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Syyskauden päätös lähestyy 
Kansalaisopiston kurssien, käsityökoulun ja kuva-
taidekoulun syyskausi päättyy virallisesti su 5.12. 
ja palkat tulevat maksuun 15.12. 
Syksyn aikana peruuntuneita kokoontumiskertoja 
voi pitää pe 10.12. saakka, kunhan siirrosta sopii 
etukäteen apulaisrehtorin kanssa. Jatkoajalla 
pidettyjen tuntien palkat tulevat maksuun 31.12. 

Kurssien jatkuminen keväälle 
Läsnäolojen kirjaaminen sähköiseen päiväkirjaan 
on nyt erityisen tärkeää, sillä tietoa tarvitaan pää-
tettäessä kurssin jatkumisesta keväälle. 
Tuntiopettajan työsopimus tehtiin tänä vuonna 
päättymään syyskauden päättyessä.  
Kurssit, joissa on vähintään viisi paikallaolijaa, 
jatkuvat keväälle ilman eri ilmoitusta. Niistä sekä 
vain kevätkauden kestävistä kursseista tehdään 
uudet työsopimukset. 
Kurssit, joiden paikallaolijat ovat hiipuneet alle 
viiteen keskeytyvät joululta. Asia tiedotetaan 
tekstiviestillä opettajalle ja kurssilaisille. 
Jos sinulla on alle viiteen hiipuneita ryhmiä, voit 
jo pohjustaa väelle, että kurssi on päättymässä 
jouluun. Ihmisiltä saa usein toiveita ja ideoita, 
mitä uutta kevätkaudelle voisi laittaa. Kehitelkää 
näitä kurssin suunnittelijan kanssa. 
Kurssien toteutusraja laskettiin tänä vuonna vii-
teen, jotta koronan kutistamia ryhmiä saatiin yli-
päänsä käyntiin. Samalla varauduttiin ryhmäko-
korajoitusten paluuseen ja mahdollistettiin turva-
välien pitäminen pienissäkin opetustiloissa. 
Syksyllä peruuntuneita tai keskeytyneitä kursseja 
voidaan myös laittaa kevään tarjontaan uudel-
leen. Niille otetaan uudet ilmoittautumiset.  

 

Pisamien ja aikuisten taidepajan  
näyttely Karviatalolla 
Syksyn näyttelyssä on esillä mm. keramiikkaa, 
grafiikkaa, piirroksia, mosaiikkitöitä ja maalauksia 
eri tekniikoilla. Tekijät ovat kuvataidekoulu Pisa-
man Honkajoen ja Karvian 7-12-vuotiaita sekä 
taidepajan aikuisharrastajia. Lukuvuoden teemo-
ja Lähellä ja Vesi. Näyttely avoinna 30.11. asti. 

Kurssisuunnittelun työnjako 
Tähän aikaan vuodesta opistolla mietitään ke-
vään tarjontaan laitettavia uusia sekä joululta 
keskeytyneiden tilalle tulevia kursseja. Jos sinulla 
on ryhmiä, joiden osallistujamäärä on hiipunut, 
ota yhteyttä oppiaineen tai alueen kursseja 
suunnitteleviin, niin työstetään ideoita yhdessä. 
Oppiaineittain kursseja suunnittelevat: 
• Kädentaidot: Marita Mustakoski 
• Kuvataiteet: Pia Haapala-Rauhaniemi 
• Kielet: Anne Luomansuu 
• Hyvinvointi: Sari Sammatti 
• Musiikki: Raisa Rasku 
• Tietotekniikka: Jyrki Käppi ja Olli Ruohomäki 
Alueittain kursseja suunnittelevat: 
• Kihniö: Marita Mustakoski 
• Karvia ja Parkano: Jyrki Käppi 
• Honkajoki: Tuula Luoma 
• Pomarkku ja Kankaanpää: Olli Ruohomäki 
Kevään kurssitiedot syötetään järjestelmään 
10.12. mennessä. Ne julkaistaan netissä saman 
tien ja lehdissä joulun välipäivinä. 
Sama 10.12. on myös takaraja kevään kurssien 
säätämiselle. Jos tiedät etukäteen, että keväällä 
tarvitsee muuttaa esim. aikataulua tai pitopaikkaa 
ole yhteydessä suunnittelijaan. 

Lomake laskee nyt oikein 
Muun työn ilmoituslomake tuli käyttöön kesällä ja 
nyt se osaa laskea tunnitkin yhteen. 
Löydät sen Petäjän nettisivulta Lomakkeet-
otsikon alta. sasky.fi/oppilaitokset/petaja-
opisto/opettajalle/  
Huomaa, ettei lomake kerää tietoja nettisivulla 
eikä lähetä niitä itse. Tallenna lomake koneellesi, 
täytä, tulosta, allekirjoita ja toimita se toimistoon. 
Sähköinen allekirjoitus siintää tulevaisuudessa, 
mutta toistaiseksi toimitaan vielä näin. 

Hetki vielä arkea 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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