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Talviloma lähestyy

Tyky- ja Smartum-setelit

Ryhmät ovat pääsääntöisesti talvilomalla ilman
erillistä ilmoitusta. Hyvä muistutella ryhmissä.

Toimistoihimme voi poiketa maksamaan kurssimaksuja myös Tyky- ja Smartum kunto- ja liikuntaseteleillä. Niiden viimeinen käyttöpäivä kevätkaudella on to 23.2. minkä jälkeen kurssimaksuja
aletaan laskuttaa. Opettajien toivotaan muistuttavan tästä ryhmissä.







Pomarkun ja Lavian talviloma 20.-26.2. (vk 8)
Parkanon, Kihniön, Kankaanpään, Honkajoen
ja Karvian lomille 27.2.-5.3. (vk 9)
Parkanon toimisto talvilomalla ke-pe 1.-3.3.
Kankaanpään toimisto suljettu to-pe 2.-3.3.
Apulaisrehtori vuosilomalla ma-pe 27.2.-3.3.

Jos ryhmä kokoontuu talvilomaviikolla koulun tiloissa, opettajan kannattaa varmistaa etukäteen
talkkarilta tai kansliasta, että sähkölukko sallii kulkemisen eikä hälytin rämähdä soimaan.

Loppukevään aikatauluja














Kahvipussi- ja klipsutaidetta
Karviatalon aulassa 25.2.-30.3.
Pisamat Honkajoen kirjastolla 13.-24.3.
Pomarkun kevätnäyttely su 26.3. kello 12-16
Pisamat Kankaanpään kirjastolla
ma-pe 3.-7.4
Kihniön kuvataideryhmän näyttely Kihniön
kirjastossa 3.-28.4.
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 18.-22.4.
Kankaanpään kevätnäyttely la-ma 22.-24.4.
Näppärät Parkanon kirjastossa
ma-pe 24.-28.4.
Kihniön kevätnäyttely kirjastossa 2.-12.5.
Honkajoen kevätnäyttely Honkalassa su 7.5.

Kopiohinnat ja -määrät
Kuntayhtymässä tuli voimaan uudet kopiohinnat
vuodenvaihteessa. Meidät on vapautettu arvonlisäverosta, joten henkilöstön ja opiskelijoiden kopiohinnat ovat meillä tällaiset:



mustavalkoinen yksipuolinen A4 = 0,20 €
värillinen yksipuolinen A4 = 0,40 €

Kurssimaksuihin on sisällytetty korkeintaan 20
kopiota / opiskelija / kurssi / lukuvuosi. Kun suuremmasta kopiotarpeesta tiedetään jo kurssia
suunnitellessa, kasvatetaan kurssin hintaa ja lisätään sisältötekstiin maininta esim. ”Kurssimaksu
sisältää monistemaksun 5 €”.
Jos kurssilla tarvitaan suurempaa kopiomäärää,
jota ei ole leivottu sisään jo kurssimaksuun tai
kun kopioita eivät halua kaikki ryhmäläiset, opettaja kerää kopiomaksut ryhmässä ja tilittää ne toimistoon kurssin päätyttyä.

Viime vuosi numeroina
Vuoden 2016 tilastot ovat viimeisiä tarkistuksia
vailla valmiit ja näyttävät tältä. Kuntayhtymän tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta ennakkotiedon mukaan hyvin pysyttiin taas budjetissa.
opetustunteja yhteensä
kansalaisopistokursseja
taiteen perusopetusta
tilauskoulutusta
netto-opiskelijoita
kursseja (syksy ja kevät erikseen)
tuntiopettajia

13381
11224
2144
15
2725
520
101

Kunnittain toimintamme toteutui seuraavasti:
osastot
Parkano
Kihniö
Kankaanpää
Honkajoki
Pomarkku
Karvia
Lavia + netti

kurssit
151
38
207
34
33
54
3

opiskelijat
1435
364
1952
301
216
617
19

tunnit
3630
896
5548
1000
825
1398
84

Samat numerot suurimmista oppiaineistamme
oppiaineet
kädentaidot
kuvataiteet
hyvinvointi
kielet
tietotekniikka
musiikki

kurssit
161
85
103
51
48
26

opiskelijat
1269
658
1319
478
352
306

tunnit
5245
2603
1520
1174
1011
755

Popup-näyttelyt
Monissa ryhmissä on niin aktiivista ja aikaansaapaa väkeä, että järjestävät omia näyttelyitä, tapahtumia, retkiä ja myyjäisiä. Laittakaa ihmeessä
tietoa toimistollekin näistä, niin voidaan tiedottaa
niistä netissä ja kertoa ihmisille.

Mitä haluatte tyhy-päivään?
Petäjän koko henkilöstölle tarkoitettu työhyvinvointipäivä on Jämijärvellä pe 19.5. kello 9-15.
Ohjelmassa on opistoasiaa, hyvinvointiluento, hyvää ruokaa ja kevyttä liikuntaa ja ulkoilua. Jos jollakulla on toiveita esim. minkä alan asiantuntijaa
olisi mukava kuulla tai minkä tyyppiseen liikuntaan haluaisitte osallistua, ilmoitelkaa Ollille.
Keviä kevätmiält
t: Petäjän konttoriporukka

