Petäjä-opiston uutiskirje
Elokuu 2016

Esitteet jakoon ti 9.8.

Lyseon avaimet ja kopiokone

Opinto-ohjelma jaetaan ti 9.8. joka talouteen. Jakamatta jääneiden palauduttua toimistolle, niitä
saa hakea itsekin. Viedään myös kunnantaloille,
kirjastoihin, työkkäriin ja oppilaitoksiin. Toimisto
toivoo ilmoituksia jakeluhäiriöistä.

Kankaanpään lyseolla vaihdettiin lukot. Vanhat
avaimet palautetaan ja uudet kuitataan ennen
kurssien alkua. Tämä onnistuu talonmieheltä,
jotka ovat paikalla kello 7-16 jos ei hälytyskeikalla
ole. Alakerran soppeen tuli vierihoitotila, mistä
syystä joudumme luopumaan kopiokoneesta
siellä. Kopiointi siis Kankaanpään toimistolla.

Ilmoittautuminen alkaa ma 22.8.
Ilmoittautuminen alkaa ma 22.8. klo 8. Ilmoittautua voi netissä, puhelimitse tai poikkeamalla toimistoon tai Karvian kunnantalon infoon. Taiteen
perusopetukseen voi ilmoittautua ainoastaan puhelimitse toimistoihin.

Kehittämispäivä pe 26.8.
Petäjän opettajille tarkoitettu kehittämispäivä järjestetään pe 26.8. kello 9-15 Kankaanpään punaisella tuvalla Laviantien varressa. Päivän teemoja ovat oppilaitosturvallisuus, senioripedagogiikka sekä osaamisperustaisuus. Kuvataide- ja
käsityöopettajilla on lisäksi varattu aikaa ainekohtaisiin juttuihinsa. Opisto korvaa matkat ja tarjoaa
lounaan ja kahvit.

Ensiapukurssi 1.-2.9.
Kansalaisopiston opettaja on aika yksin ja usein
opiskelijoiden kanssa ja iltakurssilla usein ainoana vastuussa. Varmuutta toimia silloinkin, kun
huonosti käy saa ensiaputaidoista.
Petäjä-opisto tarjoaa henkilöstölleen SPR:n virallisen EA I -kurssin. Opisto maksaa kurssimaksun,
EA-kortin, matkat sekä tarjoaa vielä lounaan ja
kahvitkin. Kurssi on avoin kaikille, joten kannattaa ilmoittautua ennen kuin se tulee täyteen.

Opekokous pe 2.9.
Syyskauden huippuvirallinen avaus on yleinen
opettajakokous, joka järjestetään tänä vuonna
Kankaanpäässä juhlapalvelu Lumiaisissa (Keskuskatu 31) pe 2.9. klo 17:30 Yhteiskuljetus Parkanosta lähtee Opintotalon pihasta kello 16:45.
Ilmoittaudu toimistoon ma 29.8. mennessä, että
osastaan tilata tarpeeksi iso bussi ja sopivasti
syötävää. Muista kertoa erikoisruokavalioita tai
tulet omilla kyydeillä.

Ohjetta pukkaa
Perusasiat ja uudet jutut on taas koottu yksiin
kansiin opettajan oppaaksi. Sen saa nettisivulta,
toimistoista tai opettajakokouksesta.
Uuden opettajan rautaisannos on perehdytyskansio, mistä löytyvät ohjeet, ukaasit ja lomakkeet.
Tule tutustumaan ja kuittaa listaan, niin tiedetään, että hommat on hanskassa.

Kaijan tinki tuli täyteen

Lukuvuoden aikatauluja

Pitkäaikainen käsityönopettajamme Kaija Uusipaasto siirtyi keväällä ansaituille eläkepäiville.
Kaija tuli opistoon jo vuonna 1994 ja on opettanut
Honkajoella kudontaa ja monenmoisia kädentaitoja. Kaija kertoi lähtökahveillaan, että on ollut kivaa ja vuodet on menneet nopeasti. Kaija kertoi
olevansa tyytyväinen, kun kudontaryhmiin on tullut myös nuoria ja myös kun opisto jatkaa Honkajoella vahvana. Tunnustuksena ansiosta paikallisen opistotyön hyväksi Kaijalle luovutettiin kansalaisopistojen liiton 20-vuotisansiomerkki.

•

Henkilövaihdoksia

Kurssi järjestetään Kankaanpäässä Keltaisen talon käsityötuvalla juuri ennen lukukauden alkua
eli to-pe 1.-2.9. klo 8:30-16. Ilmoittaudu 25.8.
mennessä Tuulalle 044 5800 520 tai Hellewiin,
mistä se löytyy kurssikoodilla 8302223.
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Näppärät ja Pisamat alkavat vk 33
eli 15.8. alkavalla viikolla
Kansalaisopiston syyskausi alkaa vk 36
eli ma 5.9. alkavalla viikolla
Syysloma Par ja Kih vk 42 eli 17-23.10.
Syysloma Kan, Hon, Pom ja Kar vk 43 eli
24.-30.10.
Kansalaisopiston, Näppärien ja Pisamien kevätkausi alkaa vk 2 eli 9.1. alkavalla viikolla
Talviloma Pom ja Lav vk 8 eli 20.-26.2.
Talviloma muissa kunnissa vk 9 eli 27.2.-5.3.
Pisaman ja Näppärän kevätkausi päättyy
vk 18 (maanantairyhmät päättyvät 8.5.)

Yleissivistävän koulutuksen tulosalueen rehtori
Pertti Kohtala jäi eläkkeelle elokuun alusta. Hän
toimi Petäjä-opiston osa-aikaisena rehtorina vuodesta 2012. Rehtorin virka täytettiin määräaikaisesti ja siihen valittiin Kimmo Levänen, joka on
taustaltaan aikuislukion matematiikan opettaja.
Petäjän apulaisrehtorin viran määräaikaista täyttämistä jatkettiin ja työssä jatkaa Olli Ruohomäki.
touhu alkaa taas pian
Petäjän toimistoväki

