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Papereita kaivataan toimistolle

Mihin rikosrekisteriotetta tarvitaan?

Toimistolla aletaan valmistella kurssimaksujen
laskutusta. Sen osuvuuden varmistamiseksi paperisista päiväkirjoista otetaan kopiot, jotta voidaan varmistaa, keitä paikalla on oikeasti ollut.

Yksi työnantajan velvollisuuksista on varmistaa,
ettei lasten kanssa työskentelevillä ole rikostaustaa. Tämän vuoksi opettajia, joilla on alle 16-vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, vaaditaan toimittamaan
rikosrekisteriote. Opettaja tilaa otteen Oikeusrekisterikeskuksen lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy myös Petäjän opettajainfo-sivulta tai
opettajan oppaasta. Ote toimitetaan apulaisrehtorin nähtäväksi Kankaanpään toimistoon.

Sähköpäiväkirjan käyttäjä säästää tämän vaivan,
mutta läsnäolot pitää sinne silti naksutella.
Osallistumistiedot auttavat epäselvien tapausten
ja reklamaatioiden käsittelyssä. Sitä varten opettajia pyydetään poikkeamaan toimistolla päiväkirjojen kopiointia varten. Jos asuu kauempana, voi
laittaa valokopiona maapostissa tai skannattuna
sähköpostissa.
Toimistoväkemme työnjako on semmoinen, että
Kaija hoitaa Parkanon, Kihniön ja Karvian lippuset ja Tuula Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun lappuset.
Samalla reissulla kannattaa tuoda mahdolliset
paperiset ilmoittautumislomakkeet, tuntimuutoslistat sekä matkalaskut. Joltakin oli vielä tuomatta verokortti ja allekirjoitettu työsopimus.
Samalla vaivalla hoituvat nekin.

Uutta vauhtia hanketyöhön
Petäjä-opisto ja Someron opisto ovat päässeet
pilottiopistoiksi TIEKE:n hankkeeseen ”Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä”. Olemme näin kehittämässä maahan
kovasti kaivattua digineuvontatoimintaa.
Järjestämme kevätkaudella Parkanossa ja
Kankaanpäässä kurssin, jossa halukkaita koulutetaan vapaaehtoistyöhön ikäihmisten vertaisneuvojiksi. Koulutukset ovat maksuttomia ja
niistä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin.

Syyslomat lähestyvät
Ryhmät eivät kokoonnu syyslomaviikolla ilman
eri ilmoitusta. Koulujen tiloissa toimitaan, joten
koulupuolen kalenterin mukaan mennään. Toiminta yli maakuntarajan aiheuttaa sen, että eri
kunnissa on eri viikot.



vk 42 eli 15.-21.10.2018 Parkano ja Kihniö
vk 43 eli 22.-29.10.2018 Kankaanpää, Honkajoki, Pomarkku, Karvia ja Lavia

Hyvä muistuttaa ryhmissä edellisellä kerralla, että
ensi viikolla ei sitten kokoonnuta. Ja monessa
kunnassa opettavan on hyvä muistaa, että eri
kunnissa on eri lomaviikot.



Parkanon toimisto on suljettu 18.-21.10.
Kankaanpään toimisto on suljettu 18.-23.10.

Loppusyksyn kalenteria







Rauman sivistysseminaari su 23.9. klo 15-17
Hyvä muistuttaa opiskelijoita, että Tyky- ja
Smartum -setelien viimeinen käyttöpäivä
syyskaudella pe 12.10.2018
Ryhmät eivät kokoonnu pyhäinpäivän la 3.11.
Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja käsityökoulun syyskausi päättyy su 2.12.
Petäjän 70-vuotisjuhla Kihniön Puumilassa
su 2.12.2018 klo 14. Ohjelmassa esityksiä,
näyttelyitä, puheenvuoroja ja kahvitarjoilu.
Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja käsityökoulun kevätkausi alkaa ma 7.1.2019.

Onko ideoita loppuvuoteen?
Syksyn tilastointipäivänä 20.9. koottiin tiedot
opiskelija- ja tuntimääristä. Tämän hetken arvio
on, että vuonna 2018 toteutuu 13925 opetustuntia, 4586 osallistumista ja 2469 netto-opiskelijaa. Loppuvuoden kurssien toteutuminen
tuottaa lukuihin vain pieniä muutoksia.







Parkano: 4138 (tuntitavoite on saavutettu
eikä uusia kursseja mahdu enää syksyyn)
Kihniö: 938 (vielä mahtuu 11 tuntia)
Karvia: 1574 (vielä mahtuu 26 tuntia)
Pomarkku: 872 (vielä mahtuu 28 tuntia)
Honkajoki: 1006 (vielä mahtuu 44 tuntia)
Kankaanpää: 5336 (vielä sopii 164 tuntia)

Otahan yhteyttä aine- tai aluevastaavaan, kun
ideaa pukkaa, intoa piisaa ja kalenteriin sopii.
Hyvin käynnistyi taas syksy!
terveisin toimistoväki

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

