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Matkalaskusysteemin huoltokatko
Kuntayhtymän sähköinen matkalaskusysteemi päivitetään vuodenvaihteessa uuteen
versioon. Systeemi on poissa käytöstä päivityksen ajan, eikä matkalaskuja pääse laittamaan koneelle pariin-kolmeen viikkoon tammikuun alusta. Samalla tiedoksi, että vuonna
2018 matkakorvaus on 0,42 €/km.

Uudet verokortit
SASKYn palkkalaskenta saa uudet pidätysprosentit sähköisesti suoraan Verohallinnolta. Palkkalaskennassa käytetään automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin
vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä. Verokortin tarvitsee toimittaa vain jos:


haluat, että pidätys tehdään verokortin Bvaihtoehdon mukaisesti (yhden tulorajan
ennakonpidätys)
 kysymyksessä on muutosverokortti
 haluat korottaa verokorttiin merkittyä pidätysprosenttia (merkitse korotettu prosentti verokorttiin)
 työsuhde alkaa 1.1.2018 jälkeen
Näissä tilanteissa verokortti pitää toimittaa
palkanlaskentaan helmikuun palkanmaksua
varten 22.1.2018 mennessä. Tammikuun ennakonpidätys tehdään joulukuun pidätysprosenttien mukaisesti.
Jos olet toimittanut joulukuuksi esim. nollaverokortin, jonka on voimassa vuoden loppuun,
tätä muutosverokorttia kuuluu käyttää myös
tammikuussa. Jos tällaisessa tilanteessa haluaa tammikuuksi korkeamman prosentin, pitää palkkalaskentaan ilmoittaa uusi, korotettu
ennakonpidätysprosentti sähköpostitse tai
toimittaa muutosverokortti 1.1.2018 alkaen.

Uudet ja keskeyttäneet opiskelijat
Opistotyössä on tuttua se, että syksyllä alkaneiden ryhmien väki vähenee joulutauolla.
Opiskelijoita pyydetään peruuttamaan ilmoittautumisensa, mikäli eivät jatka keväälle,
mutta kaikkihan eivät sitä muista tehdä.
Syyskaudelle ilmoittautuneet jatkavat tavallisesti keväälle ja heidät on kopioitu valmiiksi
kevään päiväkirjoihin. Nimilista on hyvä käydä huolella läpi kevään aloituskerralla.

Kun mukaan tulee uusi ihminen, kysy onko
hän jo ilmoittautunut. Jos ei ole, pyydä täyttämään paperinen ilmoittautumislomake. Kun
saat lomakkeen täytettynä, lisää hänenkin nimensä päiväkirjaan listan jatkoksi.
Kun syksyllä mukana ollut ei keväällä enää ilmestykään, merkitse hänet poissaolevaksi.
Usein joku ryhmässä tietää poissaolon syyn
aloituskerralla, joten ensimmäisellä kerralla
ei kannata vielä luopua toivosta. Kokemus
kertoo, että viimeistään kolmannella kokoontumiskerralla voi yliviivata poissaolevan opiskelijan keskeyttäneeksi.
Päiväkirjat kopioidaan toimistoissa kolmannen kokoontumiskerran jälkeen, jotta uudet
ihmiset voidaan lisätä ja keskeyttäneet poistaa laskutuksesta. Meillä on tavoitteena parantaa kurssilaskutuksen osuvuutta, eli että
kaikkia osallistujat saavat laskunsa, mutta
keskeyttäneille ei niitä turhaan lähetetä.
Tämä vähentää myös lasku-reklamaatio-selvitys-hyvityslasku -kierroksia.

Pyöreitä juhlittu ja juhlat jatkuvat
Suomi 100v juhlavuosi vasta päättyi ja seuraava jo alkaa. Vuonna 2018 tulee täyteen
70 vuotta kansalaisopistotoiminnan käynnistymisestä Kankaanpäässä. Juhlitaan sitä
opiston näköisellä tavalla syyskaudella.
Myös Petäjän henkilökunnan pyöreitä vuosia
on muistettu. SASKYn merkkipäiväohjeessa
mainitaan 50 ja 60 vuotta täyttävät, mutta
meillähän on niiden lisäksi myös 70 ja 80
vuotta täyttäviä. Tästäkin huomaa, miten
kansalaisopisto auttaa toimintakyvyn säilymistä niin opiskelijoiden kuin opettajillakin..
Syyskaudella pyöreitä täyttivät Jorma Matikainen, Anna-Riitta Riihimäki, Aino Santti
sekä Helena Vänttinen. Heitä muistettiin
joulupuuron yhteydessä. Tarkoitus on ottaa
tavaksi nämä huomioimiset aina lukukauden
lopulla.

