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80+ maksuvapautus jatkuu vielä

Päiväkirjat toimistoon

Vuosi sitten opettajakokouksessa ennakoitiin,
ettei 80-vuotiaiden kurssimaksuvapautusta todennäköisesti voitaisi enää jatkaa. Vuoden 2015
tilinpäätös oli kuitenkin siksi hyvä, ettei taloustilanne meitä pakota tätä avustusta poistamaan.

Toimisto pyytää taas tuomaan päiväkirjat kopioitavaksi kolmannen kokoontumiskerran jälkeen. Tämä on edelliseen juttuun liittyvä kurssilaskujen varmistustoimenpide.

Maksuvapautus siis jatkuu myös alkaneen lukuvuoden 2016-2017. Vuodelle 2017 on kuitenkin
tulossa uusia valtionosuuden leikkauksia, joten
vielä ei voi luvata lukuvuoden 2017-2018 osalta,
voidaanko vapautusta vieläkin jatkaa.

Myyttejä murrettaviksi
Kansalaisopistoissa oli vuosituhannen vaihteessa
käytäntö, että kurssille saattoi mennä tutustumaan kaksi kertaa ja vasta kolmannella kerralla
päättää ilmoittautuuko ja osallistuuko. Kurssi
myös keskeytettiin kesken kauden, jos kolmen
kokoontumiskerran osallistujamäärä jäi alamittaiseksi. Näin ei enää toimita. Ilmaisia kokeilukertoja ei enää ole, vaan lasku lähetetään kaikille ilmoittautuneille, jotka ovat olleet paikalla.
Nykyisin korostetaan ennakkoilmoittautumisen
tärkeyttä. Ryhmät, joihin ei ole tullut tarpeeksi nimiä peruutetaan jo etukäteen, ettei opettajan tarvitse turhaan ajella pitopaikalle ja ihmetellä tuleeko sitä porukkaa vai ei.
Periaatteena on, että lukukausi vedetään loppuun, vaikka pienemmällä väkimäärällä. Säätökohta on siinä, että syksyllä kutistuva kurssi ei
jatku enää keväällä. Osallistujan näkökulmasta
hänellä on oikeus saada vastinetta maksamalleen kurssimaksulle. Jos kurssi tyssää alkuunsa,
kurssimaksua ei siitä tietenkään laskuteta.
Ilmoittautumisjärjestelmä ei kuitenkaan ole pomminvarma. Kurssin ja opiskelijan valitseminen ja
tietojen syöttäminen ovat alttiita inhimillisille virheille. Laskutuksen osuvuutta onkin yritetty parantaa tarkistamalla päiväkirjasta ennen laskun
lähettämistä, ovatko ilmoittautuneet olleet paikalla. Toimistoväki poimii virhenimet pois ja selvittää epäselvät tapaukset, jottei vääriä laskuja ja
turhia perintätoimenpiteitä pääsisi maailmalle.

Muista Kihniön ensiapukurssi
Kolmetoista Petäjäistä sai perustiedot toimia hätätilanteissa ensiapukurssilla Kankaanpäässä
syyskuun alussa. Toinen ryhmä on Kihniöllä to-la
13.-15.10. Sekin on jo täynnä, joten mukaan pääsee enää vain, jos joku peruuttaa tai ei ilmaannu
paikalle. Pelkän kertauskurssin kävijöille riittää
osallistuminen to-pe iltoihin. Opisto maksaa henkilöstönsä kurssimaksun, kortin sekä matkakulut.

Jos ei ole kulkua Parkanoon tai Kankaanpäähän,
voi kopiot ottaa itsekin ja laittaa kirjeessä tulemaan. Toimistoajan ulkopuolella liikkuvat voivat
jättää kopioita myös toimistojen postilaatikoihin.

Tarvitsetko tulityökorttia?
Ammatti-instituutti Iisakki järjestää yhden päivän
tulityökorttikurssin Parkanossa tiistaina 25.10.
Kellonajat ja toteutuminen varmistuvat lähempänä. Lisätiedot Mikko Raitinpää 044 371 3234 ja
ilmoittautumiset Kaijalle Parkanon toimistoon.
Opiston hommissa tulityökorttia tarvitsevat voivat
tehdä koulutustukianomusta kurssimaksusta ja
matkoista tuohon liittyen.

