Petäjä-opiston opettajakirje
Maaliskuu 2015 Korjattu!
Väistöliike Opintotalolle

Kevään näyttelyt ja esitykset

Parkanon yläkoulu sai Opintotalolta väistötilaa maaliskuun alusta. Ovat pidemmän aikaa, kun koulun purkaminen ja uuden rakentaminen ei tietysti ihan äkkiä tapahdu. Meillä
on onneksi sopivia erikoisluokkia kotitalouden, teknisen työn, käsityön ja tietotekniikan
opiskeluun. Nyt tuli Sepänkadun tilat tehokäyttöön myös päiväsaikaan.





Petäjän väelle tiedoksi ja muistutus lukita
myös väliovet lähteissään, että tilat pysyvät
kunnossa ja tavarat paikoillaan.

Jari Sinkkosta kuuntelemaan



Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen luennoi vanhemmuudesta sekä lasten ja nuorten kasvatuksesta Kankaanpää-salissa ti 10.3. kello
17:30. Lapsiparkki ja puhvetti. Tilaisuuden
järjestää MLL Kankaanpää. Liput ovella 20 €.



Onko järkkärikurssille tulijoita?



Toimistolta on kyselty keväälle järjestyksenvalvojakurssia. Koitetaan järjestää jos on
osallistujia ja saadaan opettaja. Jutelkaa ryhmissä ja pyytäkää ottamaan yhteyttä toimistoon, niin nähdään onko porukkaa tarpeeksi.






Honkajoen pysäköinti
Honkajoelta pyydettiin välittämään tietoa
opettajille ja opiskelijoille, että koulun ovien
eteen saa pysäköidä vain lastausta varten.
Autot pysäköidään liikennemerkkien mukaan.




Aletaan miettiä jo ensi vuotta
Vielä on lumi maassa, mutta ensi lukuvuoden
suunnittelua täällä jo käynnistellään. Parasta
on, että Karvia liittyy opistoomme. Olemme jo
järjestäneet sinne lasten kuvataidekoulua,
mutta ensi syksystä lähtien myös kansalaisopistokurssit ovat Petäjän organisoimia. Superaktiivinen naapurikunta tuo varmasti uutta
virtaa opistotyöhön.
Vähemmän mukavaa on se, että tuntimäärämme pienenee tänä vuonna reilut kuusi
prosenttia. Lyhennämme tästä syystä lukukautta yhdellä viikolla. Syyskausi alkaa 31.8.
ja päättyy 29.11. Uusia avauksia on ensi syksyn ohjelmassa myöskin totuttua vähemmän.







Teatteriryhmä Aikuisten oikeesti esittää
näytelmän ”Rahat tai Bänks” Kankaanpää-salissa ke 25.3. kello 19, pe 27.3.
kello 19 ja la 28.3. kello 16. Teksti: Harri
Virtanen, Ohjaus: Jari Hiltunen. Liput ennakkoon Petäjän toimistolta tai ovelta ennen esitystä 10 €
Teatterikoulu Tilliäinen esittää ”Pelkistettyä todellisuutta” Kankaanpää-salissa pe
27.3. kello 10 ja 18. Teksti: Elina Kilkku,
Ohjaus: Jari Hiltunen. Liput ennakkoon
Petäjän toimistolta ja ovelta 10 €
Kankaanpään Pisama-kuvataidekoulun
töitä kirjaston aulan vitriinissä 30.3.-14.4.
Lavian Pisamien näyttely kirjastossa
13.-24.4. Yhteyshenkilö Leena Järvinen
UUTTA: Kihniön kuvataideryhmän näyttely kirjastossa huhtikuun ajan. Yhteyshenkilö Jorma Matikainen
Honkajoen Pisamien näyttely kirjastossa
13.-24.4. Yhteyshenkilö Pia HaapalaRauhaniemi
Parkanon Pisamien ja Näppärien näyttely
kirjastossa 13.-24.4. Yhteyshenkilö Marita
Mustakoski
Kihniön osaston kevätnäyttely Puumilassa 13.-24.4. klo 9-16. Yhteyshenkilö
Anne Vaviolahti
Kankaanpään käsityökoulu Näppärän
töitä kirjaston aulan vitriinissä 15.-30.4.
Kankaanpään osaston näyttely Kankaanpään Opistolla la 25.4. klo 10-17 ja su
26.4. klo 12-17. Kuvataiteen ripustus alkaa to 24.4. klo 10 ja käsitöiden pystytys
pe 25.4. kello 10. Yhteyshenkilöt Marita
Mustakoski ja Pia Haapala-Rauhaniemi
Parkanon osaston kevätnäyttely musiikkiopistolla pe-su 1.-3.5. kello 12-16. Pystytys alkaa 30.4. klo 16. Yhteyshenkilö Marita Mustakoski
MUUTOS! Pomarkun osaston kevätnäyttely soviteltiin alun perin ajatellulle viikonlopulle. Tehdään koko juttu yhtenä päivänä eli la 18.4. Rakennetaan klo 9-12,
pidetään näyttely kello 12-16 ja puretaan
klo 16-17. Yhteyshenkilö Olli Ruohomäki
Honkajoen näyttelypäivä vahvistuu myöhemmin. Yhteyshenkilö Minna Kurki

