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Petäjä täytti pyöreitä

Alkuvuoden kalenteria

Päästiin pitkästä aikaa järjestämään hienoja
juhlia, kun Petäjä-opisto täytti 70 vuotta. Paikaksi varattiin Kihniön Puumila, missä kuorot
kajahtavat komeasti. Lukukauden päätöspäivä
2.12. oli hyvä ajankohta, kun syyskaudella harjoiteltu ohjelmisto ja ryhmissä tehdyt oppilastöitä saatiin esitettyä ja esille.
Salin koko rajoitti sen verran, että isoa kansanjuhlaa ei sinne voitu suunnitella. Sali täyttyi jo
omasta väestä opettajista, opiskelijoista, esiintyjistä ja kutsuvieraista.
Juhlapuheen piti kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen. Hän kertoi
Petäjän historian merkkipaaluista ja kansalaisopiston merkityksestä laajemminkin:
”toiminnalla on myönteinen ja kehittävä vaikutus.. se opettaa elinikäisen oppimisen yleisiä
taitoja, se auttaa kaikenikäisiä selviytymään
muuttuvassa maailmassa ja se kuuntelee
myös herkällä korvalla kuntalaisten toiveita ja
palautteita.”
Samalla luovutettiin myös liiton kunniamerkkejä opistossa pitkään työskennelleille. Kunniamerkin saajia oli kaikkiaan 19, mikä kertoo
opistoväen pysyvyydestä. Listan kärjessä oli
kädentaitojen opettaja Aino Santti, jolle tuli
täyteen huimat 40 vuotta opiston palveluksessa. Juhlatilaisuudessa jakamatta jääneet
merkit odottavat noutajiaan toimistoissa.
Opiston jäsenkuntien edustajat esittivät onnentoivotuksensa, kiittivät yhteistyöstä ja toivottivat
opistolle hyvää jatkoa ja pitkää ikää.
Juhlaohjelman kruunasi esiintyvät ryhmämme.
Lavan täyttivät vuorollaan kuorolaiset, teatterilaiset ja runopiiriläiset. Päälle juotiin hyvät kakkukahvit ja ihasteltiin käsityö- ja kuvataideryhmien näyttelyitä.







Kevätkauden opetus alkaa suunnitelman
mukaan ma 7.1.
Lavian ja Pomarkun ryhmien talviloma on
vk 8 eli 18.-24.2.
Smartum- ja Tyhy-setelien viimeinen käyttöpäivä to 21.2.
Petäjän strategiapäivä Kankaanpäässä
pe 22.2. klo 9-15.
Honkajoen, Kankaanpään, Karvian, Kihniön
ja Parkanon talviloma on vk 9 eli 25.2.-3.3.

Viimeinen kiky-kevät?
Kilpailukykysopimus tehtiin kolmivuotiseksi ja
se päättyy syksyllä 2019. Sen jatkuminen on
seuraavan eduskunnan päätettävissä – silti
mahdollista vaikkakin epätodennäköistä.
Sopimukseen sisältyvät lomarahojen leikkaus,
sivukulujen siirto sekä lisätyövelvollisuus ovat
tällä tietoa enää tämän kevään asioita.
Petäjä-opistossa sovelletaan kilpailukykysopimusta seuraavin rajoituksin:





Opettajaa, jolla on päätoimi toiselle työnantajalle, ei velvoiteta tekemään kiky-tunteja
Petäjä-opistolle.
Opettaja, jonka työsuhde on lyhyempi kuin
Petäjän lukuvuosi (vk 36-15), ei velvoiteta
tekemään kiky-tunteja Petäjä-opistolle.
Opettajan, joka toimii useammassa kansalaisopistossa, voidaan kiky-tunnit jyvittää
suhteessa kunkin opiston tuntimäärään.
Kiky-tunneiksi ei lasketa omien tuntien suunnittelua, valmistelua tai pitämistä.

Kiky velvoittaa tekemään lisätyötä samalla palkalla. Se mahdollistaa asioiden parantamisen
omalla työmaalla. Päätoimisten työntekijöiden
tinki on 24 h/v. Tuntiopettajilla määrä on 10 h/v,
mikäli lukuvuoden viikkotuntimäärä on vähintään
10. Alle kymmenen tuntia viikossa opettavien lisätyövelvoite on 4 h/v.
Kiky-tunnit sovitaan etukäteen apulaisrehtorin
kanssa: mitä, milloin ja paljonko teet.

