Petäjä-opiston uutiskirje
JOULUKUU 2018

Paperityöt kuntoon

Rinnetuvalla tapahtuu

Syksyn työrupeamasta palautuu paremmin, kun
hoitamattomat hommat eivät enää paina mieltä.
Palauta siis paperiset päiväkirjat ja kurssipalautteet heti kurssien päätyttyä toimistoon.

Pomarkun hyvinvointikeskuksessa eli Rinnetuvalla on ti 11.12. klo 17 iltajuttu, missä talossa
toimivat yhdistykset ja porukat voivat esittäytyä.
Tervemenoa katsomaan ja tutustumaan. Sinne
menee meiltä infoa tulevista kursseista sekä valokuvia menneistä kevätnäyttelyistä.
Pomarkusta tuli avoin kutsu, että ryhmät, opettajat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda töitään
näytille tai myyntiinkin. Joku voi halutessaan pistää pystyyn popup-kahvilankin. Opetustilassa on
keitin ja jääkaappikin valmiina. Jos leivonnaisia
tai jouluruokia aikoo myydä, nykysäännösten mukaan ne pitää olla pakattu ja tuotetiedot merkattu.
Kun on kysyttävää tai järjesteltävää, ottakaa yhteyttä Tanja Raukolaan puh. 040 480 3320




Tuntimuutoslomakkeet pe 30.11. mennessä
Matkalaskut ma 10.12. mennessä

Vuodenvaihteen kalenteri











Syyskausi päättyy su 2.12. Muutaman kurssin viimeinen kerta on täytynyt siirtää vielä itsenäisyyspäiväviikolle eli 3.-5.12. Asiasta on
kuitenkin sovittava ennalta, ei opettajan itse
päätettävissä.
Petäjän 70-vuotisjuhla Kihniön Puumilassa su
2.12. klo 14 (ei yhteiskuljetusta)
Kevään uusien kurssien tiedot tallennettu ja
syksystä jatkuvat kurssit kopioitu Hellewiin
5.12. mennessä
Matkalaskujen viimeinen jättöpäivä pe 14.12.
Kevään uudet kurssit Ylärissä pe 28.12.
Kevään uudet kurssit Seudussa ma 31.12.
Olli vuosilomalla 27.-28.12.
Tuula vuosilomalla 27.-31.12.
Kaija vuosilomalla 27.12.-2.1.

Nähdään näyttelyssä






25 vuotta kuvista -näyttely Karviatalon aulan
vitriineissä 2.11.2018.-15.1.2019. Kuvataidekoulu Pisaman oppilastöitä esillä.
Avoimet ovet Kihniön Puumilan kudontatilassa ma 3.12. klo 12-16. Esillä kurssilaisten
kudontatöitä, kahvitarjoilu. Yläkerrassa esillä
kuvataidetta sekä olkitöitä. Tervetuloa!
Syksyn satoa -näyttely Parkanon kirjastossa
3.-14.12. Esillä käsityökoulu Näppärän lasten
ja nuorten oppilastöitä. Tervetuloa!
Pisamien töitä Lavian kirjastossa 3.-14.12.

Lähde mukaan kylpylään
Petäjä-opisto tarjoaa koko henkilöstölleen hyvinvointipäivän Ikaalisten kylpylässä pe 14.12.
Ohjelmassa aamiaisbuffet, työhyvinvointikyselyn
tulosten käsittely, aktiviteetti oman valinnan mukaan (kylpylä, keilailu tai frisbeegolf) ja lounas.
Yhteiskuljetus Kankaanpäästä ja Parkanosta, tarvittaessa kimppakyytiä Karviasta.
 Lähtö Kankaanpäästä Keltaiselta talolta 7:30
 Lähtö Parkanosta Musiikkiopistolta 8:10
Lounas on katettu 12:30 ja päivä päättyy sen jälkeen eli noin 13:30.
Päivä on osallistujille maksuton - kustannukset
voidaan kattaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
saadulla laatu- ja kehittämisrahalla. Määrärahasta riittää vielä korvata tuntiopettajille kahden
muun työn tunnin verran.
Ilmoittaudu toimistoon ma 10.12. mennessä.
Kerro mihin aktiviteettiin haluat osallistua sekä
mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

Valtionosuudet ennallaan

Toimistojen joulutauko

Tiedot kansalaisopistojen valtionosuuksista
vuodelle 2019 on nyt julkaistu Opetushallituksen nettisivulla. Listasta käy ilmi, että Petäjälle
on varattu rahat valtion budjettiin 10337 opetustunnille. Sen päälle tulee vielä erillinen rahoitus 82 opetustunnille maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelman mukaista koulutusta.
Tunteja on yhteensä 10419 eli vain karvan verran tämänvuotista 10447:ä vähemmän. Tämä
merkitsee, että voimme tehdä ensi vuodelle
yhtä laajan ja hienon opetustarjonnan.

Toimistojen asiakaspalvelun joulutauko alkaa
ma 17.12. Konttoriväki on paikalla vuosilomia
lukuun ottamatta, mutta ovi on välillä kiinni eikä
puhelinta aina päivystetä. Tauon aikana ehditään paremmin järjestellä toimitiloja, arkistoida
papereita ja tehdä hankintoja.
Toimistot palaavat vuosilomiltaan vuodenvaihteen jälkeen seuraavasti:



Kankaanpään toimisto ke 2.1. klo 9
Parkanon toimisto to 3.1. klo 9

Joulurauhaa toivottaen
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

