Petäjä-opiston uutiskirje
HELMIKUU 2017

Monen sortin muutosta

Kevään aikatauluja

Parkanon toimisto siirtyi Opintotalolta musiikkiopistolle, Keskuskatu 1:n toiseen kerrokseen.
Kaija Haapamäki hoitelee siellä Petäjän lisäksi
musiikkiopiston ja Iisakin toimistohommia.





Sen sijaan opetustiloja on edelleen Opintotalolla.
Suunnitelmana on muuttaa uuteen koulukeskukseen, kunhan se valmistuu syksyllä 2019.
Kovasti odotetut Parkanon puu- ja metallityötilat
Tehtaankadulla saadaan käyttöön viikolla 6 eli
6.2. alkavalla viikolla. Siellä kokoontuvat ryhmät
jatkavat huhtikuun loppuun asti
Kihniön terveyskeskuksen allasosasto saadaan
kuntoon vasta myöhemmin eli maaliskuun aikana. Siellä kokoontuvat vesijumpparyhmät jatkuvat
taas syyskaudella.
Essin salasanoja nollaa jatkossa Jaana Koivumäki puh. 044 728 9178 ja Trip & Expencen
Marja Vesala puh. 040 181 9012. Heidän sähköpostiosoitteet muuttuivat satuoy.fi:stä sasky.fi:ksi.
Hankinta-asiantuntijana aloitti Marko Hulkkonen
ja pääkirjanpitäjänä Leena Virtanen. Markkinointia suunnittelee nyt Reetta Liukkonen.

Toimiston tiedotukset
Oman auton käytön korvaus on nyt 0,41 € / km.
Huomatkaa tämä paperilla matkalaskun tuovat.
Sähköinen matkalaskusysteemi antaa uuden taksan automaattisesti.
Tuokaa kevään päiväkirjat kopioitaviksi tammikuun loppuun mennessä. Tietoa tarvitaan laskutuksessa sekä reklamaatioiden käsittelyssä.
Jos teette muutoksia kursseihinne, kertokaa
niistä myös toimistoihin. Näin saadaan oikeat tiedot nettiin ja palkat menemään oikein.
Verokortti pitää toimittaa, jos työsuhteesi on alkanut vuodenvaihteen jälkeen tai haluat muuttaa pidätysprosenttiasi. Jos näin ei ole, korttia ei tarvitse tuoda, sillä työnantaja saa prosentit sähköisesti verottajalta.
Muistuttakaa opiskelijoita, että kevätkauden kurssimaksuja voi maksaa Smartum-seteleillä 23.2.
saakka. Niitä voi tuoda Parkanon tai Kankaanpään toimistoihin.

Laskutusohje päivitetty
Kuntayhtymän nimen muututtua aikaisempaa kirjoitustapaa ei ostolaskuissa enää hyväksytä. Lisäksi paperimuotoisten laskujen toimitusosoite
muuttui. Laskutusohjetta onkin päivitetty ja se
löytyy nettisivultamme sasky.fi/petaja > Julkaisut
> Tiedotteet > Laskutusohje 2017.













Smartumien viimeinen käyttöpäivä to 23.2.
Talviloma Pom & Lav 20.-26.2. (vk 8)
Talviloma Par, Kih, Kpä, Hon & Kar
27.2.-5.3. (vk 9)
Pisamat Honkajoen kirjastolla 13.-24.3.
Pomarkun kevätnäyttely su 26.3. kello 12-16
Pisamat Kankaanpään kirjastolla
ma-pe 3.-7.4
Näppärät Kankaanpään kirjastossa
ma-pe 10. - 14.4.
Teatteriryhmä Aikuisten oikeesti esittää:
Kolme iloista rosvoa Kankaanpää-salissa
to 13.4. la 15.4. ja su 16.4. Liput ovelta 5 €.
Parkanon näyttely kirjastossa ti-la 19.-22.4.
Kankaanpään kevätnäyttely la-ma 22.-24.4.
Näppärät Parkanon kirjastossa
ma-pe 24.-28.4.
Honkajoen kevätnäyttely (varmistuu) su 30.4.
Kihniön kevätnäyttely kirjastossa 2.-12.5.
Työhyvinvointipäivä pe 19.5.

Hyvät palautteet syksyn kursseilta
Syyskauden kursseilta saatujen opiskelijapalautteiden tulokset on nyt koottu yhteen ja hyvät olivat taas. Kokonaiskeskiarvo oli ykkösestä viitoseen asteikolla hurja 4,23. Kaikilla osa-alueella
oli nousua keväisestä mittauksesta, eikä missään
tullut huonointa arvosanaa. Vastaavat opettajat
välittävät avoimen palautteen niiden opettajille.

Työfyssarin palveluista
Hallintojohtaja tiedottaa, ettei kuntayhtymä enää
korvaa fysioterapeutin antamia hoitoja ja hierontoja. Sen sijaan lakisääteiset fysioterapeutin
käynnit, kuten työfysioterapeutin antama ohjaus
ja neuvonta ovat edelleenkin käytettävissä.

Mikä ihmeen Essi?
ESS on käyttämämme hallinnon tietojärjestelmä,
jossa on henkilöstön yhteystiedot, työsopimukset,
palkkaluokat, lomat, poissaolot ja koulutukset.





Kaikki huolehtivat itse siitä, että omat yhteys
ja pankkiyhteystiedot ovat ajan tasalla.
Kaikki toimittavat omat ilmoitukset sairaslomista ja lääkärintodistukset paperilla esimiehen hyväksyttäväksi.
Päätoimiset tallentavat vuosiloma-anomuksensa, koulutushakemuksensa ja poissaolonsa esimiehen hyväksyttäväksi.
Tuntiopettajat toimittavat koulutustukihakemukset, omat ilmoitukset sairaslomasta sekä
lääkärintodistukset esimiehen tallennettaviksi
ja hyväksyttäviksi

Joko aletaan odotella kevättä?
t: Petäjän toimistoväki

