Parkanon Opintotalolta on tullut ilmoituksia,
että ulko-ovi on jäänyt lukitsematta. Hankaluutena taitaa olla, että porukka lähtee sekä
pääoven että sivuoven kautta ja ovi ei mene
automaattisesti lukkoon poistumisen jälkeen..
Myöskin Kankaanpäässä Keltaisella talolla
oli jäänyt turhia valoja viikonlopuksi ja viikolla
yksi ovista lukitsematta.
Muistetaan siis, että viimeisenä talosta lähtevän opettaja sammuttaa valot ja katsoo ettei
ovia eikä ikkunoita jää auki tai lukitsematta.








31.10.-30.11.2014 Toven siivellä ja ihmisyyden sävelin. Kuvataiteen perusopetuksen oppilaiden muumitarinoista ammentavia töitä, matkaa musiikin maailmaan ja
elämänkukkien loistetta. Näyttely on
Karviatalon aulassa arkisin klo 15-21:30,
la 10-18 ja su 12-21:30. Lisäksi Karvian
kirjaston pihalla Pajusta ballerinaksi, Robiniksi ja viulunsoittajaksi. Elävän mallin
työpajan kaaospunonnalla toteuttamia
ympäristötaideteoksia.
1.-12.12. Näppärän ja Pisaman yhteinen
Syksyn satoa -näyttely Parkanon kirjastossa. Avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Ke 3.12. klo 19 Petäjän Naiskuoron, Mieslaulajien sekä Nuorekkaiden miesten kuoron pikkujoulukonsertti pidetään Parkanon yhteiskoulun salissa. Vapaa pääsy
ja kahvitarjoilu.
Ke 10.12. alkaa Pisama-kuvataidekoulun
Kankaanpään, Pomarkun, Honkajoen ja
Lavian ryhmien teosten nettinäyttely
Petäjän Facebook-sivulla.

Ohjelmassa olevan virheen vuoksi matkalaskun kululaskuun ei saa toistaiseksi laittaa
päättymispäivää, jotta laskulta ei häviäisi laskentatunnisteita. Asia on ohjelman toimittajan
selvitettävänä. Vaikka kululaskulla ei ole
päättymispäivämäärää, laskun saa laitettua
siitä huolimatta normaalisti hyväksyjälle.

Kun saatte syksyn kurssin pakettiin, älkää viivytelkö palauttaa päiväkirjoja toimistolle. Voi
jättää myös postilaatikkoon, jos olette liikkeellä siihen aikaan kun toimisto on suljettu.
Tuntimuutoslomakkeet 28.11. mennessä.
Matkalaskujen kanssa ei ole viime kevään
kaltaista ongelmaa, eli tunnuksenne eivät
mene joulutauolla lukkoon.
Joulukuun tunneista tarvitaan tiedot to 11.12.
mennessä, jotta ne saadaan maksuun vielä
kuluvan vuoden puolella. Tästä syystä kurssien päättyminen ei voi venyä kovin pitkälle.

Kevätkauden kurssitarjontahan on pitkälti
tehty jo viime keväänä, mutta kokonaan peruuntuneiden ja joululta keskeytyneiden tilalle
voidaan keksiä jotain uuttakin.
Aikataulua mietittiin, että kurssitiedot olisivat
Hellewissä ma 8.12. mennessä. Mikäli uusia
kursseja on mielessä, ottakaa yhteyttä vastaavaan opettajaanne.







Ilmoittautuminen kevään kursseille on ollut käynnissä elokuusta saakka
Kankaanpään ja Parkanon toimistot ovat
suljettu jouluna 22.12 – 6.1.
Ma 29.12. kevään uusien kurssien ilmoitus Kankaanpään Seudussa
Ti 30.12. kevään uusien kurssien ilmoitus
Ylä-Satakunta -lehdessä
Ma 12.1. Kevätkauden kurssit alkavat

Hyvää joulunaikaa
toivoo Petäjän toimistoväki

