Iäkkäämpien kuntalaisten aktivoimista on
mietitty jo pidempään. Heitä on opiskelijoina
vuosittain kolme-neljäkymmentä. Keväällä
päätettiin, että tästä syksystä alkaen 80 -vuotiaat vapautetaan kurssimaksusta. Järjestely
on saatu nyt mietittyä ja tässä ohjetta.

Matkalaskujärjestelmän ongelmatilanteissa
voi olla suoraan yhteydessä sen pääkäyttäjään, puh. 040 138 1780 tai sähköpostitse
tarja.alanen(at)satuoy.fi



Kankaanpään kaupunginvaltuusto on edellyttänyt Kankaanpään musiikkiopiston kustannusten huomattavaa vähentämistä. Säästöjä
etsitään selvittämällä, voidaanko kaupungin
musiikkiopisto, kulttuuripalvelut ja kansalaisopisto liittää saman hallinnon alle. Synergiaa
etsitään sekä hallinnosta että opetuksesta.







80-vuotiaiden kurssimaksuvapautus hoidetaan opintoseteliavustusten avulla.
Avustuksen saavat kurssin aloitusvuonna
80 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. Eli
syksyn kurssille vuonna 1934 syntyneet.
80-v. -porukan opintosetelit myönnetään
sekä syys- että kevätkaudelle.
Opintoseteli käy mille tahansa kurssille.
Mikäli opettaja tietää ryhmässään olevan
80+ opiskelijan, hän merkitsee päiväkirjaan tämän nimen perään koodin ”OS”.
Toimistosihteerit ottavat kurssimaksujen
laskutuslistalta 80+ opiskelijat pois.

Käytämme Lpkky:n aikaista päihdeohjelmaa,
joka sisältää portaittaisen menettelyn ongelman käsittelyyn. Sen keskeisiä kohtia ovat:







Mikäli olet huolissasi työtoverisi työkunnosta, ota asia puheeksi hänen kanssaan
ja tuo huolesi myös esimiehen tietoon.
Päihdeongelmasta kärsivä ei aina kykene
itse arvioimaan tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Tiedostaminen vie yleensä aikaa.
Tarkoitus on tukea ja auttaa työntekijää
sekä ohjata häntä hankkimaan apua.
Kyse ei ole vain työssä alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta. Alkoholin
käyttö vapaa-ajalla voi heikentää työkykyä ja työilmapiiriä, aiheuttaa vaaratilanteita, ja heikentää työnantajan mainetta.
Esimiehen velvollisuutena on arvioida
työkyky. Esimies voi ohjata työntekijää
asiantuntijan esim. työterveydenhuollon
palvelujen piiriin.

Tutustu päihdeohjelmaan Petäjän nettisivun
Opettajainfo-kohdasta tai toimiston perehdytyskansiosta.

Vuosien mittaan on tehty erilaisia selvityksiä
ja neuvoteltu yhdistymisistä. Nyt päätökseen
on kirjattu lautakunnan kanta, ettei musiikkiopiston ylläpitäjävaihtoehtoja ole tarpeen selvittää. Pois suljettua näyttää siis olevan musiikkiopiston yhdistyminen johonkin toiseen
musiikkiopistoon tai siirtyminen Saskyyn.
Musiikkiopisto ei halua supistaa toimintaansa
vaan hakee maksumiestä Petäjästä. Toteutuessaan järjestely halkaisisi Petäjän kahtia,
sillä Kankaanpään osuus on kuutisen tuhatta
opetustuntia. Opiston puolikkaiden elinkelpoisuus olisi tämän jälkeen vakavasti uhattuna.
Asiaa siis vasta selvitetään, eikä Petäjän
pirstominen ole yksin musiikkiopiston päätettävissä. Nyt on tärkeää olla mukana työryhmässä ja antaa sen käyttöön oikeaa tietoa.
Näin saadaan opiston ääni kuuluviin ja päätöksiin voidaan vaikuttaa.

Parkanon toimisto
Sepänkatu 4
044 045 5510
avoinna ke-pe klo 9-15
Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41 A
044 580 0520
avoinna ma-pe klo 9-15
Terveisin Petäjän konttoriväki

