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Loppusyksyn aikataulu

Syksyn tilastointipäivä



Kansalaisopistot ilmoittavat tilastoja pitäville Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tunnuslukunsa kaksi kertaa vuodessa. Syksyn tilastointipäivänä 20.9. meillä oli 2519 netto-opiskelijaa,
eli yhteen kertaan laskettua ihmistä.









Parkanon ja Kihniön kurssit ja
Parkanon toimisto syyslomalla 17.-23.10.
Kankaanpään, Honkajoen, Pomarkun, Karvian ja Lavian ryhmät syyslomalla 23.30.10.
Kankaanpään toimisto suljettu 20.-25.10.
Loppusyksyn kurssitarjontailmoitukset
Ylärissä to 20.10. ja Seudussa to 27.10.
Muutokset kevään kurssitietoihin 2.12. mennessä toimistoon tai vastaaville opettajille
Syyskausi päättyy 4.12.2016
Kevään kurssitarjonta lehdissä to 29.12.
Kevätkausi alkaa ma 9.1.2017

Vuonna 2015 Petäjä-opistossa oli 13416 opetustuntia, keväällä 2016 niitä oli 6786 ja syksyllä
2016 arviolta 7129. Tilastointipäivän tilanteen
mukaan vuoden 2016 kokonaistuntimääräksi tulisi 13915. Numero tietysti elää vielä, kun loppuvuoden uusista kursseista ei tietenkään tarkkaan
etukäteen tiedä miten ne toteutuvat.

Työtapaturmalaki muuttui

Kurssimaksujen laskutus alkaa

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan vuoden alusta ja tässä tietoa tiivistetysti:

Toimistossa laskutetaan parhaillaan syyskauden
kurssimaksuja. Ne lähtevät porrastetusti, pienemmissä erissä ja laskun saatuaan ihmiset ottavat
yhteyttä, mikäli haluavat niistä reklamoida. Kurssilla paikallaolo tarkistetaan tällöin päiväkirjasta,
mutta tämä ei onnistu, mikäli opettaja ei ole niitä
tuonut toimistoon kopioitavaksi. Vieläkin puuttuu
muutama päiväkirja, joten pankaapas tuoden.

Työtapaturmana pidetään työnteon yhteydessä
tai työtehtävän vuoksi matkustettaessa sattunutta
tapaturmaa. Työn tekemisen paikalla ei ole merkitystä, vaan pykälän soveltamisen määrittävät
työtehtävät ja niiden tekemistavat.
Myös etätyössä työnteon yhteydessä sattuneet
tapaturmat korvataan. Rajoituksena kuitenkin,
että etätyössä esimerkiksi ruokailutauon aikana
sattunutta tapaturmaa ei korvata.
Tapaturma työntekopaikan alueen ulkopuolella
sisältää asunnon ja työpaikan väliset matkat ja
ruokailu- ja virkistystauot työntekopaikan alueen
läheisyydessä.
Työliikekipeytymisen korvaamista koskevaa
säännöstä on tarkennettu ja siihen on lisätty kuuden viikon enimmäiskorvausaika.
Pahoinpitely korvataan aina työtapaturmana, jos
sen syynä on ollut vahingoittuneen työtehtävä.
Jos syynä on ollut vahingoittuneen perhesuhteisiin tai muuhun yksityiselämään liittyvä seikka,
sitä ei korvata lainkaan.
Lääkinnällinen kuntoutus on uudessa laissa osa
sairaanhoitoa.
Yksityisen auton käytön perusteella maksettava
matkakulukorvaus on jatkossa puolet verovapaasta kilometrikorvauksesta.
Lähde: Vakuutusyhtiö Pohjantähden verkkosivu
Saskyn esimieskoulutuksessa tuli esiin kaksi rajausta vakuutukseemme, mitkä on hyvä tietää.



Työajalla tapahtuva kuntoliikunta on omaa aikaa, eikä ole näin vakuutuksemme piirissä
Työnantajan järjestämässä virkistystilaisuuksissa vain ohjelmaan merkityt toiminnot ovat
vakuutuksen piirissä

Parkanon toimisto muuttaa
Vuodenvaihteessa on edessä organisaatiomuutos, minkä yhteydessä Parkanon toimistopalvelut
järjestetään uudelleen. Opiskelijoiden ja opettajien palvelupisteeksi tulee Parkanon musiikkiopisto Keskuskatu 1:ssä. Muuttopäivä ei ole vielä
laitettu kalenteriin, mutta todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla sekin tapahtuu.
Parkanon tärkein opetuspiste on silti edelleen
Opintotalo, missä käsityö-, tietokone- ja uunitouhut jatkuvat entiseen malliin.

Soihtuja ei nyt sammuteta
Saskyn johtoryhmä on päättänyt, ettei tänä
vuonna järjestetä koko kuntayhtymän yhteistä
pikkujoulujuhlaa. Sitä ei pidetty mielekkäänä, kun
parhaillaan käynnissä on yt-menettely, taloudellinen tilanne on haastava ja ammatilliseen koulutukseen on tulossa merkittävä leikkaus.

Kangaspuut käyttöön
Niinisalon kudontaryhmä päättyi tilan käyttömahdollisuuden päätyttyä viime keväänä. Välitättekö
viestiä kudonnasta kiinnostuneille, että Kankaanpäässä Keltaisella talolla on kahdet puut, joille
voi tulla tekemään omaan tahtiin ma-pe klo 9-15
kun toimisto on paikalla.
Syyslomalta voimia loppuvuoteen
Petäjän toimistoväki

