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Petäjä-opisto
• Seudullinen kansalaisopisto
• Osa SASKY koulutuskuntayhtymää
• Toiminta alue Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Kihniö,
Parkano ja Pomarkku (+ yksi kurssi Laviassa)
• Vuosittain 13.000+ opetustuntia ja 300+ kurssia noin
2.500 osallistujalle
• 6 päätoimista työntekijää, joista 2 tekee prosenttia

Tavoitteita ja ideoita
• Tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen
• Tarjota niin yleissivistävää ja ammattitaitoa kasvattavaa
koulutusta kuin myös harrastusmahdollisuuksia
• Rohkaista ihmisiä itsensä kehittämiseen ja osallistumaan
aktiivisesti monimuotoiseen yhteiskuntaan
• Kurssit avoimia kaikille, ei pohjakoulutusvaatimuksia
• Ei ikärajoituksia (joissakin kursseissa ikäsuosituksia)
• Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumnisjärjestyksessä

Oppiaineprofiilista
•
•
•
•
•
•

kädentaidot (esim. entisöinti ja vaateompelu)
kuvataiteet (esim. maalaus, piirustus ja keramiikka)
kielet(esim. englanti, ranska, saksa, venäjä)
hyvinvointi (esim. kuntosali, jooga ja vesijumpat)
ICT (esim. verkkopalvelut ja mobiililaitteet)
musiikki (esim. kuorot, orkesterit ja tanhuryhmät)

Muita toimintoja
• Kuvataidekoulu Pisama ja Käsityökoulu Näppärä
lapsille ja nuorille
• Tilauskoulutus eli kursseja tilauksesta
• Asiantuntijapalvelut esim. keke-toiminta ja laatutyö
• Kulttuuritapahtumia (taide- ja käsityönäyttelyt,
teatteriestiykset, kuorokonsertit, popup-tapahtumat ja
vierailukäynnit)
• Kehittämishankkeita hallinnoijana tai partnerin roolissa
• Etätenttivalvonta voi suorittaa tenttejä opistolla
• Digipaja digiopastusta yhteistyössä kirjastojen kanssa

Mitä syksyllä 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hellewin uusi versio käytössä
Opettajan opas sähköisessä muodossa
Uudet tilat Parkanossa (Kaarna ja alakoulu)
Parkanossa kurssien muuttoa: (viikonloppukurssit
alakoululle, tekninen työ ja entisöinnit Opintotalolle)
Ensiavun kertauskurssi pe 13.9.
Ideat kevään uusiksi kursseiksi lokakuussa
Kansalaisopistokurssien syyskausi päättyy 1.12.
Näppärien ja Pisamien syyskausi päättyy 5.12.
Tyhy-päivä pe 13.12.

Mitä keväällä 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SASKYn strategian julkaisu Tampereella pe 17.1.
Petäjän strategiapäivä pe 14.2.
Kankaanpää satakunnan talvilomarytmiin vk 8 17.-23.2.
Ylsin yhteinen tyhy-päivä huhtikuussa
Pomarkun kevätnäyttely su 19.4. (alustava)
Kankaanpään kevättapahtuma la-su 25.-26.4.
Ideat ensi syksyn uusiksi kursseiksi huhtikuussa
Honkajoen kevätnäyttely su 3.5. (alustava)
Kansalaisopistokurssit päättyvät vk 16-17
Pisamat, näppärät ja hyvinvointikurssit 4.5.

Tuntipalkat 1.4.2019 alkaen

Palkka-asiaa
•
•
•
•

•

Luentopalkkiot sovitaan paikallisesti (OVTES, Osio F, liite 12, 13 § 3 mom.)
Etäopetuksessa 1,5 tunnin ohjaustyöstä maksetaan yhden oppitunnin palkka (OVTES
Osio F liite 12 6 § 7 mom.)
Tuntiopettajien lomarahat OVTES:n mukaisesti (Osio F, Liite 12, Luku III, 16§).
Lomarahat maksetaan lukuvuoden päätyttyä touko-kesäkuussa.
Tuntiopettajien määrävuosikorotukset OVTES:n mukaisesti (Osio F, Liite 12, Luku III
14§). Opettaja hakee määrävuosikorotuksen lomakkeella, jonka saa toimistolta tai
opiston nettisivulta. Hakemus toimitetaan apulaisrehtorille. Korotuksen saaminen
edellyttää, että on opettanut kolme vuotta vähintään 16 viikkotunnin opetusmäärää.
Opistolla on satunnaisesti tarjolla opetustyön lisäksi mm. siivousta, varastojen
järjestämistä, inventaarien tekemistä, muuttokeikkoja ja näyttelyvalvontaa.
Maksettava korvaus on 1.8.2019 alkaen 11,10 € / 60 min. Työstä sovitaan aina
etukäteen apulaisrehtorin kanssa. Opettaja pitää kirjaa tekemistään tunneista ja
ilmoittaa ne tuntimuutoslomakkeella toimistoon kuun loppuun mennessä.

