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Lukuvuoden päätöspuuhat
Kurssin päättymisen paperityö on monille tuttua kauraa, mutta uusille opettajille pientä perehdytystä.
Muistahan siis seuraavat jutut, etteivät jää painamaan mieltä kesälomalle siirtyessä.
 Palauta paperimuotoiset päiväkirjat toimistoon
 Kirjaa sähköisen päiväkirjan läsnäolomerkinnät
 Jos joku on ilmoittautunut paikan päällä paperilomakkeella, palauta myös ne toimistoon
 Toimita tuntimuutoslaput toimistoon
 Mikäli olet teettänyt kurssipalautteita paperilomakkeilla palauta ne täytettyinä toimistoon
 Syötä matkasi sähköiseen matkalaskujärjestelmään ennen kuin se menee sinulta kiinni
Vielä semmoinen, että jos ensi lukuvuoden suunnitelmiisi on tulossa muutoksia, kerrothan niistä vastaavalle opettajalle tai apulaisrehtorille. Lukujärjestystä on helppo säätää vielä näin keväällä osa-aikaisen
työn tai opiskelun vuoksi.

Kevätnäyttelyt











Sinirinnan ja työhönvalmennuskeskuksen yhteisnäyttely Kankaanpään kirjaston aulassa 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 klo 10-13 purku su klo 16)
Kihniön käsityöryhmien näyttely Kihniön kirjastossa 29.4.-10.5.
Pisamat Lavian kirjastolla 29.4.-10.5.
Lauhalan näyttely Interkorin tiloissa 1.5. klo 13-15
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.

Kevättapahtuma la-su 4.-5.5.
Mietittiin nyt kevätnäyttelyä uusiksi Kankaanpään osalta. Pidetään näyttelyt omissa tiloissa Keltaisella
talolla, Taitokeskuksessa ja Kankaanpään Galleriassa, kulttuurikorttelin tontilla ja hyvän sään sattuessa
myös pihapiirin puistoalueella. Oppilastöitä saadaan esiin vähän aiempaa pienemmässä määrin, kun tilaa on vähemmän. Lisätään toiminnallisuutta työpajoilla ja esityksillä ja ne toivon mukaan houkuttavat
uutta väkeä myös ensi syksynä. Myös kahvilaa, makkaranpaistoa, kierrätystä ja kurssitoiveiden keräilyä.

















la klo 12-16 Vanhojen ikkunoiden korjausnäytös (Kankaanpään Galleria)
la klo 13 ja 14 Tai Chi -esitykset (Keltaisen talon puisto)
la klo 14 Nuorekkaiden miesten kuoro ensiintyy (Keltaisen talon piha)
la-su klo 12-16 Leimailutyöpaja (Keltainen talo)
la-su klo 12-16 Kalligrafian työpaja (Keltainen talo)
la-su klo 12-16 Housunlahkeiden lyhennyspaja 10€/housut
la klo klo 12-16 Muotoilubetonipaja (Kankaanpään Gallerian piha)
su klo klo 12-16 Mosaiikkityöpaja (Keltainen talo)
la klo klo 12-16 Risutyöpaja (Keltaisen talon piha).
su klo 12-16 Värttinällä kehräys, karstaus ja langan kertaus, työnäytös. Voi kokeilla kehräystä lampaanvillasta ja koirankarvoista (Keltainen talo)
la klo 12-16 Linnunpönttöpaja (Keltaisen talon pihalla) Kokoa linnunpönttö opettajan avustuksella,
5€/pönttö
la-su klo 12-16 Käsityökoulu Näppärän Risupaja alle 10 vuotiaille (Taitokeskus)
Keramiikka- ja kuvataidenäyttely Kankaanpään Galleriassa
Kädentaitonäyttely Keltaisen talon käsityötuvalla
Käsityökoulu Näppärän näyttely Taitokeskuksessa
Aikuisten ja lasten kuvataidenäyttely Keltaisen talon yläkerrassa
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Itsearviointiseminaari Porin seudun kansalaisopistolla pe 10.5.
Tervetuloa koko henkilöstö itsearviointipäivään. Opisto tarjoaa kuljetukset, tarjoilut ja pääsyliput museoon. Päivästä saa kuitattua kiky-tunteja, jos jollakulla on niitä vielä käyttämättä.
8:00
Lähtö Keltaisen talon parkkipaikalta (Keskuskatu 41 Kankaanpää)
9:00
Aamukahvi Porin kaupunginkirjaston ravintolassa
9.00
Petäjä-opiston itsearviointi Porin seudun kansalaisopistolla. Arvioinnin kohteena opetusprosessi: kurssin suunnittelu, toteutus, arviointi ja asiakastulokset
11.30
Lounastauko Porin kaupunginkirjaston ravintolassa
12.30
Yhteinen ohjelma Porin seudun kansalaisopiston henkilökunnan kanssa. Tutustuminen taloon ja eri aineryhmien opettajien kokoontuminen ja hyvien käytäntöjen vaihto. Ryhmät rakentuvat Poriin lähtevien opettajien ainealueiden mukaan.
14.00
Kahvitauko Porin kaupunginkirjaston ravintolassa
14.30
Vierailu Porin taidemuseon näyttelyihin Keräilijän katse -sarjassa Arto Jurttila: Mielen
silmin sekä Taija Goldblatt: Olemisesta (2018)
16.00
Lähtö Kankaanpäähän
Ilmoittaudu toimistoon ma 6.5. mennessä, että tiedetään varata kuljetukset ja tarjoilut. Jos tulet kyytiin
Parkanosta, ilmoita Kaijalle 044 045 5510 ja jos Kankaanpäästä, Sirpalle 044 5800 520.

