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Toimisto tiedottaa

Ilmainen yleisöluento

Tuokaa paperimuotoiset päiväkirjat tai lähettäkää kopiot toimistoihin syyskuun loppuun mennessä. Joiltakuilta odotellaan niden lisäksi myös
työsopimuksia ja rikosrekisteriotteita.

Järjestämme Kankaanpään kaupunginmuseon
kanssa maksuttoman yleisöluennon Ameriikkaan,
Ameriikkaan museolla la 14.10. klo 13-15. Luennoitsijana on Siirtolaisinstituutin tietopalvelupäällikkö Jouni Korkiasaari.

Sähköisten päiväkirjojen käyttäjien tarvitsee vain
katsoa, että läsnäolot on kirjattu. Operaation
avulla voidaan parantaa kurssimaksujen laskutuksen osuvuutta, selvittää epäselvyyksiä ja vastata laskutusta koskeviin valituksiin.
Opintotalon ja Keltaisen talon vierasverkot ovat
taas toimintakunnossa ja näkyvät nimellä saskynet. Omaa läppäriä, tablettia ja älypuhelinta
voi taas käyttää näissä Petäjän toimitiloissa.
Toimistot ovat avoinna pe 6.10. kello 8-11, sillä
iltapäivä vierähtää henkilöstökoulutuksessa Ikaalisissa. Puhelimella asioiminen ei välttämättä onnistu, joten parempi on laittaa sähköpostia.
Muistuttakaa opiskelijoita, että Smartum- ja Tykyseteleitä käyttävät kävisivät maksamassa kurssimaksunsa toimistoissa pe 13.10. mennessä.
Myöhäistä sitten, kun laskut ovat jo lähteneet.

Vältä matkalaskusysteemin miina
Matkalaskusysteemimme uudessa versiossa
toistuva ajo laskutetaan valitsemalla ostoskärry
ja Uusi kuluveloitus.

Muutamat ovat laittaneet matkalaskuja kotimaan
koulutusmatkoiksi, mitkä joudutaan valitettavasti
palauttamaan, pyytämään poistamaan ja tekemään uudelleen kuluveltoitustyyppisinä.
Näin ei tehdä kiusallaan, vaan järjestelmämme
on niin hyvin suojattu, ettei toimisto voi poistaa tai
muuttaa laskuja toisenmoisiksi.

Dextrasta tuli Pihlajalinna
Työterveyshuollosta pyysivät tiedottamaan, että
Dextra siirtyi elokuun lopulla Pihlajalinnan nimen
ja ilmeen alle. Samat paikat ja henkilöstö, nimi
vain vaihtui.
Ajanvaraukset tehdään nyt osoitteessa www.pihlajalinna.fi. Omapalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat käyvät edelleen.



Kankaanpäässä palvellaan osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 8 ma-to 8-16 ja pe 8-15.
Puhelin 010 312 122
Parkanossa palvellaan osoitteessa Parkanontie 48 ma-to 8-16 ja pe 8-14.
Puhelin 010 312 134

Noin 370 000 suomalaista muutti Amerikkaan ennen toista maailmasotaa. Muuttoliikkeen huippu
ajoittui 1800- ja 1900- lukujen vaihteeseen.
Eräinä siirtolaisuuden syinä olivat venäläisten
sortotoimenpiteet sekä haaveet paremmasta elintasosta. Esityksessä huomioidaan myös sukututkijan ja Kankaanpään näkökulma.
Luento on osa Koti kaukana kotoa – Kankaanpään siirtolaisuudesta 1890-2016 -näyttelyä.

Syyslomat lähestyvät
Kurssit ovat tauolla ilman erillisiä ilmoituksia opiskelijoille tai opettajille seuraavasti



Parkanossa ja Kihniöllä 16.-22.10.
Kankaanpäässä, Honkajoella, Pomarkussa ja
Karviassa 23.-29.10.

Syyslomalla järjestettävän kurssin opettajan kannattaa varmistaa, etteivät opetustilojen systeemit
turhaan hälytä vartiointiliikkeen miestä paikalle.

Hetu-asiaa
Tuli tietoon tapaus, missä opiskelija kieltäytyi antamasta henkilötunnustaan ilmoittautuessaan
kurssille.
Meidän netti-ilmoittautumisjärjestelmä ei päästä
tällaista tapausta läpi. Tilanne voi syntyä paikan
päällä paperilomaketta täyttävillä tai ilmoittautumisia vastaanottaessa ja väkeä hallintotunnuksilla lisättäessä.
Henkilötunnuksia tarvitaan henkilön tunnistamista
varten sekä kurssimaksujen laskutuksessa. Opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun ilmoittautuessaan kurssille ja tästä syntyy velkasuhde.
Lisäksi kuntayhtymän käyttämä laskutusohjelma
vaatii toimiakseen henkilötunnuksen.
Henkilötunnuksen antamisesta kieltäytyvät kannattaa ohjata maksamaan kurssimaksunsa käteisellä Kankaanpään toimistoon.
Vielä varmuudeksi, että opettaja ei ole velvollinen
ottamaan vastaan kurssimaksuja.
Emme valitettavasti voi ottaa opiskelijaksi sellaista, jolta ei voi laskuttaa kurssimaksua ja joka
ei voi tulla maksamaan sitä toimistoon.
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Muista kertoa muutoksista

Töitä kiertonäyttelyyn

Kursseihin voi tulla tilapäisiä tai pysyviä muutoksia. Näin käy. kun yo-kirjoitukset vievät salivuoron, opettajalle tulee tilapäinen este, kaksi pientä
ryhmää pitää yhdistää tai hittikurssi jakaa kahtia
tai siirtää suurempaan luokkaan.

