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Viime vuoden numeroita



Vuoden 2014 tilinpäätös ja tilastot kertovat, että
Petäjä on tukevasti raiteillaan. Tunteja tehtiin se,
mitä pitikin ja budjetti jäi ylijäämäiseksi. Muutama
tuhat voitiin siis palauttaa kunnille. Hienosti meni!



Osallistujia yksittäin laskettuna
Opettajia
Kursseja
Kaikki opetustunnit yhteensä
taiteen perusopetusta
alle 16-vuotiaille tarkoitettua opetusta
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta

2587
89
289
14063 h
1626 h
1735 h
228 h

Toimintamme alueen kunnissa näytti tältä. Muukohtaan on summattu Lavia, Karvia ja nettikurssi

Kevätnäyttelyt 2015











Oppiainejakauma kertoo, että kädentaidot ja kuvataiteet ovat ne meidän isoimmat jutut. Muut- sisältää sekalaista historiasta metsästykseen.

Palauta myös matkalasku sekä mahdollinen
tuntimuutoslomake toimistoon.
Sähköiseen matkalaskusysteemiin pääsee
viimeiseen työpäivään asti. Jos teet sähköisen matkalaskun myöhemmin, pyydä Alasen
Tarjaa (040 138 1780 tai tarja.alanen(at)satuoy.fi) avaamaan tunnuksesi uudelleen.




Kankaanpään Pisama-kuvataidekoulun töitä
kirjaston aulan vitriinissä 30.3.-16.4.
Kihniön kuvataideryhmän näyttely Kihniön kirjastossa huhtikuun ajan
Lavian Pisamanäyttely kirjastossa 13.-24.4.
Honkajoen Pisamanäyttely kirjastossa 13.24.4.
Kihniön osaston kevätnäyttely Puumilassa
13.-24.4. Avoinna ma-pe klo 9-16.
Parkanon käsityökoulu Näppärän ja Pisamakuvataidekoulun näyttely kirjastossa 16.-24.4.
Käsityökoulu Näppärän töitä Kankaanpäässä
kirjaston aulan vitriinissä 20.-30.4.
Pomarkun osaston kevätnäyttely kunnantalon
alakerrassa la 18.4. klo 12-16
Kankaanpään näyttely Kankaanpään Opistolla la 25.4. klo 10-17 ja su 26.4. klo 12-17
Parkanon osaston näyttely musiikkiopistolla
pe-su 1.-3.5. kello 12-16
Neuletöitä esillä Setlementtikeskus
Parkanopirtillä pe 1.5. kello 11-16
Honkajoen osaston näyttely monitoimitalo
Honkalassa su 3.5. kello 10-15

Kevätnäyttelyiden korvaukset






Muistilista kurssien päättyessä



Allekirjoita päiväkirja, tarkista, että kääntöpuolikin on täytetty, laske opiskelijamäärät ja
toteutunut tuntimäärä.
Palauta päiväkirja viipymättä toimistoon (voi
myös postittaa tai jättää postilaatikkoon).



Opettajille korvataan työaikaa ja matkoja
näyttelyiden rakentamisesta ja purkamisesta
Opettajille ei korvata näyttelyvalvontaa.
Ideana on, että valvojina toimivat opiskelijat.
Sopikaa vahtivuoroista ryhmissä.
Matkakorvauksissa on normaali omavastuu
(12 km per päivä)
Rakentamiseen ja purkamiseen käytetty aika
korvataan todellisten 60 minuutin tunteina
normaalilla opetustuntitaksalla.
Pomarkun, Honkajoen, Kihniön ja Parkanon
näyttelyn rakentamiseen on varattu enintään
3 ja purkamiseen 1 tunti.
Kankaanpäässä rakentamiseen on varattu
enintään 6 ja purkamiselle 1 tunti

Kevättä kohti!
t. Petäjän toimistoväki

