Petäjä-opiston uutiskirje
MARRASKUU 2016

Lukukauden lopun paperityöt

Onko keväässä säädettävää?

Kun kurssinne ovat päättyneet, tuokaa tai toimittakaa päiväkirjat, mahdolliset tuntimuutos- ja
matkalaskulomakkeet sekä paperiset ilmoittautumislomakkeet toimistolle enempiä viivyttelemättä.

Jos kurssisi kevätkauden aikataulussa, pitopaikassa tai muussa on säädettävää, viestittäkää
niistä kyseisen aineen tai kunnan suunnittelusta
vastaavalle marraskuun loppuun mennessä.
Tiedoksi uusille ja kertauksena kaikille kurssisuunnittelun vastuuhenkilöt ovat.

Joulukuun alun palkat maksetaan automaattisesti
15.12. Jos menee määräpäivän 7.12. yli, palkka
siirtyy maksettavaksi 31.12. Takaraja vuodenvaihteen palkanmaksuun on tuoda paperit toimistolle to 15.12. mennessä.
Matkalaskuja maksetaan viikoittain 21.12. asti.
Syötä tiedot järjestelmään tai tuo lomake toimistoon ma 19.12. mennessä, että ehtivät maksuun.

Vuodenvaihteen aikatauluja








Petäjä on mukana Joulunavauksessa
Karviatalolla su 27.11. klo 11-16
Syyskausi päättyy 4.12.
Pomarkun karaokeryhmä Pomarkun joulunavauksessa kunnantalolla ti 13.12. klo 14-15.
Kevään kurssitarjonnan jätti-ilmoitukset
Ylärissä ja Seudussa to 29.12.
Kevätkausi alkaa ma 9.1.2017
Talviloma Pom & Lav 20.-26.2. (vk 8)
Talviloma Par, Kih, Kpä, Hon & Kar
27.2.-5.3. (vk 9)

Työtyytyväisyys on hyvällä tasolla
Lokakuussa Petäjän tuntiopettajille tehtiin työtyytyväisyystutkimus, jonka tulokset ovat nyt valmiit.
Vastauksia saatiin yhteensä 28 kappaletta ja asteikolla 1-5 opisto työpaikkana sai yleisarvosanan
4,1 ja kaikkien vastausten keskiarvo 3,8. Opisto
onnistui parhaiten kurssitoiminnassa, sen toteutuksessa ja opettajan omassa työssä (3,9). Heikoimmaksi oli koettu vaikuttamismahdollisuudet
opiston kehittämiseen (3,4).
Seuraavat kysymykset erottuivat neloseen painottuvasta jakaumasta.








Oma työmotivaatio oli hyvä (15) tai erinomainen (12 kpl).
Eniten hajontaa tuli tyytyväisyydessä työympäristöön. Se ei ollut kenelläkään huono,
mutta heikko (3), tyydyttävä (4) hyvä (17) ja
erinomainen 4 kpl)
Omat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
koettiin tyydyttäviksi (11) tai hyviksi (15 kpl)
Omat virkistysmahdollisuudet koettiin tyydyttäviksi (12) tai hyviksi (11 kpl)
Opiston toiminta-ajatus tunnettiin tyydyttävästi (12) tai hyvin (13 kpl)
Oma osallistuminen kokoustilanteissa arvoitiin huonoksi (3) tai heikoksi (4 kpl).









Kielet: Anne Luomansuu
Karvia ja Parkano: Jyrki Käppi
Liikunta ja terveys: Sari Sammatti
TVT (Hon, Pom & Kpä) Minna Salmi
Kuvataiteet: Pia Haapala-Rauhaniemi
Pomarkku ja Honkajoki: Olli Ruohomäki
Kihniö ja kädentaidot: Marita Mustakoski

Kurssisuunnittelun aikataulu on semmoinen, että
kurssien kopiointi kevätkaudelle ja tiedot tietokannassa tehdään pe 2.12. mennessä.

Talkkariasiaa
Kankaanpäässä Keltaisen talon talkkarin Tarmo
Kalliomäen saa kiinni numerosta 044 577 2716.
Rantalaa hoitaa Erkki Alakoski ja hänen numeronsa on 044 577 2626. Talkkarit ovat töissä mape klo 7-16. Muuna aikana ollaan yhteydessä
kaupungin vikapäivystykseen, joka on 044 578
1923. Kannattaa tallettaa puhelimiin.

Virkistymään ja kehittämään
Tuntiopettajien työtyytyväisyystutkimuksen palautteissa kiiteltiin elokuussa järjestettyä kehittämispäivää, joten varmasti otetaan ensi vuonna
uusiksi. Asiaa kyllä riittää ja aikaa otetaan myös
tavata ja jutella opettajaporukoissa. Tarkempaa
päivämäärää ehditään vielä katsella.
Ollaan myös mietitty, olisiko halukkaita osallistua
kevätkauden päätyttyä retkelle tai virkistyspäivään. Tiedättehän, alkuun pienet kalvosulkeiset
ja sen päälle vähän terveyteen ja liikuntaan liittyvää. Kalenterista katsottiin sopivimmaksi pe 19.5.
Toiveet ja ideat sisällöksi ovat tervetulleita.

Ennakkotietoa kevätnäyttelyistä
Joku saattaa jo miettiä kevätnäyttelyiden aikatauluja. Tässä vaiheessa on sovittu seuraavat:




Kankaanpää 22.-24.4.
Parkano 30.4.-1.5.
Kihniö 2.-12.5.

Kuntavallit ennakkoäänestyksineen vievät sunnuntait 2.4. ja 9.4. Alustavasti Honkajoella ja Pomarkussa näyttely olisi vapunaattona su 30.4.
Kohta on syksy hoidettu
Petäjän toimistoväki