Matkalaskusysteemin ohjeita
Jos teitte viime vuonna sähköisiä matkalaskuja,
teidän pitäisi päästä sisään vanhoilla tunnuksilla.
Systeemi saattaa tosin pyytää vaihtamaan salasanan. Pitkään käyttämättä ne kuitenkin vanhentuvat, eikä sisään enää pääse.
Virheilmoitus ”Invalid UserID or password” tarkoittaa yleensä sitä, että salasanan syöttäminen
ei ihan onnistunut. Herjaus ”UserID locked” puolestaan tulee silloin kun väärää salasanaa tarjoaa
liian monta kertaa.
Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Tarja Alaseen,
jonka tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@satuoy.fi tai puhelimitse 040 138 1780.

Työtyytyväisyyttä tutkitaan
Petäjä-opiston tuntiopettajille tehdään työtyytyväisyystutkimus lokakuun aikana. Kolmen vuoden välein tehtävän kyselyn tulokset auttavat
meitä kehittämään opistoa työpaikkana.
Linkki kyselylomakkeeseen tulee teille sähköpostiin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti,
eikä yksittäisen vastaajan tietoja näytetä tuloksien raporteissa.

Apuja uusiin versioihin
Parkanon ja Kankaanpään mikroluokkiin vaihdettiin uudet ohjelmaversiot. Jos joku kaipaa aloitusohjeita Windows 10, Word 2016 tai Excel 2016
henkilökohtaiseen käyttöön, niitä sopii kysellä Ollilta. Monisteet ovat alle parikymmentä sivuisia ja
niitä saa pdf-tiedostoina taikka paperitulosteina.

Uutta kurssitarjontaa
Peruuntuneiden kurssien tilalle laitetaan uutta
tarjontaa ja ylisuuria ryhmiä tasataan lisäryhmillä.
Tiedoksi kaikille, näitä ei esitteessä vielä ole.
8301118 KUNTOUTUJAN KUNTOKURSSI
Parkanon terveyskeskus to 16.15-17.00 Tarja Nieminen 8.9.-1.12.2016 12.1.-6.4.2017 Kurssimaksu 15 €
Oppitunteja 12 / 12. Liikuntaa tanssin tahdissa.
1103329 PISAMA TO A, 7-10-VUOTIAAT
Lisäryhmä. Keltainen talo 2. krs to 14:30-16:00 Harri
Rauhaniemi 8.9.-1.12.2016 12.1.-27.4.2017 Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30
1201401 SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSI
Lukio/yhteiskoulu pe 17.30-19.00 Nikolay Karpov 9.9.2.12.2016 10.3.-19.5.2017 Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 20 Opetuskielenä käytetään venäjää. Oppimateriaali ja kokoontumiset sovitaan kurssin alussa.

Tyky- ja Smartum-setelien viimeiset
käyttöpäivät syyskaudella
Moni saa työpaikaltaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä, että pysyvät kunnossa ja virkeinä. Jos ryhmässä näistä puhutaan, niin setelit käyvät meillä
ja niitä otetaan vastaan opiston toimistoissa.
Opettajan ei siis niitä tarvitse käsitellä eikä mitään merkintöjä tehdä. Ohjatkaa nämä poikkeamaan toimistoihin. Nyt on hyvä hetki kertoa ja
muistuttaa, että seteleitä otetaan vastaan pe
14.10. asti, jotta syyskauden kurssimaksuja
päästään laskuttamaan sen jälkeen.

Ikkunat kiinni, valot sammuksiin ja
ovet lukkoon illalla lähtiessä

1104348 KAHVIPUSSITAIDETTA A
Lisäryhmä suositulle kurssille. Käsityötupa Keltainen
talo Joka toinen viikko ke 13.30-16.30 Leila Lepistö
21.9.-30.11.2016 11.1.-5.4.2017 Kurssimaksu 32 €
Oppitunteja 24 / 28

Opiston ryhmä on monessa paikassa sen viimeinen talosta lähtevä porukka, joten velvollisuuksiin
kuuluu varmistaa, että luokan ikkunoita ei jää
auki, valot on sammutettu ja että ovet tulevat lukkoon. Joissakin paikoissa ovi takalukitaan, eikä
ketään tietenkään jätetä lukon taakse yöksi.

