Petäjä-opiston opettajakirje
Elokuu 2014
Ilmoittautuminen alkaa 11.8.

Pisamaa Honkajoelle ja Karviaan

Opiskelijoita alkaa tulla ma 11.8. kello 8:30.
Eipä kannata ihmetellä, miksi päätoimisten
puhelimet on koko ajan varattuja. Sähköpostilla tavoittaa paremmin.

Uudet lasten Pisama-kuvataidekoulun ryhmät käynnistyvät Honkajoella ja Karviassa
nyt elokuussa. Honkajoella haluavat kansalaisopistokurssien lisäksi taiteen perusopetusta ja Karvia tulee uutena kuntana kuvataidekoulun tilaajana. Hienoa kun toiminta-alue
laajenee, saadaan uutta sukupolvea kasvamaan ja lapsille hyviä harrastusmahdollisuuksia koulupäivän perään.

Opekokous Jämpällä pe 29.8.
Kokoonnumme syyskauden aloitukseen Jämijärvelle pe 29.8. kello 17. Yhteiskuljetukset lähtevät sekä Parkanon Opintotalon pihasta että Kankaanpäässä Keltaisen talon
pihasta kello 16:30.
Ilmoittaudu Kaijalle Parkanon päästä ja Tuulalle Kankaanpään suunnalta pe 22.8. mennessä, että osataan varata riittävästi ruokaa
ja sopivankokoiset bussit. Kerro samalla
mahdolliset erikoisruokavaliot.

Opettajan hommia tarjolla
Muutamaa opettajaa ollaan vielä etsimässä.
Kankaanpäähän olisi kaksikin ryhmää paritanssia kun vaan löytäisi opettajan. ja Pomarkkuun lastenteatteriin ja kieltenopettajaa.
Jos kiinnostaa ja taipuu tai tiedät, että tuttavaltasi onnistuu, niin ota yhteyttä Olliin.

Uudet kurssimaksuluokat
Kurssimaksuluokkiin tuli voimaan keskimäärin viiden prosentin korotukset. Samalla
summat pyöristettiin tasasummiin, mikä helpottaa kurssimaksujen vastaanottamista ja
kulttuuriseteleillä maksamista.
2€
5€
15 €
25 €
30 €
40 €
45 €

työpajan käyttökerta
yksittäinen tapahtuma tai luento
alle 10 tunnin kurssi
10-19 tunnin kurssi
20-29 tunnin kurssi
30-39 tunnin kurssi
40- tunnin kurssi

Taiteen perusopetuksen kurssimaksut tarkistettiin viime vuonna ja ne pysyvät ennallaan.

Kankaanpään tunnit tarkalla
Huhtikuisen kuntaneuvottelun tuloksena piti
Kankaanpään tunteja katsoa tarkempaan.
Määrää vähennettiin parilla sadalla, että
varmasti pysytään budjetissa. Tästä syystä
moni hyvä idea uudeksi kurssiksi piti laittaa
hyllylle ja valitettavasti pitkäaikaiset viihdekuorot ja eläkeläiskuoro eivät enää ole tämän
syksyn opetustarjonnassa.
Musiikki ei kuitenkaan häviä tarjonnasta mihinkään. Kuorot jatkuvat Parkanossa aktiivisina, Pomarkussa laulupiirin tilalle saatiin
toinenkin ryhmä karaokelaulua ja Kankaanpäässä tarjontaan tulee lasten bändipaja.
Taitaa olla jonkinlaista sukupolvenvaihdosta
musiikissa siis.
Varaudutaan siihen, että Kankaanpäässä ei
tänä syksynä peruuntuneiden kurssien tilalle
korvaavia kursseja kovasti suunnitella.

Toimistojen uudet aukioloajat
Toimistojen aukioloajat päätettiin yhtenäistää
Koko kuntayhtymän laajuisesti. Mehän pantiin toimeksi saman tien, eli uudet ajat ovat
voimassa jo nyt.
Parkanon toimisto
Sepänkatu 4
avoinna ke-pe klo 9-15
Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41 A
avoinna ma-pe klo 9-15

Hippunen lisää palkkaakin
OVTES-korotukset tulivat voimaan 1.7.2014.
Pientähän tämä on, reilu kymmenen senttiä
tunnilta, mutta kotiinpäin kaikki.

Hyvää alkua uudelle lukuvuodelle
toivoo Petäjän konttorin väki

