Petäjä-opiston uutiskirje
JOULUKUU 2017

Toimisto tiedottaa

Joulupuurolle toimistolle 13.12.

Palkkatodistukset ja palkkakuitit löytyvät verkkopankista valitsemalla verkkopalkka ja Aditro.
Sähköistä päiväkirjaa käyttäviä pyydetään huolehtimaan siitä, että kokoontumiskertojen läsnäolomerkinnät on täytetty. Niitä tarvitaan laskutuksen osuvuuden parantamisessa sekä reklamaatioiden käsittelyssä.
Tämänhetkisen tilanteen vuoksi kuntayhtymässä on päätetty, että Sastamalaan 5.12. suunniteltu yhteinen itsenäisyysjuhla perutaan.

Syyskauden päätyttyä ja kurssikiireiden helpottaessa on taas joulupuuron paikka. Kattilat on
kuumina niin Parkanon kuin Kankaanpään toimistoissa ke 13.12. kello 13-16.

Käsityömessut 17.11.
Lähdetään yhteiskuljetuksella päiväretkelle kädentaitomessuille 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 17.11.
Tervetuloa pe 17.11.2017 klo 18 Parkanoon
Ylä-Satakunnan musiikkiopistolle, missä nuoret
ovat esillä ja estradilla. Ohjelmassa musiikkia,
sanataidetta, Parkanon ja Kihniön kansallispuvun esittely sekä esillä kuvataideryhmän oppilastöitä. Yleisön toivotaan tuulettavan omaa
kansallispukuaan tilaisuudessa, jos sellainen
on. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

Loppuvuoden näyttelykalenteri







Suomi 100v. -kädentaitojen juhlanäyttely
”Sinistä ja valkoista” Parkanon kirjastossa
20.-30.11. ja Kankaanpääsalin aulan vitriineissä 4.-15.12.
Suomi 100v -kuvataiteiden juhlanäyttely
Kankaanpääsalin aulan vitriineissä
4.-15.12.
Näppärän Syksyn satoa-näyttely Parkanon
kirjastossa 4.-15.12.
Olkitöiden näyttely Kihniön kirjastossa
27.11.-8.12.
Pisaman joulunäyttely Karviatalon aulassa
4.12.2017.-15.1.2018.

Jos on vielä ilmoittautumislomakkeita, päiväkirjoja, matkalaskuja, työsoppareita tai rikosrekkariotteita palauttamatta, niin kovin mielellään
otetaan niitäkin vastaan.

Tietoa tietosuojasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee käyttöön
toukokuun lopulla. Se koskee niin rekisterinpitäjiä (kuntayhtymää) kuin henkilötietojen käsittelijöitä (henkilöstöä). Asetus määrää, että:


Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn kannalta lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi
 Henkilötietoja kerätään tiettyä laillista tarkoitusta varten eikä niitä saa myöhemmin
käsitellä muissa tarkoituksissa.
 Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta
rekisteröity henkilö on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin tietojenkäsittelyn
tarkoitusten toteuttamista varten on tarpeen
 Henkilötietoja käsittelyssä varmistetaan niiden suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
EU-asetuksen lisäksi tietosuojaa säännellään
useissa muissa laeissa ja asetuksissa.
SASKYn tietosuojavastaavaksi on nimetty
Ritva Lahtinen, joka ohjaa ja neuvoo tietosuoja-asioissa. Lisäksi on nimetty erillinen tietosuojaryhmä.
Tietosuojaa käsitellään ensi vuoden aikana
myös henkilöstökokouksissa. Lisätietoa löytyy
tietysti netistä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI3
Arjen tietosuoja – tietosuojaa meille kaikille
tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front
Valtiovarainministeriön hankemateriaalit:
vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
Joulu on ovela
t: toimiston tontut

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

Petäjä-opiston uutiskirje
JOULUKUU 2017

Minun taiteeni 17.11. klo 18 Musiikkiopiston Sali, Parkano
Tunteellinen siili
Kirsi Kunnas
Tervetuloa!
Jänis istui maassa
Pilkullinen perhonen
E.Sarmanto-Neuvonen
Kujeileva kili
E.Sarmanto-Neuvonen
Kehräävät kissanpennut
E.Sarmanto-Neuvonen
Parkano-Kihniö kansallispuku
Koputuspolkka
Valssi Jokkmotista
Pokka Pitää

Introduzione e Toccata
Einar Englund
Kyrösjärven laineilla
Väliaikainen
Käsityötaiteen ja kuvataiteen
perusopetuksen näyttelyn esittely
"Barcarola" op. 24 no.10
Jean Sibelius

Eetu Haukkala
Kimmo Levänen, rehtori
Nea Kirjonen
Nina Aho
Elina Mäkelä
Elina Mäkelä ja Nina Aho
Marita Mustakoski
Maiju Myllymäki ja Raisa Rasku
Kristiina Ahlgren ja Raisa Rasku
Petäjä -opiston sanataideryhmä Haukkala Eetu, Koivisto
Mette, Kuusiluoma Ellen, Multimäki Eedit, Silvennoinen
Veera, Silvennoinen Velena, Vainionpää Senni
Panu Käppi
Musiikkiopiston Harmonikkakvartetti
Marita Mustakoski
Panu Käppi

Kahvitarjoilu
Petäjä -opiston nuorten käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen
ryhmäläisten teoksia on esillä juhlasalissa.

Parkano-Kihniö kansallispuku
Parkanossa ja Kihniössä haluttiin säilyttää oman kansallispuvun tekemisen
taito. Sitä varten vuonna käynnistettiin 1984 Parkanon-Kihniön kansallispuku hanke. Sillä pyrittiin säilyttämään pala omaa kulttuuriperintöä.
Taiteilija Germund Paaer suunnitteli alun perin 1930-luvulla Parkanon naisen
kansallispuvun, josta ei ole tiettävästi säilynyt työpiirustuksia. Nykyinen puku
on suunniteltu esikuvamateriaalejaan vastaavaksi käyttäen hyväksi myös Kansallismuseon ja Satakunnan museon kokoelmista löytyneitä puvun osia, joita
käytettiin Parkanon ja Kihniön puvun kokoamisessa esikuvina.
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