Kuva: Olli Perttula

Siihen käyvät muiden kuin omien kurssien suunnittelu ja valmistelu, näyttelytoiminta, muutot, varastojen ja tilojen järjestäminen, työvälineiden
huolto, materiaalitilaukset, tiettyihin opiston tilaisuuksiin osallistuminen sekä kurssien markkinointi. Voit vaikka tehdä puffijutun ja ottaa siihen
kuvan. Niitä otetaan mielellään vastaan ja julkaistaan opiston somessa.
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Kansalaisopistot aktivoivat

Kurssisuunnittelun aikataulu

Vuodenvaihteessa voimaan tuleva työttömyysturvalain muutos sisältää opistoväkeä lämmittävän joululahjan. Lakimuutoksen myötä osallistuminen kansalaisopiston kursseille on aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta. Toisin sanoen työnhakija voi välttyä työttömyysturvan
leikkaukselta käymällä meidän kursseilla.
’Lakimuutoksen taustalla on aktiivimallin toimeenpanosta kasvanut kritiikki, jonka mukaan
etenkään haja-asutusalueilla ei ole tarjolla
työtä eikä työllistymistä edistävää koulutusta,
mistä syystä on vaadittu uusia aktivointitapoja.
Asiasta saadaan täsmennystä alkuvuodesta,
mutta muutoksen myötä voidaan odottaa runsaasti uusia opiskelijoita.

Petäjä-opistossa aletaan miettiä seuraavan lukuvuoden kursseja jo maaliskuussa. Se onkin
parasta aikaa niin opiskelijoiden kuin tuntiopettajienkin esittää kurssitoiveita. Kurssitarjonta
suunnitellaan huhti- toukokuussa ja esite menee painoon juuri ennen juhannusta.
Kansalaisopistokurssit alkavat syyskuussa ja
pian niiden alettua nähdään, paljonko tulee peruuntumisia. Niiden tilalle voidaan suunnitella
uutta tarjontaa, mitkä ajoitetaan alkamaan tavallisesti syysloman jälkeen. Syyskuu on toinen hyvä ajankohta ehdottaa uusia, etenkin lyhytkursseja.

Verokortit uudistuvat
Vuoden 2019 alusta verokorteissa on vain yksi
tuloraja koko vuoden palkoille. Mikäli se ylittyy,
vero peritään lisäprosentin mukaan. Samaa
verokorttia ja pidätysprosenttia käytetään kaikille työnantajille.
Työnantajat eivät näe toistensa maksamia tuloja, joten palkansaajan pitää huolehtii itse,
että koko vuoden tuloraja riittää kaikkiin palkkatuloihin. Jos siis työnantajia on useampia,
kannattaa omia tuloja seurata pitkin vuotta.
Verokortti siirtyy normaaliin tapaan sähköisesti
palkkoihin. Toimita verokortti työnantajalle
vain, mikäli sen tiedot muuttuvat.
Verottajan ohje verokortin tulorajan tarkistukseen: Veroprosenttisi on laskettu tulojen ja vähennysten perusteella. Tarkista, että verokortin
tuloraja on riittävä. Tuloraja on laskettu 11 kuukauden palkan ja mahdollisen lomarahan mukaan. Tammikuun 2019 palkkaan käytetään
vielä edellisen vuoden verokorttia, joten tuloraja on laskettu vasta helmikuun alusta alkaen.
Tarkista tulojen lisäksi, että päätökseen verokortista on merkitty oikein vähennykset, kuten
matkakulut. Lisätietoa verokorteista




www.vero.fi/omavero
www.vero.fi/verokortti
www.vero.fi/muutoksia

Tyhy-päivän kuulumisia
Petäjän henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä syyskauden päätyttyä 14.12. Reilut kolmekymmentä Petäjäistä kokoontui Ikaalisten
kylpylään tapaamaan ja viettämään yhteistä
aamupäivää. Siellä käytiin läpi työhyvinvointitutkimuksen tulokset ja mietittiin, miten kehittää
opistoa eteenpäin. Päivän aktiviteetteina oli
keilailua ja kylpylää ja lähtivätpä jotkut reippailemaan uloskin ankeasta säästä huolimatta.

Miten meni 2018?
Petäjä tuntitavoitteita ja talouden toteutumia
tarkastellaan kalenterivuosittain. Näin vuodenvaihteessa opiskelija- ja tuntimäärät ovat jo
aika tarkkaan tiedossa. Budjetin lopullista toteutuma selviää tarkasti vasta maalisuun tilinpäätöksessä. Tilastot kertovat seuraavaa:
osasto
PARKANO
KIHNIÖ
KANKAANPÄÄ
HONKAJOKI
POMARKKU
KARVIA
LAVIA
Yhteensä

kursseja
167
42

miehiä
282
86

naisia
1295
359

tunteja
4025
955

192
31
31
57
2
522

393
38
47
116
5
967

1384
266
177
484
13
3978

5218
1006
819
1575
60
13658

Kalenterivuoden 2018 tiedot 4.1. tilanteen mukaan
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Järjestelyvara ja kertaerä

Kevään kurssijulisteet

Järjestelyvara on valtakunnallisten työehtosopimusten mukaisesti paikallisesti jaettava erä.
SASKY:n paikallisneuvotteluissa sovittiin, että
jaettava summa lasketaan lokakuun palkasta.
Summat ovat eri sopimuksissa seuraavat:

Kevään uusien kurssien ilmoitukset olivat paikallislehdissä ennen vuodenvaihdetta. Sama
lakana on nettisivullamme ja toimistoissa tulosteena. Nettisivun Julkaisut-kohdasta on kuntakohtaiset julisteet kevään kaikista kursseista
Honkajoella, Karviassa, Kihniöllä ja Pomarkussa. Linkkejä voi kernaasti jakaa somessa.