Järjestämme syksyllä Suomi 100- juhlavuoden
näyttelyn Sininen ja valkoinen: Muistattehan
opettajat, että näyttelyyn kaivataan sinivalkoisia
töitä tms. teemaan sopivaa. Työt kiertävät kaikki
näyttelyt. Soitelkaahan Maritalle p. 050 4068 053.

Tällöin on tärkeää, että toimistoon kerrotaan asiasta etukäteen. Voimme tiedottaa opiskelijoille
ryhmätekstarilla, päivittää netin kurssitiedot ajan
tasalle ja tehdä tarvittavat muutokset tilavarauksiin. Myöskään se, että opettajan palkat menevät
kerralla oikein ei ole huono tavoite.

 Karviatalolla 16.-26.10.
 Parkanon kirjastossa 20.-30.11.
 Kankaanpääsalin vitriineissä 4.-15.12
Samaan aikaan viimeksi mainitun kanssa on
myös Petäjä-opiston oppilasnäyttely.

Lapsiryhmien opettajat tietävät, ettei sen varaan
voida laskea, että lapsi muistaisi välittää suullisesti annetun tiedon vanhemmilleen.

Turvakävelyt

MV-korotuksen haku helpommaksi
SASKYn hallintojohtajalta tuli uudet ohjeet määrävuosikorotusten käsittelyyn. Hakemuksen voi
OVTES:in mukaan tehdä kirjallisesti ja vapaamuotoiseti. Helpompaa voi olla käyttää kuntayhtymän palveluaikalaskentalomaketta. Se löytyy
nyt myös nettisivun Opettajainfosta.
Huomaa kuitenkin, että toisin kuin lomakkeessa
mainitaan, lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna apulaisrehtorille, joka esittelee
asian hallintojohtajan hyväksyttäväksi.




Päätöksestä tulee tieto hakijalle, palkanlaskentaan sekä toimistosihteerille.
Työehtosopimuskirjat ovat nähtävissä toimistoilla ja sähköisesti nettisivumme Opettajainfossa.
Kiky-sopimuksen jatkettua työehtosopimusten kestoa OVTES 2014-2016 on edelleen
voimassa oleva versio.

Järjestämme syksyllä oppilaitoksen turvakävelyt.
Niissä tutustutaan omien toimitilojemme turvajärjestelyihin. Näitä ovat poistumistiet, ovien lukitukset ja hälyttimet, kokoontumispisteet, ensiapu- ja
sammutusvälineet, sähköpääkytkin, veden pääsulku ja ilmanvaihdon sammutus.



Jyrki vihkii Parkanon Opintotalossa työskenteleviä talon salaisuuksiin ke-to 4.-5.10.
Olli perehdyttää Kankaanpään Keltaisessa
talossa työskenteleviä ma-to 2.-5.10.

Viestitellään ja sovitaan kellonajoista tarkemmin
henkilökohtaisesti, kuka milloinkin pääsee ja on
tulossa kiertokävelylle.
Aikaa kierrokseen menee noin 15-20 minuuttia ja
vaivattominta on tehdä se ennen oman kurssin
alkamista.
Turvakävelyihin osallistuminen on vapaaehtoista
mutta suositeltavaa. Matkat korvataan normaaliin
tapaan ja kiky-tunnitkin karttuvat.

Petäjän syksyn tilastot

Opintotalolla työskenteleville

Syyskuun 20. on oppilaitosten perinteinen tilastointipäivä ja numeroita on taas narskuteltu.

Vartiointiliikkeeltä tulee taas runsaasti raportteja
lukitsemattomista ovista ja sammuttamattomista
valoista Parkanon Opintotalolla.

Vuonna 2016 toteutui 13283 opetustuntia, joista
taiteen perusopetusta oli 2131.

Tarkista lähtiessäsi että:




valot on sammutettu
luokan sisäovi on lukittu, ikkunat kiinni, ja jos
tilassa on palo-ovi varmista sen lukitus
jos lähdet viimeisenä kiinteistöstä tarkista
ulko-oven lukitus ja laita hälytyslaite päälle

Vartiointiliike lukitsee ovia ja sammuttaa valoja,
mutta laskuttaa tietysti jokaisesta toimenpiteestään. Parasta olisi välttää tällaista turhaa kulua.

Keväällä 2017 tehtiin 6763 opetustuntia joista taiteen perusopetusta 1047. Arvio syksyn määristä
on 7035 mistä 1071 on taiteen perusopetusta.
Arvio syyskauden opiskelijamäärästä on 2485
opiskelijaa kerran laskettuna.
Tämänhetkinen tilanne syyskauden brutto-opiskelijamäärästä on 3937. Lopullinen määrä ylittää
kyllä maagisen 4000:n rajan, sillä kaikki kurssilaiset ole vielä systeemissä.
aurinkopäiviä syksyynne
t: Petäjän toimistoväki
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