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Lukuvuoden kalenteri

Kehittämispäivä Venesjärvellä 18.8.









Petäjä-opiston kehittämispäivä järjestetään nyt
toista kertaa. Tarkoituksena on kokoontua keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä omaan työhön ja opistoon liittyvistä aiheita. Samalla pääsee
viettämään mukavan päivän opistoporukalla.











31.7. Parkanon toimisto palaa kesälomalta
7.8. Kankaanpään toimisto palaa kesälomalta
14.8. taiteen perusopetus alkaa (vk 33)
to 24.8. kello 8.00 Ilmoittautuminen alkaa
pe 1.9. kello 17:30 opekokous Parkanossa
4.9. kansalaisopistokurssit alkavat (vk 36)
13.10. Smartum- ja Tyhy-setelien viimeinen
käyttöpäivä syyskauden kurssimaksuihin
16.-22.10. syysloma (Par, Kih)
23.-29.10. syysloma (Kan, Kar, Pom, Hon)
la 4.11. ei opetusta (pyhäinpäivä)
3.12. syyskausi päättyy
9.1. kevätkausi alkaa
23.2. Smartum- ja Tyhy-setelien viimeinen
käyttöpäivä kevätkauden kurssimaksuihin
19.-25.2. talviloma Pomarkku & Lavia (vk 8)
26.-4.3. talviloma Parkano, Kihniö, Karvia,
Kankaanpää & Honkajoki (vk 9)
to 29.3. päiväkurssit normaalisti, mutta kello
16 tai sen jälkeen alkavat ryhmät eivät kokoonnu (kiirastorstai-iltana)

Kevätkausi pitenee ensi vuonna
Etenkin liikuntaryhmissä on tullut pyyhkeitä, että
ryhmät päättyvät kevätkaudella turhan aikaisin.
Palautetta on kuunneltu ja kevätkautta päätettiin
pidentää. Kevätkausi on jatkossa yleisesti 13 ja
liikunta & terveyskursseilla 15 viikkoa.
normaalit kurssit
liikunta & terveyskurssit
taiteen perusopetus

syksy
12
12
15

kevät
13
15
15

yht.
25
27
30

Syyskauden pidentäminen ei ollut mahdollista
palkanlaskennan joulukuun määräpäivien vuoksi.
Lukukauden pidentäminen ei kasvata käytettävissä oleviin tuntimäärää, joten meillä on vähän
vähemmän, mutta vähän pidempiä kursseja.

Esitteet jaetaan to-pe 10.-11.8.
Opintoesite jaetaan joka talouteen Parkanossa,
Kihniöllä, Kankaanpäässä, Honkajoella, Pomarkussa ja Karviassa to-pe 10.-11.8. Jakelu tehdään julkisena tiedotteena, eli menee perille
myös mainoskieltotalouksiin.
Esitteitä lähetetään kirjastoihin ja kunnantaloille,
kun ylimääräiset kappaleet on saatu haettua Postilta seuraavalla viikolla.
Jakelussa on ollut silloin tällöin häiriöitä, minkä
vuoksi toimisto pyytääkin ilmoittamaan, mikäli
esite on jäänyt tulematta.

Tänä vuonna mennään Venesjärvelle Pettu-Eerikin Hoviin pe 18.8. kello 9-15. Ilmoittaudu Kankaanpään toimistoon ma 14.8. mennessä, että
saadaan pääluku tarjoiluja ja kyydityksiä varten.

Opekokous Parkanossa pe 1.9.
Yleinen opettajainkokous on lukuvuoden aloitustilaisuus, joka kuuluu opettajan työhön ja on hyvä
perehdytys uusille opettajille. Siellä saa työsopimukset, lomakkeet ja ohjeet uusiin juttuihin. Virallisen puolen lisäksi siellä näkee tuttuja ja saa hyvää ruokaa.
Tänä vuonna tie vie Parkanon Opintotalolle,
missä nähdään pe 1.9. kello 17:30-20:00. Ilmoittaudu kumpaan tahansa toimistoon ke 23.8.
mennessä, että osataan mitoittaa tarjoilut ja kuljetukset. Kankaanpäästä järjestetään yhteiskuljetus, joka lähtee 16:50 Petäjän pihasta. Muualta
päin tuleville korvataan kilometrit normaalitapaan.

Sähköinen päiväkirja
Petäjä-opisto pyrkii parantamaan toimintaansa ja
yksinkertaistamaan hallintorutiineja kehittämällä
sähköisiä palveluitaan. Syksyn suurin kehitysaskel on sähköisen päiväkirjan käyttöönotto.
Jos haluat sähköisen päiväkirjan, ilmoita siitä
Kankaanpään toimistoon pe 18.8. mennessä.
Saat tunnuksen, jolla pääsee kirjautumaan Hellewiin ja näet siellä omat kurssisi. Kokoontumiskertojen läsnäolot ja poissaolot merkitään suoraan
sinne. Sähköinen vaihtoehto tulee perinteisen paperimuotoisen rinnalle. Opettajalle tästä on monenlaista hyötyä:







päiväkirjoja ei tarvitse odotella saapuvaksi
näet ilmoittautumisten reaaliaikaisen tilanteen
päiväkirjoja ei tarvitse tuoda kopioitavaksi kolmannen kokoontumiskerran jälkeen
päiväkirjoja ei tarvitse erikseen palauttaa
kurssin päättymisen jälkeen
päiväkirjat eivät huku
palkanmaksu ei enää viivästy päiväkirjan palauttamisen viivästymisen vuoksi

Asiasta saa lisää tietoa myös samana päivänä
järjestettävässä kehittämispäivässä. Systeemi on
käytössä jo monessa kansalaisopistossa, joten ei
ole pelkoa joutua koekaniiniksi.
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Opettajien kiky voimaan elokuussa

Opintosetelikurssit

Hallituksen kärkihanke, kilpailukykysopimus on
astunut voimaan hallintoväen osalta jo helmikuun
alusta. Opettajilla sopimus alkaa elokuun alusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänä vuonna
Petäjä-opistolle 6500 euron erityisavustuksen
opiskelijoiden kurssimaksujen alentamiseen. Tavoitteena on madaltaa taloudellisia esteitä osallistua toimintaan.

