Petäjä-opiston uutiskirje
HELMIKUU-2 2019

Ystävän viikko

Käry-tiimipalaveri

Petäjässä juhlitaan ystävänpäivää reilun viikon eli 11.18.2.2019. Opiskelijat voivat tuoda kaverin mukaan tutustumaan opistotouhuun. Tiedä vaikka noita näkisi
syksyllä uusina opiskelijoina.

Kädentaitojen opettajatiimin palaveri pidetään pe 15.2.
kello 10:30-12:00 Keltaisella talolla. Tervetuloa!

Näille uusille kasvoille ei tarvitse tarjota ilmoittautumislomaketta eikä kertoa kurssimaksuista, sillä kumpaakaan ei edellytetä. Jatkettiin teemaviikkoa vielä ma
18.2. asti, kun lähti tiedotus vähän myöhään liikkeelle.
Ehtivät maanantairyhmätkin saada tiedon.

Petäjä-opiston toimistosihteerin sijaisena aloitti helmikuun alusta Sirpa Sievi-Korte. Hänet tavoittaa Kankaanpään toimistosta ja on meillä tällä tietoa 5.5. asti.

Sirpa tuli taloon

Päiväkirjat toimistoon
Kaikki opettajat eivät ole vielä tuoneet kevään päiväkirjoja toimistoon. Tuokaa tai toimittakaa alkuperäinen tai kopio, niin saadaan kurssilaskutus tulille.
Tämä ei koske sähköisen päiväkirjan käyttäjiä, mutta
läsnäolomerkinnät täytyy niihinkin tehdä.

Toimistojen talvilomat



Parkanon toimisto on suljettu 28.2.-3.3.
Kankaanpään toimisto palvelee koko viikon.

Tervetuloa poikkeamaan, hoidetaan asioita yhdessä!

Joulukuun korotushässäkkä
Palkanlaskija antoi noottia, että oltiin sählätty OVTESkorotuksen kanssa. Annettiin kaikille 0,9% korotus
joulukuun alusta, vaikka se ei koske sivutoimisia tuntiopettajia. Pahoittelut tästä virheestä. Edellisessä uutiskirjeessä ollut palkkataulukko menikin heti uusiksi.
Tässä nyt se oikea:

Tule miettimään opiston strategiaa
Petäjä-opiston strategiapäivä pidetään Ravintola Facen kabinetissa (Torikatu 13 Kankaanpää) pe 22.2.
kello 9-15. Tuolloin pohditaan yhdessä opiston tulevaisuutta sekä tärkeitä uusia juttuja.
Päivään on tervetullut koko Petäjän henkilöstö. Se on
päätoimisille työnantajan määräämä koulutuspäivä,
mutta tuntiopettajille ihan vapaaehtoinen.
Opisto tarjoaa ruuat ja kahvit sekä korvaa matkat.
Osallistumalla voi kuitata kiky-tunteja, jos niitä on vielä
tekemättä. Parkanosta ja Karvian suunnalta tuleville
järjestetään tarvittaessa kimppakyydit.
Ilmoittaudu toimistoihin 15.2. mennessä, että osataan
järjestää kuljetukset ja mitoittaa ruokailut sopivasti.
9:00-9.30
9.30-11.30

11:30
12:30-14:30

14:30

Aamiainen
Petäjä-opiston strategiaseminaari ja taustatiedot,
kuntayhtymän ja tulosalueen strategiat, Petäjän
kehittämissuunnitelma ja kestävän kehityksen ohjelma
Lounas
Strategian 2019-20 työstäminen, Petäjän strategiset painopisteet lukuvuodelle 2019-2020, ryhmätyöskentely, ryhmätyöskentelyn purku ja strategiaehdotusten konsensus
Päätöskahvi

peruspalkka

aikuiskasvatuksen 15 ov perusopinnot 5%

35 ov:n pedagogiset opinnot 10%

Tunnustettu
erikoisasiantuntija

28,57

30,00

31,41

a) ylempi
korkeakoulututkinto

27,66

29,03

30,44

b) muu asetuksen
mukainen tutkinto

26,25

27,60

28,88

c) muu tutkinto

24,92

26,14

27,40

Tuntipalkat 1.5.2018 alkaen OVTES osio F, liite 12
Liikaa maksetussa palkoissa on tietysti se huono juttu,
että ne peritään seuraavasta palkasta takaisin. Summat eivät onneksi ole suuria, noin seitsemän senttiä
per pidetty oppitunti. Palkanlaskenta tekee vähennyksen maaliskuun palkasta. Seuraava korotus on oikeasti tulossa huhtikuussa, mutta palataan siihen lähempänä.
Lumityöt - kuntosali kotipihassa
t: Petäjän väki

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 sirpa.sievi-korte(at)sasky.fi puh. 044 5800 520

