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Mistä saa Travel-tunnuksen?

Tila-asiat puhuttavat

Jos sähköistä matkalaskua ei ole ennen tehnyt, tunnuksen saa täyttämällä paperisen käyttölupa-anomuksen. Lievästi sanottuna kryptisen lomakkeen tärkein
kohta on valita palveluiksi ESS ja Travel -oikeudet.

Viime keväänä luvattiin kunnille kiinnittää opiston tilakustannuksiin tarkempaa huomiota ja sitä on nyt tehty.
Opistohan käyttää yksityisiä vuokratiloja jos kunnan
omia tiloja ei ole saatavilla tai kun tarvitaan erikoistiloja. Esim. Parkanossa vuokrakustannuksia huomioitiin korottamalla vesiliikuntakurssien allasmaksua.

Jos olet käyttänyt systeemiä jo viime vuonna, sinulla
on jo tunnus olemassa ja sitä ei tarvitse anoa uudelleen. Keväällä edellisen kerran käytetty tunnus ei kuitenkaan todennäköisesti toimi, sillä salsana on voimassa vain kolme kuukautta.
Jos vanha tunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä tukipalvelun Tarja Alaseen puhelimitse 040 138 1780 tai sähköpostitse tarja.alanen(at)satuoy.fi.

En tiedä – otan selvää
Nöyryys on sitä, että tuntee oman rajallisuutensa ja
hyväksyy sen. Kukaan ei tiedä kaikkea – ei edes opettaja. Isossa organisaatiossa ei myöskään voi aina
tehdä niin kuin itse haluaa, vaan asioita yritetään linjata yleisemmin. Silti kysyvälle opiskelijalle tai opiskelijan vanhemmalle pitää osata jotain sanoa. Otsikko tarjoaa tähän ajatus- ja vastausmallia.
Maailma on monimutkainen, asioita on paljon ja kaikkea ei voi etukäteen ohjeistaa. Lisäksi ohjeita tulkitaan
helposti kukin omaan tapaansa.
Epäselvissä tai harkintaa vaativissa tapauksissa ei
kannata vetää vastausta hatusta, vaan ottaa yhteyttä
vastaavaan opettajaan tai toimistoon. Paljon tietoa on
myös koottu opiskelijan ohjeisiin sekä opettajan oppaisiin. Ne löytyvät nettisivuiltamme, eikä ole huono idea
niitäkin joskus vilkaista.

Sairaspoissaoloista
Flunssakautta ennakoiden pieni kertaus sairaspoissaolokäytännöistä on paikallaan.







Kun joudut sairaslomalle, ota viipymättä yhteys
toimistoon tai viestitä apulaisrehtorille.
Pyrimme järjestämään sijaisen, mutta jos sellaista
ei ole saatavilla peruutamme kokoontumiset sairasloman ajaksi ryhmätekstiviestillä.
Omalla ilmoituksella saa olla sairaslomalla korkeintaan kolme päivää.
Kolmea päivää pidemmistä sairaslomista tarvitaan
terveydenhoitajan tai lääkärintodistus.
Yhdeksää päivää pidemmistä sairaslomista tarvitaan todistus alkuperäisenä palkanlaskentaan
työnantajan Kela-korvausta varten.
Jos sairaslomalta haluaa palata töihin ennen sen
päättymistä, on asiasta keskusteltava esimiehen
kanssa. Esimies voi sallia tai evätä sairasloman
keskeyttämisen harkittuaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Riskeinä on, että
sairaus pahenee uudelleen, toipilas on alttiimpi
loukkaantumisille ja että tartunta saattaa levitä.

Honkajoella puolestaan on päätetty lopettaa Honkajoen Lauhalan toimipiste tilakustannusten vuoksi.
Vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa. Tämä on
valitettavaa etenkin kudonnan kannalta, sillä kangaspuille tuntuu olevan vaikeaa löytää tilaoja.

Papereita kaivataan vielä viimeisiltä
Työsopimus pyydetään palauttamaan toimistoon.
Tiedot siirtyvät siitä palkanlaskentaan. Syyskuulta ansaitut palkat valmistellaan kuunvaihteessa ja tulevat
maksuun 15.10. Kiire on niillä, jotka eivät vielä ole paperiasioita hoitaneet, mutta palkkansa haluavat.
Pyrimme tänä vuonna aikaistamaan ja olemaan tarkempia kurssimaksujen laskutuksessa. Ettei laskuteta
sellaisia, jotka eivät kurssilla ole ja että ennakkoon ilmoittautumattomiltakin saadaan kurssimaksut kerättyä. Osallistuminen on helpointa tarkistaa kurssin päiväkirjasta ja toimisto pyytää teitä viimeisiäkin tuomaan
tai toimittamaan päiväkirjat kopioitaviksi. Tuokaa samalla myös paperiset ilmoittautumislomakkeet, jotta
laskutus saadaan käyntiin..

Haluatko piikille?
Päätoiminen henkilöstö ja vähintään 16 viikkotuntia
opettavat ovat laajan työterveyshuollon piirissä. Yksi
näihin kuuluva palvelu on kausi-influenssarokotus,
jota tarjotaan näin flunssakauden alkuvaiheessa.
Rokotuksen haluavat voivat ilmoittautua pe 2.10.
mennessä sähköpostitse siihen toimistoon, miltä paikkakunnalla haluaa piikillä käydä. Eli Parkanon toimistoon kaija.haapamaki(at) sasky.fi ja Kankaanpään toimistoon tuula.korkiamaki(at)sasky.fi.
Hallintojohtaja muistuttaa, että työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa ilmoittautumisten perusteella, jotta
rokotteita voidaan tilata oikea määrä. Tästä syystä ilmoittautumiset ovat sitovia.

Syyslomat lähestyvät
Syysloma on syksyn välietappi ja huokaisun paikka.
Melkein kaikki ryhmät ovat tauolla lomaviikolla. Muista
mainita ryhmässä, etteivät turhaan ovilla ryskytä.



vk 42 12.-18.10. Par & Kih
vk 43 19.-25.10. Kpä, Hon, Pom, Kar & Lav

Parkanon toimisto on avoinna syyslomaviikolla ma-ke
12.-14.10. ja Kankaanpään toimisto ma-to 19.-22.10.
Jaksat vielä vähän aikaa
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