7198104 PIHASUUNNITTELU –
OMA PIHA KUNTOON
Uusi kurssi! Parkanon opintotalo to 18.00-19.30
Hanna Toivo 22.9.-24.11.2016 Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18

Edelleen hälytyksen aktivoiminen on vielä yksi
temppu lisää, vaikka monesti ne toimivat jo ajastettuina. Kyllä tiedetään sekin, että opiskelijat
saattavat poistua useista eri ovista ja jättää niitä
kohteliaasti raolleen seuraavaa varten.

9999304 UNIEN TULKINTA
Uusi kurssi! Käsityötupa Keltainen talo pe 17:00-18:30
la 10:00-14:00 Hely Alhainen 25.-26.11.2016 Kurssimaksu 16 € Oppitunteja 8

Bussiretki Käsityömessuille
Seinäjoelle pe 30.9.

1104509 TUUNAJÄRVEN BETONITYÖT
Uusi aloitus! Tuunajärvi, Monitoimitalo pe 18:00-19:30
Leila Lepistö 23.9.-9.10.2016 Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 12 Info pe 23.9. klo 18-19:30. missä sovitaan
kurssipäivät.
8301503 SENIORITANSSI
Uusi kurssi! Pomarkun monitoimihalli Joka toinn viikko
su 15:00-16:30 Tarja Mantere 2.10.-4.12.2016 Kurssimaksu 16 € Oppitunteja 12
8301504 PARITANSSIN ALKEET
Uusi kurssi! Pomarkun monitoimihalli Joka toinen
viikko su 17:00-18:30 Tarja Mantere 2.10.-4.12.2016
Kurssimaksu 16 € Oppitunteja 10
3401313 LUMIAILLAT
Aloituspäivä muuttunut! Keltainen talo, mikroluokka ti
18:00-21:00 Olli Ruohomäki 11. ja 18.10.2016 Kurssimaksu 16 € Oppitunteja 8.
1104506 KORTTIPAJA
Uusi kurssi! Pomarkun kirjasto ke 14:00-18:00 Minna
Salmi 30.11.2016 Kurssimaksu 5 € Oppitunteja 5.
1104350 KORTTIPAJA
Uusi kurssi! Käsityötupa Keltainen talo la 10:00-14:30
Minna Salmi 3.12.2016 Kurssimaksu 5 € Oppitunteja
5. Tule tekemään erilaisia kortteja jouluksi, syntymäpäiväksi, kutsuille tai mitä ikinä keksikään, vaikka kirjanmerkkejä. Mukaan voi ottaa omat sakset, liimaa,
nauhoja, kartonkia, tarroja ym. Opettajalla on myös
tarvikkeita ja papereita. Materiaalit sisältyvät hintaan.

Auto 1 lähtee Parkanon matkahuollolta klo 8.30,
Kihniön Siwan pihasta klo 9.00 ja palaa Seinäjoelta klo 16.00. Matkan hinta 25 € sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun.
Auto 2 lähtee Kankaanpään linja-autoaseman
yläparkilta klo 8.00, Honkajoen matkahuollolta klo
8.20, Karvian St1:n pihasta klo 9.00 ja palaa Seinäjoelta klo 16.00. Matkan hinta 28 € sisältää
bussikuljetuksen ja pääsylipun.
Ilmoittautumiset ke 28.9. mennessä
Marita Mustakoskelle p. 050 4068053.

Töitä tarjolla loppuvuodelle
Parkanossa, Kankaanpäässä ja Pomarkussa on
sen verran peruuntuneita kursseja, että ideoita
otetaan ilolla vastaan loppusyksyn uusiksi lyhytkursseiksi. Näistä voi puhua kyseisen kunnan tai
oppiaineen kurssisuunnittelusta vastaavan
kanssa.

Täysi touhu päällä taas
Petäjän toimistoväki

