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Syyskuu 2015
Tässä ovat opintosetelikurssit

Vannon ja vakuutan

Alkavalle lukuvuodelle saatiin 6000 euroa opintoseteliavustusta opiskelijoiden kurssimaksujen
alentamiseen. Avustus kohdennetaan seuraaviin
kursseihin, jotka valittiin kohderyhmien, sisältöjen
sopivuuden sekä alueellisin perustein.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän vakuutusyhtiö
on LähiTapiola. Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus (sopimus 351-0938498-K) kattaa,
työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa tai työmatkalla syntyvät tapaturmat ja ammattitaudit.
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Opiskelijat on vakuutettu vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella (sopimus 353-46696719). Se kattaa opetustunnit, välitunnit, matkat
asunnolta suorinta tietä opistolle tai opistolta
asunnolle sekä opetussuunnitelman puitteissa
järjestettävät retket. Omavastuu on 0 € ja vakuutus korvaa sairaanhoitokulut julkisen tai yksityisen hoitolaitoksen palveluna.

Näppärä seniori, Parkano
Varttuneiden taidepaja, Kankaanpää
Virike ja askartelu, Honkajoki
Honkakosken kudonta, Pomarkku
Lumisuon taidetuokio, Kankaanpää
Pajulinnun taidetuokio, Parkano
Suomen peruskurssi, Kankaanpää
Suomen peruskurssi, Kankaanpää
Suomen jatkokurssi, Kankaanpää
ATK-peruskurssi, Parkano
ATK-peruskurssi Kankaanpää
ATK-peruskurssi Honkajoki
ATK-peruskurssi Pomarkku
Lempeät leidit, Parkano
Äijäjumppa varttuneemmille, Kihniö
Helppo ja kevyt jumppa Karvia
Tuolijumppa Karvia

Tarkemmat ohjeet löytyvät nettisivulla julkaistusta
tiedotteesta sekä opettajan oppaasta.

Maksualennuksista
Tuemme oman henkilöstömme hyvinvointia ja
osaamisen kehittymistä tarjoamalla tuntiopettajille yhden kurssin vuodessa ilman kurssimaksua.
Päätoiminen henkilöstö saa 50% alennuksen
kurssimaksusta, puoli-ilmaiseksi heille.
Viime vuonna päätettiin vapauttaa kahdeksankymppiset opiskelijat kurssimaksuista. Haluamme näin auttaa todellisia konkareita ylläpitämään toimintakykyä. Ensi vuoden budjetin näyttää siltä, että tämä etu voidaan myöntää alkavallakin lukuvuodella. Rehtori Pertti Kohtala viestitti
kuitenkin, että syksyllä 2016 siitä joudutaan todennäköisesti luopumaan. Vaikutus kurssimaksutuloihin on vuosittain noin 3000 euron luokkaa

Työsopimukset ja Travel
Viime keväänä oli kiusana se, että matkalasku–
aparaatti Travel sulkeutui samana päivänä kun
työsopimus päättyi. Eivät voineet säätää sitä väljemmiksi, joten laitoimme työsopimukset päättymään vasta toukokuun lopussa. Ehditte sen viimeisenkin matkalaskun laittaa. Työttömyyskassaa varten saa todistuksen toimistolta niin kuin
ennenkin.

Kuljetusvakuutus (sopimus 312-0977913-V) on
voimassa näyttely- ja messuaikana ja se kattaa
myös äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta syntyneet esinevahingot. Siinä omavastuu on 600 € ja enimmäiskorvaus 20.000 €
per kuljetusväline/näyttely/matka.
Ohjeita, tapaturmailmoituslomakkeita sekä vakuutustodistuksen saa toimistoista.

Nettisivuja taas näpelöity
Vanhat lpkky-nettisivut sammuivat toukokuussa
ja uudet löytyvät osoitteesta sasky.fi/petaja. Jos
et vielä ole niin käyhän katsomassa.
Uusin juttu on sähköinen palautelomake. Sitä voi
vinkata opiskelijoille kun haluavat antaa risuja ja
ruusuja tai esittää kurssitoiveita. Lomake lähettää
sähköpostia toimistoihimme.
Varsinainen pikatiedotusvehje on kuitenkin Facebook. Siellä mainostetaan tulevia juttuja ja tiedotetaan muutoksista. Facebook-sivumme on julkinen, eli sitä pääsee katsomaan, vaikkei itsellä
tunnuksia olisikaan. Se löytyy kun laittaa selaimeen tämmöisen loitsun: https://www.facebook.com/petajaopisto

Päiväkirjat kopioitavaksi
Kun tästä saadaan kurssit käyntiin, niin tuokaa
kolmannen kokoontumiskerran jälkeen päiväkirjat
toimistoon kopioitavaksi (tai lähettäkää postissa
kopio). Koitetaan saada opintosetelit merkattua ja
kurssimaksut ajoissa laskutukseen.
Täysi tohina taas päälle!
Petäjän toimistoväki

