Lievestuoreella 13.12.2017

Hei Opettaja!

Työvuosi 2017 alkaa olla paketoitu – tätä kirjoitettaessa ainoastaan Muskarit kokoontuvat
vielä huomenna torstaina viettämään joulujuhlaansa opistolle. Syksy on jälleen kerran ollut
työntäyteinen: alkava joulutauko on todellakin ansaittu. Toivottavasti jokaisella meistä on
aikaa hieman hengähtää!

Opiston kevään 2018 työkausi alkaa heti Loppiaiselta: kahvakuulassa pääsee
sulattelemaan jouluherkkuja jo sunnuntaina 07.01. klo 16.00 Tervamäen koulun salissa.
Muut opintoryhmät aloittavat heti arjen alkaessa 08.01 alkaen.

Kansalaisopiston kevään 2018 opetusohjelma löytyy 14.12. lähtien sekä www-sivuiltamme
www.lievestuorela.fi sekä sosiaalisesta mediasta montaa eri kautta. Opistolla on myös
Instagram-tili: jos sinulla on ryhmästäsi tai opetuksestasi kiva kuva, laita se meille,
julkaisemme sen mielellämme (kysythän ryhmältäsi/kuvassa olevalta luvan). Siellä on
julkaistu vasta pari kuvaa, mutta kovasti on tarkoitus aktivoitua asian kanssa.
Opiston Uutiset eli opetusohjelman paperiversio jaetaan tämän hetkisen tiedon mukaan
vasta ke 27.12. Alkuperäisen suunnitelman mukaan lehti piti olla jaossa tämän to-pe,
mutta eilen selvisi, että painopaikassa oli ollut sähköpostiongelmia, ja siitä aiheutuva
tiedonkulun katkos meidän suuntaamme. Tästä johtuen painaminen viivästyi, ja kun paino
otti yhteyttä postiin sopiakseen jakelun viikolle 51, oli ilmoitettu, että ensi viikolla ei ole
minkäänlaista jakelua. Ensimmäinen mahdollinen jakelupäivä on vasta tuo em. 27.12. –
Postin jakelun kanssa oli suuria ongelmia myös elokuussa, täytyykin harkita muita
vaihtoehtoisia jakelukanavia ensi vuodesta alkaen.
Toivommekin, että te opettajat mahdollisuuksien mukaan jakaisitte opetusohjelmaan
vievää linkkiä vaikka somessa. Laukaa-Konnevesi-lehteen laitoimme myös tiedon jakelun
viivästymisestä.
Sitten vielä lopuksi: Mika-Olli Anttila aloittaa hoitamaan opiston rehtorin tointa pe
15.12.2017 alkaen: DI, aineenopettaja Mika-Olli on opiston hallituksen pitkäaikainen jäsen,
hänellä on myös syntyperäisenä lievestuorelaisena näkemystä paikkakunnan asioihin
pitkältä aikaväliltä. Minä Sari jatkan Lievestuoreen Setlementti ry:n toiminnanjohtajana
sekä siirryn ainakin kevätkaudeksi kehittämään lasten puolen toimintoja (iltapäivätoiminta
Jälkkäri, alle kouluikäisten kerhotoiminta jne.). Koska opistomme on pieni, rehtorin toimi on
osa-aikainen: Mika-Olli on tavattavissa erikseen sovittuina aikoina, päivittäin häntä ei
talossa tapaa. Arjen käytäntö ei siis juurikaan muutu, opistoasiat hoituvat tästä eteenkin
päin päivittäin töissä olevan toimiston Tuulan kautta. Asiasta riippuen ollaan yhteydessä
Mika-Olliin tai sitten Saria voi aina tulla nykimään hihasta, olen talossa samalla tavoin kuin
ennenkin.

Oikein Leppoisaa ja Rauhallista Joulun Aikaa Teille kaikille, toivoo koko Opiston Väki! 😊

Tervetuloa opiston joulupuurolle ma 18.12. klo 18.00!

Terveisin Sari, Mika-Olli ja Lievestuoreen Setlementti ry:n hallituksen pj. Risto

