Petäjä-opiston opettajakirje
Maaliskuu 2016
Päiväkirjat kopioitavaksi
Kaikkia päiväkirjoja ei ole vielä saatu toimistoon
kopioitavaksi, joten poiketkaa tai lähettäkää kopiot, joilta tämä on vielä hoitamatta. Päästään
laskuttamaan kevään kurssimaksuja, kun päiväkirjoista voidaan varmistaa, ketkä olivat mukana
ja ketkä jäivät joululta pois.

Kurssien ja toimistojen talvilomat
Kurssit ovat talvilomalla ilman erillistä ilmoitusta
kuluvalla viikolla Pomarkussa ja ensi viikolla
29.2.-6.3. muissa kunnissa.
Parkanon toimisto on suljettu tällä viikolla pe
26.2. ja talvilomaviikolla ke-pe 2.-4.3.
Kankaanpään toimistossa on ovet säpissä koko
talvilomaviikon. Olli on vuosilomalla ja Tuula perkaa arkistoa 2.-4.3. Puhelimella saa silloin kiinni

Tulevia näyttelyitä ja esityksiä



















Peter Pan -näytelmän esitykset Kankaanpääsalissa ti 8.3. ke 9.3. ja ke 16.3. kello 18.
su 13.3. klo 11-16 avoimet ovet Lauhalassa
4.-8.4. Pisamat Kankaanpään kirjastossa
4.4. klo 14-20 avoimet ovet ja kudontatöiden
näyttely Kihniön Puumilassa
8.-15.4. Pisamat Lavian kirjastossa
11.-22.4. Näppärät Kihniön alakoululla
18.-29.4. Pisamat ja Näppärät Parkanon kaupungintalolla
18.-22.4. Pisamat Honkajoen kirjastossa
17.4. Pomarkun kunnantalolla
11.-15.4. Näppärät Kankaanpään kirjastossa
la 23.4. klo 10-17 ja su 24.4. klo 12-17 Kankaanpään Opistolla
la-su 30.4.-1.5. klo 12-16 Parkanon musiikkiopistolla
huhtikuu kuvataiteet Kihniön kirjastossa
toukokuu kädentaidot Kihniön kirjastossa
Honkajoen näyttelypäivää mietitään vielä
Petäjä-opisto esillä Karvia harrastemessuilla
to 5.5. klo 12-17 Karviatalolla.
Valmistuvien näyttely Karvian kunnantalolla
toukokuun ajan
Juhlavuoden näyttely Karviatalolla joulukuun

Tammiseminaarin antia
Itä-Suomen yliopiston professori Jyri Manninen
esitteli tekemäänsä tutkimusta Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaarissa Raumalla. Tutkimuksessa kuvataan kansalaisopisto-opiskelun
sosiaalisia hyötyjä ja lasketaan niiden rahallisia
vaikutuksia. Kyseistä menetelmää ei ole tiettävästi aiemmin sovellettu kansalaisopistoihin.

Alustavien laskelmien mukaan yhden euron investointi kansalaisopistotoimintaan tuottaa 3,45,6 euron sosiaaliset hyödyt. Tulos on huikean
positiivinen ja konkretisoi viestiämme kansalaisopiston vaikuttavuudesta ja merkityksestä.
Tutkimukseen voi tutustua tarkemmin verkkojulkaisussa, joka löytyy kansalaisopistojen liiton sivulta http://kansalaisopistojenliitto.fi/julkaisut/ otsikolla ”Suomi nousuun sivistystyöllä?”.
Seminaarissa esiintyi myös Tampereen yliopiston
tutkija Jenni Airaksinen, joka sote-asiantuntijana
puhui kunnan tulevaisuudesta ja tulevaisuuden
kunnasta. Opistoväen korvaan tarttui sivulause
kahdesta suurimmasta ihmisen hyvinvoinnin nakertajasta, jotka Airaksisen mukaan ovat yksinäisyys ja passiivisuus. Näiden molempien torjuntahan on suorastaan leipälajimme, eikö vain?

Viime vuoden numerotietoa
Vuoden 2015 tilastot on tehty ja hyviltä näyttää.
Tätä kirjoittaessa koko kuntayhtymän tilinpäätös
ei ole vielä valmis, ennakkotiedon mukaan meni
talouspuolikin hyvin. Pysyttiin budjetissa, kun tehtiin ajallaan korjaavia toimenpiteitä. Muutamia
tärkeimpiä tunnuslukujamme.
opetustunteja yhteensä
kansalaisopistokursseja
taiteen perusopetusta
tilauskoulutusta
netto-opiskelijoita
kursseja
tuntiopettajia
tuntikustannus (€/oppitunti)

13502
11218
2224
60
2728
296
88
74

Kunnittain toimintamme jakautui seuraavasti:
osastot
Parkano
Kihniö
Kankaanpää
Honkajoki
Pomarkku
Karvia
Lavia + netti

kurssit
163
38
203
38
30
33
2

opiskelijat
1488
391
1859
307
217
379
13

tunnit
4148
929
5669
1072
888
859
54

Samat numerot suurimmista oppiaineistamme
oppiaineet
kädentaidot
kuvataiteet
hyvinvointi
kielet
tietotekniikka
musiikki
muut yhteensä

kurssit
188
85
88
45
47
30
20

Ylös, ulos ja suksille!
t: Petäjän hirmuhallinto

opiskelijat
1362
682
1194
446
354
314
464

tunnit
5513
2786
1416
1028
982
911
2866

