Petäjä-opiston uutiskirje
HELMIKUU 2018

Kevään päiväkirjat

Opiskelijamäärän kasvattaminen

Opettajia pyydetään tuomaan tai toimittamaan paperiset päiväkirjat tai niiden kopiot
toimistoon tammikuun loppuun mennessä.
Mikäli ryhmään on saatu uutta väkeä ja ovat
ilmoittautuneet paperilomakkeella, lisätkää
heidän nimensä päiväkirjaan ja tuokaa laput
toimistolle, että saadaan laskutukseen.
Sähköisiä päiväkirjoja käyttävät säästyvät kopioitavaksi tuomisen vaivalta, mutta heitä
pyydetään huolehtimaan siitä, että läsnäolomerkinnät ovat ajan tasalla.
Päiväkirjojen tietoja tarvitaan kevään kurssilaskutuksessa. Läsnäolomerkinnät auttavat
selvittelemään epäselviä tapauksia, reklamaatioiden käsittelyssä ja joulutauolla keskeyttäneiden opiskelijoiden laskuttamisessa.

Tammikuun henkilöstöpalaverissa mietittiin
keinoja opiskelijamäärän kasvattamiseksi.
Kansalaisopistossa on havaittu hyväksi keinoksi pyytää ryhmäläisiä kyselemään tuttavapiiristään lisää väkeä, mikäli kurssi uhkaa
hiipua väen vähenemiseen.
Ystävänpäivää vietetään taas ke 14.2. ja sitä
juhlitaan opistossa koko viikon 12.-18.2. Parempi ehkä puhuakin ystävän viikosta. Tuolloin opiskelijat voivat tuoda kaverin mukaan
maksutta. Tästä on hyvä kertoa ryhmissä ja
lisää lähipäivinä sosiaalisessa mediassa.
Tutustumaan tulevia kavereita ei kirjata opiskelijoiksi. Taka-ajatuksena tietysti on, että tutustumaan tullut voisi hyvinkin innostua tulemaan itsekin mukaan seuraavana syksynä.

Matkalaskusysteemi taas käytössä

Kevätnäyttelyt

Trip & Expense -matkalaskuvekotin on päivitetty ja toimii taas. Sovellus löytyy samasta
osoitteesta ja näyttää samalta kuin ennenkin.
Kansalaisopistossa tavallisin matkalasku on
kuluveloitus (ostoskärry-kuvake) eli ajopäiväkirjatyyppinen. Se toimii ihan kuin ennenkin.
Sen sijaan yksittäistä matkaa laskuttaessa
(lentokone-kuvake) on pieni muutos. Asiatarkastajan valintanäkymässä on uusi kohta Vakuutuskysymys. Siinä pitää valita onko
matka yhteen suuntaan yli vai alle 50 kilometriä. Asia liittyy siihen, että lyhyet ja pitkät
matkat katetaan eri vakuutuksilla.
Semmoinen vielä tiedoksi, että vuonna 2018
matkakorvaus on 0,42 €/km.

Teatteriryhmien esitykset Kankaanpääsalissa
pe 23.3. klo 18, la 24.3.-26.3. klo 15, su 25.3.
klo 15 ja ma 26.3.2018 klo 18.
Käsitöiden kevätnäyttely Parkanon kirjastossa 4.-14.4.2018
Pomarkun kevätnäyttely kunnantalon alakerrassa su 15.4.2018 klo 12-16
Näppärän ja Pisaman kevätnäyttely Parkanon kirjastossa 16.-27.4.2018
Kankaanpään kevätnäyttely Kankaanpään
Opistolla la 21.4.2018 klo 10-17 ja su
22.4.2018 klo 12-17
Honkajoen kevätnäyttely Honkalassa su
29.4.2018 klo 10-16 (alustava)
Kuvataidenäyttely Kihniön kirjastossa
3.-30.4.2018
Pisamien kevätnäyttely Kankaanpääsalin
aulavitriineissä 3.-13.4.2018
Käsitöiden ja Näppärän näyttely Kihniön
kirjastossa 2.-11.5.2018
Kuvataidenäyttely Parkanon kirjastossa
2.-12.5.2018

Setelien viimeinen käyttöpäivä
Opiskelijoita on hyvä muistuttaa, että kevään
kurssimaksuja voi käydä maksamassa toimistoissa Smartum ja Tyky-seteleillä to 22.2. asti.

Opintotalon ovet
Vartiointiliikkeeltä tulee raportteja Opintotalon
ovista. Päätyovi, koparin puoleinen ja ravitsemuspalveluiden ulko-ovet ovat jääneet viime
aikoina usein auki. Talosta illalla viimeisenä
lähtevän homma on katsoa, että ovet on lukittu ja hälyt kytketty.
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