Petäjä-opiston uutiskirje
MAALISKUU 2019

Teatterissa on taikaa

Rehtorin yhteystiedot

Aikuisten oikeesti -ryhmämme tämän keväinen
teatterikipale on Aladdinin taikalamppu. Lastennäytelmän on käsikirjoittanut Panu Raipia ja ohjannut Jari Hiltunen. Esitykset Kankaanpääsalissa seuraavasti:
su 31.3. klo 14
ti 2.4. klo 19
la 6.4. klo 14
su 7.4. klo 14
Lippuja saa ovelta tuntia ennen esityksiä ja ne
maksavat 5 €. Esityksessä on väliaika ja ne sopivat kaikenikäisille. Jos et yksin kehtaa, tule yhdessä pienikokoisen perheenjäsenen, lapsenlapsen, kummilapsen tai naapurin kanssa.

Pekka Simberg on aloittanut Ylsin tulosalueen
johtajana ja samalla Petäjä-opiston rehtorina.
Hänet tavoittaa puhelimella 0400 566 465 ja
sähköpostilla etunimi.sukunimi@sasky.fi. Pekan työhuone on Ikatalla osoitteessa Eino Salmelaisen katu 20 39500 Ikaalinen.

Aladdinin
taikalamppu

Vuoden 2018 tuloskortti
Petäjän toiminnan seurantaan käytetään tuloskorttia, johon kootaan vuosittain keskeiset numerotiedot. Vuoden 2018 numerot ovat juuri
valmistuneet ja näyttävät tältä:
13.649 opetustuntia
10.437 valtionosuustuntia
2.576 opiskelijaa (yhteen kertaan laskettuna)
4.945 kurssilaista (moneen kertaan laskettuna)
74 €/oppitunti
390 €/opiskelija
589 suunniteltua kurssia
522 toteutunutta kurssia
12,9% kurssien peruuntumisaste
Kuntayhtymän tilinpäätös ei tätä kirjoittaessa
vielä ole valmis. Vielä näyttää hyvältä, eli rahat
riittävät, jos isompia yllätyksiä ei enää tule.

Hepa-lisät on päätetty
Kuva: Mirva Valkama

Kevään näyttelylista
Petäjän näyttelylista tarkentuu pitkin kevättä.
Tämän hetken tilanne näyttää seuraavalta:
 Pomarkun näyttely kunnantalolla, su 28.4. klo
12-16 (rakentaminen la 27.4. klo 10-13)
 Kankaanpään näyttely Keltaisella talolla ja
Taitokeskuksessa la-su 4.-5.5. klo 12-16
 Honkajoen näyttely Honkalassa su 5.5. klo
10-15. (rakentaminen la 4.5. klo 10-12).
 Erityisryhmien kuvataidetta Kankaanpään
kirjaston aulan vitriineissä 15.4.-10.5.
 Näppärien ja Pisamien näyttely Parkanon kirjastossa 8.-18.4.
 Kevätnäyttelyt Parkanon kirjastossa 24.4.-4.5.
ja 6.-18.5.
 Karvian näyttely Karviatalon aulassa 16.4.30.5. (yhteyshenkilö Mirva Valkama)
 Kihniön käsityöryhmien näyttely Kihniön kirjastossa 29.4.-10.5.

Henkilökohtaisista lisistä on nyt tehty päätökset ja
lisän saaneille on viestitetty sähköpostilla. Mikäli
tällaista viestiä ei ole tullut, et valitettavasti kuulu
lisän saaneiden joukkoon. Lisät maksetaan taannehtivasti tammikuun alusta ja tulevat maksuun
huhtikuussa. Ne määriteltiin Petäjässä yhden
palkkaluokan suuruiseksi, mikä tekee nykyisestä
palkasta riippuen 0,97-1,52 €/h. Lisä ovat harkinnanvarainen ja voimassa kunnes asiaan seuraavan kerran palataan.

Ja hotellitkin on kilpailutettu
SASKY on nyt liittynyt majoituspalvelujen hankintasopimukseen. Palvelun toimittajaksi nimetyt hotellit pääkaupunkiseudulla ovat Scandic,
Sokos Presidentti, Clarion Helsinki ja Clarion
Helsinki Airport. Muualla maassa yövytään
Scandic-ketjun hotelleissa. Käytämme näitä
työmatkoilla, sillä saamme niistä mojovat alennukset. Huonetta varatessa pitää vain muistaa
pyytää kuntahankintojen sopimushintaa.
Vielä saadaan talvesta nauttia
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