KVTES 1,2%
OVTES 0,9%
TS 1,2%

OVTES:n järjestelyvaraerä on muita pienempi,
sillä OVTES:en osalta palkkoja korotettiin jo
yleiskorotuksella 1.12. alkaen 0,3%.
Neuvottelut päättyivät OVTES:n osalta erimielisinä ja KVTES:n ja TS:n osalta yksimielisinä.
Neuvottelutulosta on käsitelty yt-toimikunnassa
11.12. ja lopullisen päätöksen järjestelyvaraerien jakoperusteista tekee yhtymähallitus
20.12.2018.
Tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä
maksetaan valtakunnallisesti sovittu kertaerä.
Se on 9,2% lokakuun palkasta ja maksetaan
niille, joiden palvelussuhde kuntayhtymään on
alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja
jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin
18.11.2018 saakka.
Vuodenvaihteessa jaossa oleva järjestelyvaraerä jaetaan yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti pääosin henkilökohtaisina lisinä. Tämä
tarkoittaa, että jokainen saskylainen täyttää itsestään arviointilomakkeen, johon myös esimies tekee oman arvionsa. Esimiehet toimittavat lomakkeet tulosalueiden johtajille, jotka katsovat oman tulosalueensa kokonaisuuden.
Aikataulu on kohtalaisen kireä. Pyrimme siihen, että järjestelyvaraerien mukaiset palkat
ovat maksussa maaliskuussa palkanmaksun
yhteydessä ja ne maksetaan takautuvasti
1.1.2019 lukien.
Tähän pääsemiseksi jokainen saskylainen toimittaa oheisen arviointilomakkeen omalle esimiehelleen 15.1.2019 mennessä. Esimiehet
puolestaan tekevät omat arviointinsa tammikuun loppuun mennessä.
Henkilökohtaisen lisän arviointilomake ja ohje
on toimitettu sähköpostilla. Ne petäjäiset, jotka
eivät sähköpostia käytä, saavat ne kirjepostilla.
Palautus siis apulaisrehtorille 15.1. mennessä.

Smartum- ja Tyhy-setelien käyttö
Petäjä-opiston kurssimaksuja voi maksaa
kunto- ja kulttuuriseteleillä. Opiskelijan on kuitenkin tuotava tai lähetettävä ne toimistoon to
21.2. mennessä. Pyydä opiskelijoita tekemään
tämä ennen kuin kevätkauden laskut lähtevät.
Sen jälkeen, kun kurssimaksut on laskutettu,
kuntoseteleitä ei voida enää huomioida.

Työsuojeluihmisen yhteystiedot
SASKY:n TS-valtuutetun tehtäviä Petäjän koko
alueella hoitaa IKATA:n puusepäntyön lehtori
Juha Jokinen, Hän on käytettävissä työsuojeluun liittyvissä asioissa. Juhan tavoittaa puhelimella numerosta 044 755 4497 tai sähköpostilla osoitteella etunimi.sukunimi@sasky.fi.

Strategiapäivä pe 22.2.
Petäjässä aletaan miettiä seuraavaa lukuvuotta ja tulevaisuutta pidemmällekin vuotuisessa strategiapäivässä. Tänä vuonna se pidetään Kankaanpäässä pe 22.2. klo 9-15. Ollaan
isommalla porukalla, että saadaan myös tuntiopettajien kokemukset ja ideat mukaan.
Tilaisuus on tuntiopettajille vapaaehtoinen
mutta työnantaja edellyttää päätoimisen henkilöstön osallistuvan. Päivässä näkee taas työporukkaa, siitä saa Kiky-tunteja ja tapana on
syödäkin hyvin. Ilmoittautumiset toimistoihin
15.2. mennessä, yhteiskuljetus Parkanosta.

Rehtorin valinta
SASKYn yleissivistävän koulutuksen johtajan
eli samalla myös Petäjä-opiston rehtorin virka
on ollut avoinna. Hakuaikaa oli jatkettu 19.12.
asti, mistä syystä valintaa ei ehditty valmistella
yhtymähallituksen 20.12. kokoukseen. Viran
täyttäminen siirtyi vuodenvaihteen yli ja siitä
tiedotetaan heti kun saadaan uutta kerrottavaa.
Kirkkaita kevätpäiviä odotellessa
Petäjän konttoriväki
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