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Kurssien päättyessä

Kuvataidekoulu Pisaman näyttelyt
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•
•
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•
•

Tarkista, että päiväkirja on allekirjoitettu ja
täytetty molemmin puolin.
Toimita tai tuo päiväkirjat toimistoon pikaisesti kurssien päätyttyä.
Muista myös mahdolliset tuntimuutokset ja ilmoittautumislomakkeet ja matkalaskut.
Pääsy matkalaskusysteemiin päättyy samana
päivänä kuin työsopimus. Jos näin käy pyydä
Tarja Alasen raottamaan porttia (040 138
1780 tai etunimi.sukunimi@satuoy.fi)

Ideat itämään
Opistotyö on vähän kuin puutarhanhoitoa, kun jo
keväällä pitää miettiä, mistä haluaa syksyllä nauttia. Nyt onkin oikea aika laittaa ajatuksen siemenet itämään ensi vuoden kursseista.
Puutarhassa ja opistossa on paljon monivuotista,
pitkäaikaisen harrastamisen paikkahan opisto on.
Hiipuvien tilalle on kuitenkin kiva miettiä uusia juttuja. Uudet kurssit vetävät uutta väkeä, mikä on
hyvä, kun kaikkia kuntalaisia halutaan palvella.
Jotkut siemenet eivät kunnolla idä tai tuota hedelmää, eivätkä kaikki kurssit toteudu. Toisaalta mitään uutta ei saa, jos ei uskalla yrittää. Lisäksi
osa ihmisistä lukee opinto-opasta ajatellen ”mitähän uutta ja kivaa tänä vuonna kokeilisi”
Ryhmässä ehtii vielä ottaa puheeksi, mitä opiskelijat haluavat ensi lukuvuodeksi. Tietysti myös jatkuviin kurssien säädöt on hyvä pistää ylös. Tuokaa toiveita ja ideoita vastaaville opettajille tai toimistoon, niin päästään niitä yhdessä jalostamaan

Osastojen kevätnäyttelyt
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Kihniö: kuvataidetta kirjastossa huhtikuussa
ja avoimet ovet Puumilassa ma 4.4. klo 14-20
Pomarkku: kunnantalon alakerrassa su 17.4.
klo 12-16. Rakentamaan mennään la 16.4.
klo 10-13. Päällikkönä häärää Tanja Pajala
Kankaanpää: Kankaanpään Opistolla la
23.4. klo 10-17 ja su 24.4. klo 12-17. Karaokeryhmä esiintyy su klo 13-15. Kuvataiteet
alkavat ripustaa to 21.4. kello 12 ja kädentaidot tulevat rakentamaan pe 22.4. klo 10.
Parkano: musarilla la-su 30.4.-1.5. klo 12-16.
Rakentaminen alkaa pe 29.4. klo 16
Honkajoki: Honkalassa su 1.5. klo 10-15
Petäjä-opisto on mukana Karvian harrastemessuilla Karviatalolla to 5.5. klo 12-17

Käsityökoulu Näppärän näyttelyt
•
•
•

Kankaanpään kirjastossa 11.-15.4.
Vitriininäyttely Kihniön alakoululla 11.-22.4.
Parkanon kaupungintalolla 18.-29.4

Kankaanpään kirjastossa 4.-8.4.
Lavian kirjastossa 8.-15.4.
Honkajoen kirjastossa 18.-22.4.
Parkanon kaupungintalolla 18.-29.4.
Karvian kunnantalo: Valmistuvien näyttely
toukokuun ajan.

Ensi lukuvuoden aikatauluja
Kun joku jo ehti kysellä, niin tässä tietoa kaikille.
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Esite jaetaan 8.8. alkavalla viikolla
Näppärät ja Pisamat 15.8. alkavalla viikolla
Ilmoittautuminen alkaa ma 22.8. klo 8
Opekokous pe 2.9. klo 17:30 (paikka varmistuu myöh.)
Syyskausi alkaa ma 5.9. alkavalla viikolla

Periaatteena on suunnitella ja pitää kurssit lukukausien aikana. Petäjän lukuvuosi 2016-2017:
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•
•
•

Kansalaisopiston syyskausi vk 36-48
Kansalaisopiston kevätkausi vk 2-14
Pisaman ja Näppärän syyskausi vk 33-48
Pisaman ja Näppärän kevätkausi vk 2-18
(maanantairyhmät päättyvät 8.5.)

Lomamatkat ja opistotyö
Vanhan hokeman mukaan elämää ei voi suunnitella, mutta silti sitä pitää yrittää. Paljon reissaavat varaavat matkansa ajoissa, että saavat hyvät
alennukset. Kun aikataulut tietää ajoissa, niitä voi
sovitella yhteen. Matkat kannattaa varata sellaisille viikoille, jolloin ei ole opetusta. Jos tämä ei
ole mahdollista, on hyvää palvelua, kun laitetaan
esitteeseen esim. ”ei kokoontumista 23.10.”.
Sen sijaan ei ole hyväksyttävää, että opettaja ilmoittaa kesken lukukautta laittavansa kurssin
kuukaudeksi tauolle ulkomaanmatkansa vuoksi.
Ajatellaanpa, että opiskelijat ovat varanneet elämästään tietyt viikot, viikonpäivän ja kellonajan
tullakseen kurssille. Jos kokoontumisia säätää
jatkuvasti, se sotkee ihmisten aikatauluja, lisää
tyytymättömyyttä ja opiskelun keskeytymisiä.
Meille on tärkeää, että yritetään toimia niin kuin
on luvattu. Siitähän se luottamus syntyy.

Opettajatiedonkeruusta
Tilastokeskus keräsi opettajatietoja, eikä se kovin
hyvin meillä mennyt. Ensin tuli kolmeen kertaan
lomake, missä meidät oli laitettu aikuislukion alle.
Neuvottiin, että ne voi kaikki poistaa ja vastata
vain siihen, missä lukee ”Petäjä-opisto Parkano”.
Menikö se talvi jo?
Petäjän toimistoväki

