Petäjä-opiston uutiskirje
MARRASKUU 2018

Petäjä-opiston 70-vuotisjuhla

Poikkea taidenäyttelyyn

Opisto täyttää pyöreitä! Kemut pidetään Kihniön
Juhla- ja Taitotalo Puumilassa (Kuruntie 1-3)
su 2.12. kello 14. Huomionosoituksia otetaan
vastaan jo 13:30.
Ohjelmassa on kansalaisopistojen liiton tervehdys, kunniamerkkien jako, musiikkiesityksiä, oppilastöiden näyttely sekä kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu Parkanon toimistoon Kaijalle puh.
044 045 5510 tai kaija.haapamaki (at)sasky.fi
23.11. mennessä

Kuvataiteen perusopetuksen ryhmien näyttely on
parhaillaan käynnissä. Karvialaisten Pisamien
oppilastöitä on esillä Karviatalon aulan vitriineihin
ja ”25 vuotta kuvista” otsikon alle. Näyttely jatkuu
tammikuun puoliväliin ja on avoinna aina kun
Karviatalokin.

Syyskauden päätös Ikaalisten
kylpylässä pe 14.12.
Petäjä-opisto järjestää koko henkilöstölleen syyskauden päätyttyä työhyvinvointipäivän, missä voidaan taas porukalla jutella ja touhuta.
7:30 Lähtö Kankaanpäästä Keltaiselta talolta
8:10 Lähtö Parkanosta musiikkiopiston pihasta.
8:35 Perillä Ikaalisten kylpylässä
8:45 Aamiaispuhvetti Ravintola Violettassa
9:30 Tuntiopettajien työhyvinvointikyselyn tulokset - keskustelu tuloksista, kehittämiskohtaista sekä tuntiopettajan työn kehittämisestä
10:30-12:15 oman valinnan mukaan: keilailu, frisbeegolf tai kylpylä & sauna.
12:30 Ruokailu Ravintola Violettassa
Karviasta järjestetään tarvittaessa kuljetukset
Parkanoon.
Tilaisuus päättyy ruokailun jälkeen noin 13:30.
Ilmoittaudu toimistoon ma 10.12. mennessä.
Kerro samalla, mihin aktiviteettiin haluat osallistua ja onko sinulla erikoisruokavalio.
 Jos tulet Kankaanpäästä, ilmoittaudu Tuulalle
puh. 044 5800 520
 Jos tulet Karviasta tai Parkanosta ilmoittaudu
Kaijalle puh. 044 045 5510

Pomarkun Rinnetuvan parkkaus
Tuli palautetta Rinnetuvan pysäköinnistä. Vastapäisen vanhainkodin oven edestä kulkeva ajolenkki ei ole parkkipaikka, sillä väkeä kuskataan
sinne myös iltaisin. Myöskään talon eteen kadunlaitaan ei saa jättää, sillä terveyskeskukselle
mennään välillä hälytysajonopeuksilla.
Rinnetuvan puolella tietä on vanhainkodin henkilöstön parkkipaikka, joille voi jättää iltaisin ja viikonloppuisin. Myös Rinnetuvan jälkeen on muutaman auton parkkipaikka, jota saa käyttää. Pari
autoa mahtuu lisäksi vanhainkodin päätyyn.

Kurssipalautetta kerätään
Syksyn kurssipalautekysely lähestyy. Se tehdään
aikuisille sähköpostikyselynä ja lapsiryhmille lomakekyselynä. Jos ryhmältäsi kerätään sähköpostipalaute, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos
saat paperilomakkeet, täytätä ne ryhmässä, kerää pois ja palauta toimistolle. Periaatteena on,
että kaikki uudet kurssit ja opettajat otetaan mukaan kyselyyn ja hyvin on aina saatukin vastauksia. Kyselyn tulokset ovat käytettävissä piakkoin
vuodenvaihteen jälkeen.

Pitkät kurssit ja vuodenvaihde





Kansalaisopistoissa pitkillä kursseilla tarkoitetaan syksystä kevääseen kestäviä kursseja.
Syyskaudella aloittaneen opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua erikseen kevätkaudelle.
Opiskelijan, joka ei halua jatkaa keväällä, pitää ilmoittaa peruutuksesta toimistoon.
Toimisto tarkastaa syyskauden lopulla pitkien
kurssien opiskelijamäärät. Mikäli läsnäolo on
syksyllä hiipunut alle viiteen, kurssi keskeytetään joululta. Toimisto ilmoittaa asiasta opettajalle ja opiskelijoille.

Kevään uudet kurssit



Kurssitiedot näkyvät netissä viimeistään 5.12.
ja niille voi ilmoittautua saman tien.
Kevään uusien kurssien tarjontaa esitellään
Ylärissä pe 28.12. ja Seudussa ma 31.12

Haluatko rehtoriksi?
Kimmo Leväsen siirryttyä uusiin tehtäviin viime
keväänä täytettiin rehtorin pesti määräaikaisesti
puoleksi vuodeksi. Simo Sinervon hoiti tuon ajan
yleissivistävän koulutuksen rehtorin hommat. Nyt
virka on avoimessa haussa ja aikaa vielä 16.11.
saakka. Uusi rehtori pyritään valitsemaan ennen
joulunpyhiä. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti,
uusi rehtori päässee työhön käsiksi helmikuun
alusta. Sitä odotellessa Ylsin rehtorihommat hoitaa kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti. Petäjän apulaisrehtorina jatkaa Olli Ruohomäki.
Kirkasvaloa kaamokseen!
Petäjän 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

