Petäjä-opiston uutiskirje
HUHTIKUU 2019

Kevätnäyttelylista
Lista kasvaa ja tiedot tarkentuvat viikko viikolta.
Näin monta upeaa näyttelyä on taas tulossa:











Näppärien ja Pisamien näyttely Parkanon kirjastossa 8.-18.4.
Sinirinnan ja työhönvalmennuskeskuksen taidenäyttely Kankaanpään kirjaston aulan vitriineissä 15.4.-9.5.
Karvian näyttelyt Karviatalon aulassa 16.4.30.5. (yhteyshenkilö Mirva Valkama, ripustus
15.4. ja purku 31.5.)
Kevätnäyttelyt Parkanon kirjastossa 24.4.4.5. ja 6.-18.5.
Pomarkun näyttely kunnantalolla, su 28.4.
klo 12-16 (ripustus la 27.4. klo 10-13 ja purku
su 28.4. klo 16-17)
Kihniön käsityöryhmien näyttely Kihniön kirjastossa 29.4.-10.5.
Pisamat Lavian kirjastolla 29.4.-10.5.
Kankaanpään näyttelyt Keltaisella talolla ja
Taitokeskuksessa la-su 4.-5.5. klo 12-16
Honkajoen näyttely Honkalassa su 5.5. klo
10-15. (ripustus la 4.5. klo 10-12).
Kihniön kuvataidenäyttely Kihniön kirjastossa
13.5.-15.6.

Parkanon toimiston vuosiloma
Parkanon toimistomme on suljettu pääsiäisen jälkeisen viikon 23.-26.4. Kaijan vuosiloman vuoksi.

Itsearviointipäivä Porissa pe 10.5.
Lukuvuosi laitetaan pakettiin kevään itsearviointipäivässä Porissa pe 10.5. klo 9-15:30.
Mukaan ovat tervetulleita myös kaikki halukkaat
tuntiopettajamme. Päätoimiselle henkilöstölle kyseessä on työnantajan määräämä yhteinen työpäivä. Opisto tarjoaa yhteiskuljetuksen, tarjoilut ja
pääsyliput. Tuntiopettajat voivat myös kuitata
tällä reissupäivällä tekemättömiä kiky-tuntejaan.
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lähtö Kankaanpäästä
Aamukahvi
Petäjä-opiston itsearviointi
Lounastauko
Tutustutaan Porin kansalaisopistoon ja
opettajiin. Mahdollisuus aineryhmittäisiin
kokoontumisiin ja keskusteluihin
14.15 Kahvitauko
14.30 Tutustuminen kulttuurikohteeseen
Ilmoittaudu toimistoon ma 6.5. mennessä, että
osataan varata sopivat kulkupelit. Jos tulet kyytiin
Parkanosta, ilmoittaudu Kaijalle 044 045 5510 ja
jos Kankaanpäästä, Sirpalle 044 5800 520.

Sairauspoissaolojen ilmoittaminen
Mikäli sairastut ja joudut olemaan poissa töistä,
ilmoita siitä välittömästi apulaisrehtorille tai toimistoon. Näin ehditään etsiä sijaista tai ilmoittaa
opiskelijoille kokoontumiskerran peruutus. Toimita oma ilmoitus, terveydenhoitajan tai lääkärin
todistus viikon kuluessa sairastumisesta.

Lukuvuoden lopun muistilista







Palauta paperiset päiväkirjat toimistoon
Tarkista, että sähköisiin päiväkirjoihin on tehty
läsnäolomerkinnät.
Tee matkalaskut, ennen kuin systeemi ehtii
sulkeutua työsopimuksen päätyttyä.
Sovi ylimääräisistä hommista ja laskuta ne
tuntimuutoslomakkeilla
Kerro vastuuopettajalle tai toimistoon muutokset ja ideat ensi vuoden kursseihisi
Ensi lukuvuoden kurssitiedot Hellewiin 22.5.
mennessä.

Hyöty talteen Kiky-tunneista
Mikäli sinulla on vielä jäljellä tekemättömiä kikytunteja, sovi niistä apulaisrehtorin kanssa. Huom:


Petäjä ei velvoita tekemään kiky tunteja, mikäli työsuhteesi on lukuvuotta lyhyempi,
 Petäjä ei velvoita tekemään kiky-tunteja, mikäli teet ne jo päätoimesi työnantajalle.
 Kiky-tuntisi voidaan jyvittää opistojen kesken,
mikäli olet tuntiopettaja useammassa kansalaisopistossa, Ota tällöin yhteyttä Kankaanpään toimistoon.
Vaikka kiky velvoittaa tekemään muutaman tunnin palkatonta työtä vuodessa, kannattaa se ottaa
mahdollisuutena hoitaa kuntoon monta juttua,
joita arjen kiireessä ei vain ehdi.
Voit vaikka järjestää opetustiloja, siivota varastoja, tehdä muuttoja, ripustaa ja purkaa näyttelyitä, ottaa kurssien esittelykuvia ja kirjoittaa puffijuttuja. Myös monista opiston tilaisuuksista saa
näitä talkootunteja raavittua kasaan.

Kehityskeskustelut
Kehityskeskusteluja ei pidetty viime keväänä
apulaisrehtorin poissaolon vuoksi, mutta nyt palataan normaaliin vuosirytmiin. Valitettavasti vain
osa porukasta voidaan kutsua mukaan henkilöstön suuren määrän vuoksi. Kun saat kutsun, varaa aika apulaisrehtorilta, tutustu lomakkeeseen
ja tule juttelemaan. Matkat korvataan, kahvit tarjotaan ja yksi kiky-tunti kuitataan.
Joko pääsee pihaa rapsuttamaan?
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

