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Palauta pian päiväkirjasi

Kurssimaksuista

Toimistossa tuskaillaan sitä, ettei päästä tekemään kuntalaskuja, kun osa päiväkirjoista on
vielä palauttamatta.. Toimittakaa siis päiväkirjat
toimistoon viipymättä.

Petäjä-opiston kurssimaksut ovat lukukausittaisia, eli ne laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.
Tällä on pyritty siihen, ettei kurssimaksu nousisi
kellekään osallistumisen esteeksi. Se mahdollistaa myös, että voi olla mukana pelkän syys- tai
kevätkauden. Eniten palautetta on tästä tullut
Karviasta, missä käytäntö on ollut erilainen.

Muista tehdä myös matkalaskusi
Vuoden 2015 viimeiset matkalaskut tarkastetaan
ti 15.12. jotta ne saadaan maksettua ennen vuodenvaihdetta. Vuodenvaihteen jälkeen syksyn
matkoja ei enää voi laskuttaa. Työnantaja hyväksyy matkalaskun saapumispäivästä korkeintaan
kaksi kuukautta sitten tehdyistä matkoista.

Tiedottaminen kevään kursseista
Valtaosa kevään kurssitarjonnasta suunniteltiin jo
viime keväänä ja tiedot löytyvät opintoesitteestä.
Ilmoitukset kevään uusista kursseista on ti 29.12.
Ylä-Satakunnassa ja ke 30.12. Kankaanpään
Seudussa. Kurssilistat löytyvät myös netissä
sasky.fi/petaja ja Facebookista. Näiden lisäksi
tehdään vielä erillisiä kurssijulisteita.

Ovet lukkoon Opintotalolla
Parkanon Opintotalo kuuluu aluevartioinnin piiriin
ja saamme vartiointiliikkeeltä raportin aina kun
vartija havaitsee puutteita. Niitä on tullut syksyllä
useita. Aiheina ovat olleet lukitsemattomat ovet,
avoimet ikkunat, päällä olevat valot ja pois päältä
oleva hälytysjärjestelmä. Tässä tarkistuslista Parkanon Opintotalolta viimeisenä poistuville.
1. Tarkista, että ikkunat suljettu ja sammuta valot poistuessasi luokasta
2. Lukitse luokan ovi käytävään ja tarkista, että
kiinteistön ovet ovat lukossa.
3. Kytke hälytysjärjestelmä kun poistut viimeisenä. Varmista sitä ennen, ettei kiinteistöön
jää muita henkilöitä
4. Varmista, että ulko-ovi meni lukkoon. Kokeile
kahvasta, älä luota pelkkään ovipumppuun.

Kevään aikatauluja









Sekä kansalaisopistokurssien että taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa ma 11.1.
Talviloma on Pomarkussa ja Lavialla 22.29.2. ja kaikissa muissa kunnissa 29.2.-6.3.
Kansalaisopiston kevätkausi päättyy 10.4. ja
taiteen perusopetuksen 29.4.
Kiirastorstaina 24.3. klo 16 tai sen jälkeen alkavat ryhmät eivät kokoonnu
Pomarkun kevätnäyttely su 17.4. klo 12-16
Kankaanpään kevätnäyttely la-su 23.-24.4.
Parkanon kevätnäyttely su 1.5.
Honkajoen kevätnäyttely su 8.5. klo 10-16
(varmistuu myöhemmin)

Ohjeita kevään päiväkirjoista
Kevätkaudella tehdään uudet päiväkirjat ja ne
postitetaan opettajille vuodenvaihteen jälkeen.
Keväällä alkavien kurssien päiväkirjoihin tulostetaan ilmoittautuneiden nimet totuttuun tapaan.
Sen sijaan syksyllä alkaneiden ja keväällä jatkuvien kurssien kevään päiväkirjoihin ei jatkossa
kopioida syksyn opiskelijoita, vaan ne ovat tyhjiä.
Tästä tulee opettajalle pientä väestönlaskentaa
kevään aloituskerralle. Kyse on siis oikeasti ja
fyysisesti paikalla olevista kurssilaisista.
 Jos tunnet kaikki kurssilaisesi nimeltä, kirjaa
heidät päiväkirjaan
 Jos et tunne kaikkia nimeltä, pidä nimenhuuto
ja kirjaa porukka päiväkirjaan
 Jos mukaan tulee sellaisia, jotka eivät ole ilmoittautuneet ennakkoon. Täytätä paperiset ilmoittautumislomakkeet. Tuo tai toimita ne toimistoon samalla kun päiväkirjat kopioidaan
 Jos väkeä tulee paikalle pitkin iltaa, voit laittaa
nimilistan kiertämään. Nimet voi sitten kopioida listalta päiväkirjaan myöhemmin
Yritetään parantaa kevään laskutuksen osuvuutta. Että kaikki saavat laskunsa, muttei joululta keskeyttäneille niitä turhaan lähetellä.

Toimistolta eniten kysyttyä
1. Pitääkö kevään kursseille ilmoittautua?
 Jos jatkaa syksyllä alkaneella kurssilla ei kevätkaudelle tarvitse ilmoittautua. erikseen.
 Jos haluaa keskeyttää opiskelunsa joululta,
on peruutus tehtävä toimistoon.
 Vain keväälle ajoittuvalle kurssille on voinut ilmoittautua jo 14.8. lähtien, tosin väki yleensä
herää vasta vuodenvaihteessa niihinkin.
2. Voiko ilmoittautua vain kevätkaudelle?
Kurssille voi tulla mukaan myös tammikuussa, mutta kurssitietojärjestelmässä täytyy ensin tehdä muutamia temppuja ja portit
saadaan auki vasta ma 21.12. kello 9.

Rauhallista Joulua!
t: Petäjän toimistoväki

