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Talvilomat lähestyvät

Terveyskysely käynnissä

Kurssit ovat tauolla ilman eri ilmoitusta seuraavasti. Mikäli joku opettaja sopii kokoontumisen
talvilomaviikolle, hänen tulee ilmoittaa siitä toimistoon ja ottaa itse selvää kurssin pitopaikan
avain- ja hälytysasioista.

Pihlajalinnan työterveys tiedottaa, että meillä
on nyt mahdollisuus osallistua ikäryhmätarkastukseen nettikyselynä. Tämä on nyt sitä digitalisaatiota. Petäjässä asia koskee päätoimisia
sekä 16+ viikkotuntisia tuntiopettajia. Heille on
lähetetty sähköpostilinkki kyselylomakkeeseen.
Linkki on kertakäyttöinen, eli lähettämisen jälkeen lomaketta ei voi täyttää uudelleen. Sitä ei
myöskään voi tallentaa keskeneräisinä ja jatkaa myöhemmin. Vastaamiseen on hyvä varata 15 minuuttia. Vastausaikaa on 11.2.2018
saakka.
Kysely kattaa monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin, liikunnan, ruokailutottumusten,
unen ja alkoholikäytön teemoja. Lomake on
älykäs - se laskee vastausten keskiarvot ja antaa sanallisen palautteen kunkin teeman lopussa. Vastaukset ja palautteet generoidaan
raportiksi, jonka saa itselleen talteen.
Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Mikäli kohdallasi tulee esiin työkykyriskejä, työterveyshoitaja ottaa yhteyttä maaliskuun aikana ja sovitaan tarvittavista jatkotoimista.
Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, henkilöstöhallinnolle, työtovereille
eikä viranomaisille. Vain yli 20 henkilön yksiköistä tehdään ryhmäpalautteita henkilöstöhallinnolle ja esimiehille.







Parkanon toimisto on suljettu ma-ti 12.13.2. Porukka on koulun penkillä itsekin.
Pomarkun ja Lavian ryhmät ovat talvilomalla viikolla 8 eli 19.-25.2.
Parkanon, Kihniön, Kankaanpään, Honkajoen ja Karvian ryhmät ovat talvilomalla
viikolla 9 eli 26.2.-4.3.
Parkanon toimisto on suljettu talvilomaviikon 26.2.-4.3.
Kankaanpään toimisto on avoinna talvilomaviikolla ma-ke 26.-28.2. mutta suljettu tope 1.-2.2.

Ystävän viikko 12.-18.2.
Romantiikannälkäisten suosikki, Valentinuksen
päivä lähestyy taas. Onneksi se on sentään nimetty asiallisesti ystävänpäiväksi. Ystäviähän
tässä vaan ollaan, ei nyt mitään sen enempää.

Virallinen päivähän on ke 14.2. mutta tehdään tämä isommin, että muidenkin viikonpäivien ryhmät pääsevät tunnelmaan.
Petäjässä vietetäänkin kokonainen Ystävänviikko 12.-18.2. Tuolloin jokainen voi tuoda
ystävän maksutta mukaan ryhmään. Yhdessä harrastamaan ja samalla näkemään millaista opiston touhu oikein on. Jos vaikka innostuisivat ensi syksynä tulemaan mukaan.
Opettajalle ohjeeksi, että näitä mukana tuotuja ystäviä ei merkitä päiväkirjoihin eikä heidän tarvitse täyttää ilmoittautumislomaketta.
Saavat tulla ihan ilmaiseksi tuona viikkona.
Asiaa kannattaa mainostaa ryhmissä. Opiston Facebook-sivun postausta saa kernaasti
myös jakaa edelleen. Kampanjan logo löytyy
myös opiston nettisivulta.

Smartum- ja Tyky-setelit
Smartum- ja Tyky-seteleillä kevään kurssimaksuja maksavia on hyvä muistuttaa poiketa toimistolla asia hoitamassa to 22.2. mennessä.
Setelit voi myös lähettää kirjepostilla suoraan
Kankaanpään toimistolle (Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää). Pyytäkää laittamaan mukaan lappu, missä on maksajan nimi, ja minkä
kurssin maksusta on kyse.

Työpajapäivä Parkanossa pe 9.3.
Kansalaisopistojen liitto järjestetään työpajapäivän Parkanon Opintotalolla pe 9.3.2018.
Aamupäivän teemana kello 10-12 on selkokieli
ja klo 13-16 maahanmuuttajien suomen kielen
opetus. Tarkemmat tiedot löytyvät nettisivultamme. Tervetuloa mukaan kaikki näistä aiheista kiinnostuneet!
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