Siivousfirma vaihtui
Kankaanpäässä Keltaisen talon ja Rantalan
siivouksen hoitaa alkaneena vuonna Kilita
puhtauspalvelut Oy. Antakaa palautetta toimistolle, mikäli aihetta ilmenee.
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Ryhmien jatkuminen

Kevätkauden pidennys

Mikäli kurssisi väkimäärä hiipuu joulutauolla,
ota pikaisesti yhteyttä vastaavaan opettajaan
tai apulaisrehtoriin. Siinä voidaan miettiä ja
päättää paras tapa, miten kussakin tapauksessa kannattaa toimia. Normaalikursseilla
minimimäärä on seitsemän, jatko- ja erityisryhmien kursseilla viisi opiskelijaa.
Epävarmojen kurssien kohdalla on usein järkevintä mennä katsomaan kevään aloituskerralle, mikä on tilanne. Mikäli väkeä ei kerta
kaikkiaan riitä, keskeytetään kurssi kevään
aloituskerran jälkeen. Viimeisellä kerralla on
hyvä kysellä toiveita uusiksi kursseiksi ja
onko mahdollisesti muuta säädettävää.
Jos vaikka kurssin sanotaan olevan liian kallis, voidaan tarjota sitä ensi kerralla lyhyempänä, jolloin kurssimaksukin on pienempi.
Jos joulun jälkeen ryhmään ei tule ainoatakaan oppilasta, korvataan opettajalle matkat
ja yhden opetustunnin palkka.
Kurssin keskeytymisestä säästyneiden tuntien tilalle voidaan suunnitella uutta tarjontaa.
Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita.
Jos ryhmiä on useampia, voidaan niitä pelastaa yhdistämällä kaksi pientä ryhmää.

Petäjä-opiston kevätkautta on pidennetty.
Kevätkausi on nyt kolmentoista viikon mittainen, kun viime vuonna viikkoja oli kaksitoista.
Aikataulu näyttää tältä:
ma 8.1.-16.4.
ti 9.1.-10.4.
ke 10.1.-11.4.
to 11.1.-19.4.
pe 12.1.-20.4.

Palautetta sähköpäiväkirjoista
Digitalisaatiota tämäkin, kun meilläkin otettiin
käyttöön sähköiset päiväkirjat viime syksynä.
Tavoitteena on saada taiteen perusopetuksen opintosuoritukset koneelle, jotta opintokokonaisuuksien suorittaminen ja todistusten
kokoaminen saadaan tehtyä nykyistä kätevämmin. Kun systeemi otettiin käyttöön, sitä
voidaan tarjota myös muiden kurssien opettajien käyttöön, niille jotka sitä haluavat.
Nyt on ensimmäisen lukukauden käyttökokemukset saatu ja opettajilta toivotaan kaikenlaista palautetta, mikä on ollut hyvää, mikä
huonoa ja mistä kaipaa opastusta.
Vaikka meillä ei ole mahdollista muokata palvelun toimintaa, ollaan kehitysehdotuksia ja
ongelmia välitetty palveluntuottajan tietoon,
joka on ottanut niitä aiemmin ohjelmakehityksessään hyvin huomioon.

Erityisesti liikunta- ja terveyskurssien kevätkautta toivottiin pidemmäksi ja se on nyt viidentoista viikon mittainen. Viime vuonnahan
viikkoja oli kaksitoista.
Aikataulu näyttää tältä:
ma 8.1.-30.4.
ti 9.1.-24.4.
ke 10.1.-25.4.
to 11.1.-3.5.
pe 12.1.-4.5.
Eri viikonpäivien kurssien päättymispäivien
vaihtelu johtuu pääsiäisestä. Kurssit, joiden
kokoontumiskerta sattuu kiirastorstai-iltaan,
pitkäperjantaille tai toiselle pääsiäispäivälle,
eivät noina päivinä kokoonnu, vaan jatkavat
tästä syystä viikkoa muita pidempään.
Muutos ei vaikuta taiteen perusopetukseen,
missä lukukausi on ennallaan viidentoista
viikon mittainen.

Artikkeli senioriopiskelijoista
Loppusyksynä toteutetussa kehittämishankkeessa on pohdittu ikäihmisten osallistumista
kansalaisopiston toimintaan. Siinä todetaan,
että ikäihmiset ovat nykyisin aktiivisia ja suhteellisen terveitä, sillä merkittävät muutokset
toimintakyvyssä alkavat näkyä keskimäärin
vasta 75 ikävuoden tienoilla. Tutkimuksen
tehnyt Raili Haapala kysyykin, olisiko tarpeen räätälöidä kursseja vielä enemmän
huomioimaan ikäihmiset. Artikkeli löytyy lähiaikoina Petäjän nettisivulta.
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