Lievestuoreella 07.08.2018

Hei opettaja! 😊

Kuumaa, aurinkoista kesää on vietetty ja se tätä kirjoittaessa tuntuu edelleen jatkuvan. Elokuu
on kuitenkin saapunut, ja me täällä opistolla jo pikku hiljaa aloittelemme tulevaa syystyökautta.
Opiston opetusohjelma oli jaossa viime viikolla ja kurssi-ilmoittautuminen alkoi nyt
maanantaina 06.08. Kurssit ja ryhmät ovat siinä kanssasi sovitulla tavalla ensimmäisten kurssien
alkaessa syyskuun alussa. Joitakin pieniä muutoksia on kesän aikana saattanut tulla, mutta
informoimme opiskelijoita niistä opiston facebook -sivulla ja kotisivuillamme
www.lievestuorela.fi, sekä www.lievestuore.fi -sivustolla ja Lievestuoreen facebookissa.
Toivotamme tervetulleeksi opistomme tuntiopettajakuntaan uusia opettajia: Kari Hokkanen ja
Antti Korhonen aloittavat musiikin opettajina Riku Heinosen siirryttyä päivätöihin Jyväskylän
kansalaisopistolle. Arja Otsala ja Sirkka Manninen aloittavat luotsaamaan Cafe los Mummos ryhmää ja Marjukka Vuorisalo aloittaa kädentaitojen puolella useammankin kurssin myötä.
Tarja Leppäahon on tarkoitus aloittaa venäjän kielen opettajana Satavuon koululla.
Tuntiopettajia on opistollamme syystyökauden aikana 27.
Muistathan kurssin toteutuessa toimittaa toimistoon yhteystietosi, verokorttisi ja tilinumerosi
ennen ko. kurssin alkua. Palkantilaus on oltava toimistossa 24. päivään mennessä, jos haluat
palkkasi kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä (yhteinen palkanmaksupäivä).
Viime joulukuussa aloitimme opistotoimintaa koskevat yhteistyöneuvottelut Laukaan
kansalaisopiston kanssa. Olemme kokoontuneet pariin otteeseen ja esittäneet ajatuksia
mahdollisista yhteistyökuvioista opistojemme kesken. Katsotaan, onko opistoyhteistyötä
mahdollista kehittää niin, että se hyödyttäisi konkreettisesti kummankin opiston opiskelijoita ja
alueen asukkaita.
Jos et ole vielä tavannut opistomme rehtoria Mika-Olli Anttilaa, hänet on mahdollista tavata ti
28.08. järjestettävässä Kotalauluillassa. Mika-Olli hyppäsi `liikkuvaan junaamme´ joulukuussa, ja
oli kevätkaudella Laukaan kansalaisopiston rehtorin sijaisena parin kuukauden verran, joten
häntä ei ole arjessamme juuri ehtinyt nähdä. Pienessä opistossamme hänen työaikansa
rehtorina on osa-aikainen, senkään vuoksi hän ei välttämättä ole talossamme päivittäin.

Syystyökauden aloittavaa lauluiltaa vietetään yhdessä opiston väen (tuntiopettajat, hlökunta,
luottamushenkilöt, opiskelijat, vapaaehtoistoimijat jne.) kanssa tiistaina 28.08. klo 18.00 alkaen
Saarilammen kodalla.
- Tule mukaan virkistämään päätä ja mieltä, sekä tutustumaan talon väen lisäksi muihin
opettajiin, oppilaisiin, ja vapaaehtoistyössä ja luottamustehtävissä mukana oleviin. Laulattajana
illan aikana on musiikin- ja laulunopemme Minja Niiranen. Talo tarjoaa laulut, kahvit ja keksit,

jos haluat makkaraa tai tikkupullia paistaa, ota ne mukaan omasta takaa.
Yhteislähtö opiston pihasta klo 17.45, jos tarvitset kimppakyytiä, ole siitä yhteydessä opistolle
hyvissä ajoin. Itsenäisestikin voit paikalle saapua, mikäli tiedät kodan sijainnin.
Ennakkoilmoittautuminen ma 27.08. mennessä, jotta osaamme varautua sopivalla
kahvimäärällä.
Tervetuloa aloittamaan opiston syyskausi sävelten, nokipannukahvien ja yhdessä olon myötä!
Elokuisin terveisin,
koko opiston väki sekä toiminnanjohtaja Sari Puttonen

