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Syyskauden aikataulu 

 Opintoesitteet jaetaan joka kotiin to 8.8. 

 Ilmoittautuminen alkaa ke 14.8. kello 8 

 Näppärän ja Pisaman syyskausi alkaa  
ma 19.8. alkavalla viikolla 

 Opekokous pe 30.8. kello 17:30-20 

 Kansalaisopiston syyskausi alkaa ma 2.9. 

 Ensiapu I:n kertauskurssi pe 13.9. kello 8:30-16 
Kankaanpäässä Keltaisella talolla 

 Smartum- ja Tyhy-setelien viimeinen käyttöpäivä 
syyskaudella 10.10. 

 Syysloma (Par ja Kih) 14.-20.10.  
(Kpä, Hon, Pom, Kar ja Lav) 21.-27.10. 

 Ryhmät eivät kokoonnu Pyhäinpäivänä la 2.11. 

 Kansalaisopistokurssien syyskausi päättyy su 
1.12. (vk 48) ja taiteen perusopetuksen to 5.12. 
(vk 49) 

Opekokous Parkanossa pe 30.8. 

Syksyn opettajakokous järjestetään Parkanon uu-
dessa koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa pe 
30.8.2019 klo 17:30-20:00.  

Ohjelma: 17.30-18.30 Päivällinen Kahvila Käen-
kulmassa (Parkanontie 64) 

Siirtyminen Koulu ja kulttuurikampus 
Kaarnaan (Satakunnankatu 36) 

Kaarnan esittelykierros (Mukaan sisä-
kengät/tossut/sukat) 

Opettajakokous auditorio 

Illan aikana tutustutaan uuteen koulukeskukseen, pe-
rehdytetään uusia opettajia työhönsä ja koko porukkaa 
lukuvuoden uusiin juttuihin. Opekokous on niitä har-
voja tilaisuuksia, missä näkee ison osan Petäjän työ-
porukasta yhdellä kertaa.  

Yhteiskuljetus Kankaanpäästä Petäjän pihasta kello 
16:30. Karviasta tuleville järjestetään kimppakyyti Kar-
viatalon pihalta kello 16:45.  

Ilmoittaudu ma 26.8. mennessä Kaijalle 044 045 5510 
ja Kankaanpäästä tullessa Tuulalle 044 5800 520. Ti-
lataan kyydit ja tarjoilu sen mukaan, ilmoita myös eri-
tyisruokavalioista. 

Hellewin uusi versio käytössä 

Otimme kesäkuussa käyttöön Hellewin uuden version. 
Tärkein tietokantamme sisältää niin kurssi-, opettaja- 
kuin opiskelijatiedotkin. Kolme isoa muutosta ovat: 

1. Kirjautumissivun uusi osoite on  

https://petaja.opistopalvelut.fi/#!/login 

2. Vanhat käyttäjätunnukset eivät toimi. Pyydä uusi 

tunnus Ollilta jos käytät sähköistä päiväkirjaa. 

3. Ulkoasu on ajanmukaistettu ja käytettävyyttä 

saatu parannettua mobiililaitteilla. 

Jos on vähänkin epävarma olo uusien juttujen kanssa, 
on mukavampi ihmetellä niitä yhdessä. Järjestämme 
pari tällaista sessiota Kankaanpäässä, Keltaisen talon 
mikroluokassa. Tervetuloa mukaan pe 9.8. klo 9-12 
tai ma 12.8. klo 12-16 

Perehdytystä Kaarnan kieltenopettajille 
Kaarnassa vieraita kieliä opettaville hankitut tietoko-
neet voi noutaa Kankaanpään toimistosta 28.8. tai 
opettajakokouksessa. Perehdytystilaisuus koneiden 
liittämiseen koulun esitystekniikkaan järjestetään ma. 
2.9. kello 16. 

Tuntiopettajien tyhy-toimintaa 

Syksylle on tulossa mukavaa ohjelmaa Petäjän tun-
tiopettajille. Nämä ovat omalle väelle maksuttomia, 
mutta näkyvät Hellewissä kaikille. Ei siis kannata viivy-
tellä sen ilmoittautumisen kanssa.  

 Metsästä terveyttä ja hyvinvointia Parkanon 
Käenkoskella la 28.9.2019 kello 10-14.  

 Sosiaalista mediaa opetellaan Keltaisella talolla 
la 26.10. kello 10-14.  

 Loppusyksyllä vielä Päiväretki Käsityömessuille 
Tampereelle pe 15.11. kello 8-17. 

Uuden opettajan muistilista 

 Tutustu opettajan oppaaseen sekä muuhun netti-
sivun perehdytysaineistoon 

 Toimita opettaja- ja pankkiyhteyslomakkeet sekä 
verokortti Kankaanpään toimistoon. 

 Jos haluat peruspalkkaa korkeamman tuntipalkan, 
toimita myös tutkintotodistukset. 

 Jos sinulla on alle 16-vuotaiden kursseja, tilaa ja 
toimita rikosrekisteriote apulaisrehtorin nähtäväksi 
ennen kurssin alkua 

 Tee tietosuojateksti ennen kurssin alkua ja tulosta 
tai tallenna suoritustodistus 

 Tarkasta ja allekirjoita työsopimus ja palauta toi-
nen kappale Kankaanpään toimistoon 

 Kysy toimistolta opetustilan avainkäytännöstä ja 
käy kuittaamassa avain itsellesi. Monilla kouluilla 
sen saa koulun kansliasta. 

 Työsopimusta ei voida tehdä, ennen kuin tarpeelli-
set paperit on toimitettu ja tietosuojatesti tehty. 

Arjen tietosuoja -tentti 

Koulutusaineiston ja nettitestin voi tehdä itsenäisesti. 
Linkit löytyvät opiston nettisivun opettajainfosta. Testin 
tulos näkyy todistuksen muodossa, jonka voi tulostaa 
paperille tai tallentaa tiedostoon. Todistus toimitetaan 
apulaisrehtorille. 

Tämän lisäksi järjestämme yhden illan Parkanon ja 
Kankaanpään mikroluokissa ma 2.9. kello 18-19:30. 
Siellä katsotaan koulutusvideo, keskustellaan tietosuo-
jasta kansalaisopiston näkökulmasta sekä tehdään 
nettitesti. Ilta on avoin kaikille ja Petäjän omalle väelle 
ihan maksutonkin. 

Testi on voimassa kaksi vuotta, joten tämä ei koske 
viime keväänä tai syksynä suorittaneita. 

Uusi aika odottaa 
t: Petäjän toimistoväki 

https://petaja.opistopalvelut.fi/#!/login

