Petäjä-opiston opettajakirje
Helmikuu 2015
Tony Dunderfelt Kuntsarilla

Valtio leikkasi tunteja

Ajan hermolla oleva psykologi ja kirjailija
Tony Dunderfelt puhuu Kankaanpään Kuntoutuskeskuksella to 5.2. kello 18-21. Kahvitarjoilu alkaa jo 17:30 auditorion edustalla.

Valtion rakennesäästöt alkavat tuntua, sillä
Petäjälle myönnettiin valtionosuustunteja alkaneelle vuodelle reilut kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Leikkaus tuntuu, sillä
saamme valtiolta yli puolet tuloistamme.

Tilaisuuden otsikko on Henkilökemiat ja temperamentit, joten sosiaalipsykologiasta kiinnostuneet laittakaa tuo kalenteriin. Tilaisuus
on tarkoitettu niin opetushenkilöstölle, oppilaiden vanhemmille kuin kaikille aiheesta
kiinnostuneille
Ilmoittautumiset pe 31.1. mennessä sähköpostilla eija.helminen(at)kankaanpaa.fi tai
www.osaavapohjoissatakunta.fi > koulutuskalenteri. Tilaisuuden järjestää Osaava Pohjois-Satakunta –hanke ja on osallistujille
maksuton.

Talvilomien porrastukset
Talvilomissa on muutosta Kankaanpään siirryttyä Pirkanmaan aikatauluun. Opetus on
pääsääntöisesti tauolla seuraavasti.



vk 8 16.-22.2. Pomarkku & Honkajoki
vk 9 23.2-1.3. Parkano, Kihniö, Karvia,
Kankaanpää ja Lavia

Mikäli jollakulla opettajalla on talvilomalla
tunteja, heidän kannattaa varmistaa, ettei
sähkölukoista tai varashälyttimistä aiheudu
ikäviä yllätyksiä.

Tulityökortin saa kurssilta
Polttouuneja ja rälläköitä pitää osata käyttää turvallisesti. Tietoa tähän saa yhden päivän mittaiselta kurssilta ja todistukseksi saa tulityökortin,
joka on voimassa viisi vuotta.

Kevätkausi on jo hyvässä vauhdissa ja kurssit pidetään aiemmin suunnitellun mukaisesti.
Tämä kuitenkin kasaa koko vuoden säästöpaineet tulevalle syyskaudelle. Sitä pyritään
helpottamaan olemalla nyt keväällä tarkkoja:



Joulutauolla hiipuvat ryhmät on parempi
keskeyttää kuin pitää vajailla
Peruuntuvien ja keskeytyvien tilalle ei
suunnitella uutta tarjontaa

Toinen säästökeino on lyhentää lukukausia
yhdellä viikolla. Ensi syksystä lähtien lukukautemme on kaksitoista viikkoa niin syksyllä
kuin keväälläkin.



Syyskausi 31.8.-29.11.2015 (vk 36-48)
Kevätkausi 11.1.-10.4.2016 (vk 2-15)

Ei ole mukavaa aloittaa ensi lukuvuoden
suunnittelua totuttua pienemmillä tuntimäärillä. Opetustuntien määrän muuttaminen on
kuitenkin keinomme säätää menoja tulojen
mukaan. On parempi keskittyä siihen mitä on
kuin haikailla sitä, mitä ei enää ole.
Nyt on aika miettiä, mikä on keskeisintä, mitä
voidaan vähentää ja mistä luopuminen sattuu
vähiten. Kysymys on siitä, miten olemassa
olevat tunnit käytetään mahdollisimman hyvin. Petäjä-opisto tulee jatkossa olemaan nykyistä vähän pienempi, joten opetellaan elämään sen mukaan.

Nyt on hyvä tilaisuus teillä Petäjän opettajilla,
joilla tulityökorttia ei ole, se on vanhentunut tai
vanhenemassa. Opisto kustantaa teille tulityökurssin. Se järjestetään Parkanossa ke 4.3. klo
8-16. Ilmoittautuminen Armi Kouhialle puh. 050
436 8500 tai armi.kouhia(at)sasky.fi.

Kevättä käyntiin polkaisten
Petäjän toimistoväki

