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Villestä rehtori loppukevääksi 
Ylä-Satakunnan musiikkiopistolle ja Petäjä-opis-
tolle on haussa uusi rehtori. Virka oli auki 18.12 
2020 saakka ja hakijoita tuohon virkaan oli kah-
deksan. Päätimme kuitenkin jatkaa hakuaikaa 
18.2.2021 saakka siten, että aiemmat hakemuk-
set otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Mu-
siikkiopiston apulaisrehtori Jukka Lehtinen jää vi-
rastaan eläkkeelle 1.2.2021. Tuohon hetkeen ei 
enää ole kovinkaan paljoa aikaa ja joka tapauk-
sessa tuohon mennessä emme uutta rehtoria 
vielä ehdi palkkaamaan. Jukan sijaisuutta musiik-
kiopiston apulaisrehtorina on hoitanut Ville Kop-
panen. Nyt kuun vaihtuessa tuota apulaisrehtorin 
tehtävää ei enää hallintosäännössämme ole, 
vaan viran nimike ja tehtävä muuttuvat opisto-
jemme yhteiseksi rehtorin viraksi. Samalla 
omasta virkatehtävästäni poistuu rehtorinimike 
opistojen osalta.  
Ville hoitaa avointa opistojen rehtorin virkaa, eli 
toimii molempien opistojen rehtorina1.2.2021 al-
kaen. Hänet tavoittaa sähköpostilla ville.koppa-
nen@sasky.fi ja puhelimella 050 306 7887. Py-
rimme täyttämään viran 1.6.2021 alkaen, joten 
Villen sopimus on tehty 31.5.2021 saakka.  
Tässä vaiheessa Ville ja jatkossa virkaan valittu 
rehtori toimivat siis molempien opistojen toimin-
nasta vastaavana rehtorina.  
Uskon tämän muutoksen selkeyttävän opistojen 
organisaatiorakennetta. Itse en ole poistumassa 
mihinkään, vaan haluan olla mukana kehittä-
mässä Saskyn koko yleissivistävää toimintaa yh-
dessä teidän kaikkien kanssa. 
Yhteistyöterveisin 
Pekka Simberg 
Yleissivistävän koulutuksen johtaja 
 

Kevät käyntiin uusissa tiloissa 
Petäjän olot kohenivat isosti Kankaanpäässä, 
kun entinen hammashoitolan kiinteistö osoit-
teessa Jämintie 2C saatiin opiston käyttöön 
Uudet tilat ovat aiempia toimivammat, esteettö-
mämmät ja valoisammat. Muutot, tavarantoimi-
tukset ja pyörätulilla kulku sujuvat täällä helpom-
min. Lämmitys, ilmanvaihto ja esimerkiksi tietolii-
kenneyhteydet ovat monta pykälää paremmat. 
Muutto on kaksivaiheinen. Toimisto ja Keltaisen 
talon ryhmät aloittivat uusissa tiloissa nyt tammi-
kuussa ja Keskuskatu 41: n käytöstä luovutaan 
kokonaan. 
Muuton toinen vaihe toteutetaan kevätkauden 
päättyessä. Tannerinkatu 5:ssä sijaitseva Ranta-
lan kiinteistö on opiston käytössä kevääseen 
saakka. Lukukauden päätyttyä sieltä siirretään 
polttouunit sekä ilmanvaihtojärjestelmä uuteen 
opistotaloon. Rantala tyhjennetään kesään men-
nessä ja sen käyttö päättyy tuolloin. Rantalassa 
kokoontuneet ryhmät jatkuvat uudessa opistota-
lossa ensi syksynä. Lasi- ja savikursseille on va-
rattu luokka ja uuneillekin sopiva tila on löytynyt. 

terveisin 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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