Majoituspalvelun osto
•
•
•
•
•
•

SASKY on liittynyt majoituspalvelujen hankintasopimuksen
Palvelun toimittajaksi nimetyt hotellit ovat pk-seudulla Scandic,
Sokos Presidentti, Clarion Helsinki ja Clarion Helsinki Airport.
Muualla maassa yövytään Scandic-ketjun hotelleissa.
Käytämme näitä työmatkoilla, sillä saamme niistä mojovat
alennukset.
Muista pyytää huonetta varatessasi kuntahankintojen
sopimushintaa.
Alennusta ei saa käyttää henkilökohtaisiin matkoihin
Työ- ja koulutusmatkojen majoitukset haetaan etukäteen
koulutustukihakemuksella, joita saa toimistosta tai opiston
nettisivulta

Opintosetelit
• OKM myöntää vuosittain kansalaisopistolle ylimääräistä
avustusta opiskelijoiden kurssimaksujen alentamiseen.
• Se on osoitettu tietyille kohderyhmille, kuten seniorit,
työnhakijat, oppimisvaikeuksista kärsivät ja maahanmuuttajat.
• Avustuksella pyritään edistämään tiettyjä yhteiskunnallisia
tavoitteita, kuten terveyden edistäminen, toimintakyvyn
ylläpitäminen, tietoyhteiskuntavalmiuksien parantaminen tai
kotoutuminen.
• Lukuvuodelle 2019-2020 avustusta saatiin vain 2.500 euroa,
minkä vuoksi sillä voidaan kattaa vain puolet syksyn
kurssimaksuista.
• Opintosetelikurssit on merkitty esitteeseen

Henkilöstökoulutusta
•
•
•
•
•

3401308 ARJEN TIETOSUOJA Parkanossa ja Kankaanpäässä
Keltaisella talolla ma 2.9.2019 klo 18-19:30.
8302311 HÄTÄENSIAPUKURSSI kertauskurssi Kankaanpäässä
Keltaisen talon käsityötuvalla pe 13.9.2019 klo 8:30-16.
METSÄSTÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA la 28.9. 2019 kello
10.00-14.00, Parkano Käenkoskikeskus rantasauna
Ilmoittautuminen Kaijalle puh. 044 045 5510
3401313 SOSIAALINEN MEDIA la 26.10.2019 klo 10.00-14.00
Keltainen talo, mikroluokka, Keskuskatu 41C Kankaanpää Opettaja
Raili Haapala Ilmoittaudu Hellewiin.
1104134 PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE TAMPEREELLE
pe15.11.2019 klo 08.00-17.00 Maksuton opiston tuntiopettajille.
Ilmoittautuminen Maritalle puh. 050 4068 053.

Kiinteistöjen vikailmoitukset
• Parkanon koulukampus palvelukoordinaattori Juha
Kinnunen 044 7865705
• Parkanon opintotalo: Kiinteistöhuolto Koskenmäki 0400
7360 335
• Keltainen talo ja Rantala vikapäivystys 044 578 1923
• Honkajoki kiinteistönhoitajaTapio Rauhala 050 577 5285
• Pomarkku Isännöitsijä/työjohtaja Miika Pennanen 040 540
8246
• Karvia talonmies Olli Liikala 044 772 7502
• Kihniö Tekninen johtaja Satu Alajärvi Puh. (03) 444 1239, 044
7541 239

Yhteystiedot

Lisää yhteystietoja
•
•
•
•
•

nettisivu http://sasky.fi/petaja
facebook: https://www.facebook.com/petajaopisto
twitter: http://twitter.com/petajaopisto
opettajien palkka-asiat: Jaana Koivumäki 044 728 9178
matkalaskuasiat: Marja Vesala 040 181 9012
työsuojeluvaltuutettu: Juha Jokinen 044 755 4497
tietosuojavastaava Ritva Lahtinen 040 181 9092
• sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@sasky.fi

