Petäjä-opiston uutiskirje
MARRASKUU 2017

Toimistot avoinna syyslomilla

Loppuvuoden näyttelykalenteri




Suomi 100v.-juhlanäyttely Sinistä ja valkoista
 Karviatalon aulan vitriineissä 6.-16.11.
 Parkanon kirjastossa 20.-30.11.
 Kankaanpääsalin vitriineissä 4.-15.12.

Parkanon toimisto palvelee ma-ke 16.-18.10.
Kankaanpään toimisto ma-to 23.-26.10

Käsityömessut pe 17.11.
Lähdetään yhteiskuljetuksella päiväretkelle
Tampereelle pe 17.11.




Lähtö Kankaanpään linja-autoaseman
yläparkilta klo 8
Lähtö Parkanon matkahuollosta klo 8.45
Paluu Tampereelta klo 15.15

Matkan hinta 25 € sisältää bussikuljetuksen
ja lipun. Ilmoittaudu 15.11. mennessä Marita
Mustakoskelle p. 050 406 8053.

Minun taiteeni -juhla pe 17.11.
Minun taiteeni -juhla esittelee lasten ja nuorten musiikkia, teatteria ja muita taiteita Parkanossa musiikkiopistolla pe 17.11. klo 18.
Tilaisuus on Ylä-Satakunnan musiikkiopiston
ja Petäjä-opiston Suomi 100 -ohjelmaa.

SASKYn itsenäisyysjuhla 5.12.
Kuntayhtymä järjestää koko henkilöstön yhteisen
itsenäisyysjuhlan Sastamalan Vexve-areenalla
ti 5.12. Ruokailu on porrastettu ja alkaa kello 11.
Vaikka kyseessä on Suomen itsenäisyysjuhla,
tarkoitus ei ole jäykistellä, vaan järjestää leppoisa
ja mukava yhteinen tilaisuus. Alkupuheiden jälkeen päästään Screaming Thundersin keikalle.
Se on coverbändi, jossa Tartu Mikkiin -mies Sami
Hintsanen laulaa ja Eppu Normaalin äijät soittaa.
Bussit lähtevät kotia kohti kello 15.
Ilmoittaudu toimistoihin 15.11. mennessä, että
osataan varata sopivankokoiset kuljetukset ja kokit keitellä tarpeeksi hernerokkaa.

Uusia ohjeita Essin käyttöön
Palkanlaskennasta pyysivät tiedottamaan, että
omia perustietoja kuten sukunimen, pankkitilin ja
maapostiosoitteen muutokset ilmoitetaan palkkoihin Jaana Koivumäelle tai Marja Vesalalle.
Tieto kulkee vieläkin paremmin, kun myös toimistolle ilmoitatte muuttuvan puhelinnumeron, sähköposti- ja maapostiosoitteenne.

Pisama A:n ja B:n uusia animaatioita Karviasalissa eli Animaatioelokuvia osa 2.0 pe
10.11.
Petäjä-opiston kuvataiteiden oppilastöitä
Kankaanpääsalin aulan vitriineissä 4.-15.12.
Näppärän Syksyn satoa-näyttely Parkanon
kirjastossa 4.-15.12.
Pisaman joulunäyttely Karviatalon aulassa
4.12.2017.-15.1.2018.

Koulutustuen hakemisesta
Jokainen kaipaa välillä tietojensa ja osaamisensa
päivittämistä, syventämistä ja laajentamista.
Opisto haluaa tukea henkilöstöään kehittämään
itseään kursseilla ja koulutuksissa.
Tuntiopettajat voivat osallistua vuosittain yhdelle
Petäjän omalle kurssille ja saada vapautuksen
kurssimaksusta.
Tuntiopettajille on oma lomakkeensa koulutustuen hakemiseen. Sen saa toimistolta tai nettisivun opettajainfosta. Täytetty lomake toimitetaan
apulaisrehtorille päätettäväksi.
Päätoiminen henkilöstö eli muut kuin tuntiopettajat saavat 50% alennuksen Petäjän omien kurssien kurssimaksuista.
Muut kuin tuntiopettajat tekevät koulutushakemuksensa Essiin ja liittävät siihen kurssin esitteen tai mainosviestin sekä tiedon kokonaiskustannuksesta.
Muiden kuin Petäjän omien kurssien osalta tukea
on myönnetty kurssimaksuihin ja matkakustannuksiin. Kauempana järjestettävien ja kalleimpien
koulutusten osalta ei kuitenkaan ole aina ollut
mahdollista myöntää tukea täysimääräisenä.

Parkanon työterveys muuttaa
Pihlajalinnan Parkanon toimipiste muuttaa Kelan
entisiin tiloihin osoitteeseen Parkanontie 33.
Ajanvarauksen puhelin on edelleen 010 312134.

Sairaslomien omat ilmoitukset ja lääkärintodistukset toimitetaan apulaisrehtorille Essiin laitettaviksi
Päätoimiset tallentavat Essiin itse omat hakemuksensa koulutuksista ja vuosilomista. Ne syötetään Essiin apulaisrehtorin hyväksyttäväksi.

marraskuu vielä maata näyttää
t: Petäjän toimistoväki

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1, 2. krs 39700 Parkano kaija.haapamaki@sasky.fi puh. 044 045 5510
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 41 38700 Kankaanpää tuula.luoma@sasky.fi puh. 044 5800 520