Henkilöstökyselyn tuloksia
SASKY:n uusimman henkilöstökyselyn tulokset ovat nyt käytettävissä. Tiedot kerätään päätoimiselle
henkilöstölle suunnatulla vuosittaisella sähköpostikyselyllä. Kuntayhtymän liki viidestäsadasta työntekijästä vastasi vajaa puolet (233) joista yleissivistävän koulutuksen tulosalueen päätoimisista oli 14. Kyselyn viisi teemaa ovat: oma työ ja työolot, lähiesimiestyö, alaistaidot, lähityöyhteisö sekä kuntayhtymä ja
sen johtaminen. Näihin pureuduttiin kaikkiaan 52:llä monivalintakysymyksellä, minkä lisäksi oli avoimia
kysymyksiä.
Koko kuntayhtymän aineistossa teematasoiset vuosimuutokset olivat pieniä. Kuntayhtymä ja sen johtaminen sekä lähiesimiestyö olivat hieman nousseet viime vuotisesta, oma työ ja työolot olivat viimevuotisella tasolla ja lähityöyhteisö ja alaistaidot hieman laskeneet. Yksikkövertailussa yleissivistävän koulutuksen oppilaitokset olivat kärkiporukassa omaan työhön ja kuntayhtymään liittyvissä kysymyksissä. Sen
sijaan lähiesimiestyöhön, työyhteisön ja alaistaitojen kohdalla oltiin keskikastissa. Tarkinta tietoa antoivat
Ylsin yksikkökohtaiset tulokset. Niiden käyttöarvoa tosin laskee se, että numeroihin on yhdistetty Ruoveden yhteiskoulun lukion, Ylä-Satakunnan musiikkiopiston, Pirkanmaan aikuislukion sekä Petäjä-opiston
tulokset. Vastausasteikko oli 1-5, missä 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.
Omassa työssä parhaaksi koettiin se, että omaa osaamista voi hyödyntää (4,4) ja että saa riittävästi tietoa (4,3). Vähiten kannatusta saivat väittämät, ettei työ kuormita liikaa (3,0) ja että palkka on oikeassa
suhteessa työnkuvaan (3,1).
Lähiesimiestyössä saatiin selkeä kokemus, että esimiehet luottavat alaisiin (4,4). Vähiten samaa mieltä
oltiin sen kanssa, että esimies ottaa huomioon alaisten erilaisuuden (2,8).
Alaistaidoissa nousi kärkeen, ettei työnantajasta puhuta pahaa ulospäin (4,3). Vähiten kannatusta puolestaan sai kysymys, onko työntekijä ylpeä Saskylaisuudesta (3,1).
Työyhteisöstä puhuttaessa työyhteisön tavoitteet tuntuivat selviltä (4,3) mutta perehdyttäminen uusiin
tehtäviin sai tulokseksi vain (3,2).
Kuntayhtymän ja sen johtamisen tasolla kärjessä olivat oman roolin ymmärtäminen Saskyn strategian
toteuttamisessa (4,1) sekä kuntayhtymän suositteleminen työnantajana (3,9). Heikointa olivat henkilöstön mielipiteen huomioiminen päätöksenteossa (2,4) ja yksiköiden välinen yhteistyö (2,5).
Avoimissa kysymyksissä kiitoksia saivat työpaikka, ja sen pysyvyys, palkka, työhyvinvointiasiat, ison talon mahdollisuudet sekä vahva talous. Parannettavaa löytyi mm. työhyvinvoinnista, sisäisestä viestinnästä sekä tuntiresurssien vähäisyydestä.
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Yhteistyösuhteita kehitellään
Laatu- ja kehittämisavustuksissa kävi tänä vuonna hyvä tuuri, kun saatiin valtion rahaa toiminnan kehittämiseen. Meillä oli ideana tiivistää ja tehdä säännölliseksi yhteistyö alueen yhdistysten, järjestöjen, laitosten ja viranomaisten kanssa. Tarkoitus on alkaa vuosittain kerätä heiltä kurssitoiveita ja ehkä myös
vinkkejä mahdollisista uusista opettajista ja opetustiloista. Saataisiin luotua verkosto ja toimintamalli,
joka tuottaa tietoa alueen väestön opiskelu-, harrastus- ja kulttuuritarpeista. Hankkeessa alkaa selvitysvaihe syksyllä 2019 ja uusia yhteistyökursseja polkaistaan käyntiin syyskaudella 2020. Hanketyöhön
tarttuu koulutussuunnittelijamme Jyrki Käppi.