Sopimuksen tavoitteena on hillitä julkisen velan
kasvua. Se on sitova, eikä yksittäinen työnantaja
tai työntekijä voi päättää olla sitä noudattamatta.
Sopimus merkitsee käytännössä sitä, että palkat
eivät nouse, lomarahoja leikataan ja työntekijän
sivukulut kasvavat. Eniten julkisuudessa on ollut
esillä työajan pidentyminen. Opettajille työajan pidennys on porrastettu seuraavasti:




päätoimisilla 24 h/v
vähintään 10 viikkotunnin opettavilla 10 h/v
alle 10 tuntia viikossa opettavilla 4 h/v

Jos tuntuu menevän liian matemaattiseksi, tässä
raja-arvot. Mikäli sinulla on suunniteltuja tunteja
vähintään alla oleva määrä, olet kymppisakissa,
mikäli jää sen alle, olet neljän sakissa.
kurssityyppi
normaalit kansalaisopistokurssit
liikunta- ja terveyskurssit
taiteen perusopetus

h/v
250
270
300

Sopimus ei koske alle lukuvuoden mittaisia työsuhteita, eli esim. vain syyskauden opettajia.







Kiky-tunteja eivät ole opetusta eikä oman
opetuksen valmistelu,
Kiky-tunteja muu työ, esim. näyttelyiden rakentaminen, muutot, opetustilojen järjestäminen, turvakävelyt, strategia-, tyhy-, ja kehittämispäivät sekä opiston ja markkinointi.
opettaja ehdottaa kiky-tuntinsa apulaisrehtorin hyväksyttäväksi.
Muun työn palkka alkaa juosta, kun kiky-tunnit on ensin tehty täyteen.
Kiky-tunnit tehdään lukuvuosittain. Niitä voi
alkaa kirjata syyskaudella heti kun työsopimus on alkanut aina siihen saakka, kunnes
työsopimus kevätkaudella päättyy.

Pomot vakinaistettiin
Yleissivistävän koulutuksen tulosalueen rehtorin
ja Petäjä-opiston apulaisrehtorin virat olivat viime
lukuvuoden täytetty määräaikaisesti. Loppukeväästä saatiin päätökset virkojen täyttämisestä
toistaiseksi. Rehtorin virkaan valittiin Kimmo Levänen ja apulaisrehtorin virkaan Olli Ruohomäki.

Tänä vuonna avustuspäätös saatiin siksi varhain,
että tiedot saatiin esitteeseen.
Rahoituksen myöntäjä on luonnollisesti asettanut
ehtoja avustuksen kohdentamiselle. Sillä pyritään
toteuttamaan tiettyjä yhteiskunnallisia tavoitteita,
kuten senioriväestön toimintakyvyn ylläpitämistä
ja tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamista.
Edelleen avustus halutaan kohdentaa tietyille
kohderyhmille, kuten eläkeläisille, työttömille ja
maahanmuuttajille.
Meillä Petäjässä yritetään tehdä asia mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Olemme valinneet tarjonnastamme sen verran ministeriön
tavoitteiden mukaisia kursseja, mihin avustusta
riittää syyskauden kurssimaksuun.
Ohjeet opintosetelikurssin opettajalle:
1. Katso päiväkirjasta tai esitteestä, onko jonkun
kurssisi kohdalla merkintä Opintosetelikurssi!
2. Pyydä aloituskerralla alle 63-vuotiaita eläkeläisiä ja työttömiä kertomaan, jos haluavat
hakea opintoseteliavustusta.
3. Merkitse näin ilmoittaneiden perään päiväkirjaan OS.
4. Palauta päiväkirja kopioitavaksi kolmannen
kokoontumiskerran jälkeen, jotta merkinnät
ehditään ottaa huomioon syksyn kurssilaskutusta valmisteltaessa.
Toimisto poimii vähintään 63-vuotiaat ja maahanmuuttajat ilman, että opettajan tai opiskelijan tarvitsee tehdä mitään erityistä.
Opiskelijoille tämä tarkoittaa, että avustusta saaneita ei laskuteta opintosetelikurssista syyskaudesta. Varmuuden vuoksi kurssilla on hyvä kertoa, että kevätkausi laskutetaan ihan normaalisti
myös opintosetelikursseilla.

Esitteiden käsijakelu
Postin jakamatta jääneet esitteet palautuvat Parkanon ja Kankaanpään toimistoihin 15.-16.8. Tämän jälkeen niitä voi sieltä napata mukaansa.
Tarkoitus olisi, että opetuspisteissä olisi muutama esite ihmisten selata ja löytää lisää tärppejä
tarjonnastamme.
Kohta päästään taas tositoimiin
t: Petäjän toimistoväki
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