Uudet tuntipalkat
Opettajien tuntipalkkoihin tuli OVTES:in mukainen 0,99% yleiskorotus nyt viimeinkin 1.4.2019. Korotus
alkaa vaikuttaa huhtikuussa tehtyihin tunteihin ja tulevat maksuun toukokuussa.
Palkkaluokka
4. 4. Tunnustettu erikoisasiantuntija (esim. tohtori, professori,
tiedekorkeakoulun jatkotutkinto tai opetusvirka)
3. 3. Ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisteri, diplomi-insinööri,
lääketieteen lisensiaatti tai ylempi AMK-tutkinto)
2. 2. Muu asetuksen 986/1988 mukainen tutkinto tai kelpoisuus (esim.
tradenomi, sosionomi, kandidaatti, insinööri, muut alemmat korkeakoulututkinnot sekä entisen opistotason tutkinnot)
1. 1. Muu tutkinto (esim. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)

Peruspalkka
28,85

Aikuiskasvatuksen
perusopinnot +5 %
30,29

Opettajan pedaopinnot +10 %
31,73

27,93

29,33

30,72

26,50

27,82

29,15

25,17

26,43

27,69

Tuntipalkat 1.4.2019 alkaen OVTES osio F, liite 12, 13 § 1. ja 2. mom.

Vähän ensi lukuvuodesta
Ihmisen on hyvä katsoa eteenpäin, vaikkei tulevaan näe edes kahden askeleen vertaa. Tälläkin hetkellä
kevätlukukauden vasta päättyessä opistolla jo kehitellään ensi vuoden kurssitarjontaa. Uusia asioita on
helpompaa kohdata, kun niistä on vähän jo kuullut etukäteen. Tässä pientä hahmoa, mitä on tulossa.
Hellewi vaihtuu uuteen versioon 13.6. Opiston tuttu tietojärjestelmä muuttuu ulkoasultaan ja vähän myös
toiminnallisuudeltaan. Sähköisten päiväkirjojen käyttöä on kehitetty ja ruutunäkymä sopii paremmin mobiililaitteisiin. Uutta versiota kokeillaan porukalla ma 12.8. klo 12-16 Kankaanpäässä Keltaisella talolla.
Tervetuloa kaikki, jotka kaipaatte käyttöönottoon tukea. Monella hapantuu ensiapukortti syyskuussa.
Kertauskurssi kestää yhden päivän ja se on laitettu kalenteriin pe 23.8. klo 8-16 myöskin Kankaanpäässä Keltaisella talolla.
Opettajankokouksen päivämäärän voi jo myös raaputtaa sängynpäätyyn. Nähdään Parkanon uudella
koulukampuksella pe 30.8. klo 17:30-20:00. Ota mukaan tyhjä maha ja puhtaat sukat – aluksi on ruokailu ja uudessa koulussa kengät jätetään eteiseen. Lukuvuosi 2019-2020 näyttää tämmöiseltä:





Kansalaisopiston syyskausi alkaa ma 2.9. ja päättyy 1.12. (12 viikkoa)
Näppärien ja Pisamien syyskausi alkaa ma 19.8. ja päättyy 5.12. (15 viikkoa)
Kansalaisopiston kevätkausi alkaa ma 13.1. ja normaalit kurssit kestävät 13 viikkoa
Näppärien, Pisamien ja hyvinvointikurssien kevätkausi kestää 15 viikkoa

Kevätkaudella 2020 on taas karkauspäivä sekä pääsiäinen jo ennen huhtikuun puoliväliä. Lukukauden
jatkuessa pääsiäisen yli kurssin päättymispäivä riippuu siitä, minä viikonpäivänä kurssi kokoontuu. Tarkempaa tietoa löytyy opettajan oppaasta. Lisäksi vielä semmoinen muutos, että Kankaanpään koulupuoli siirtyy Satakunnan rytmiin, eli talviloma on jo vk 8. eli 17.-23.2.2020. Tämä tiedoksi lomamatkoja
ajoissa varaaville.
Vuodet vierii kuin kärrynpyörät
t: Petäjän toimistoväki
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