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Hämeenkyrö valmistelee  
opistonsa siirtymistä Saskyyn 
Hämeenkyrön kunta ja Sasky ovat aloittaneet 
keskustelut Hämeenkyrön kansalaisopiston siir-
tymisestä Saskyn ylläpitoon ja Petäjä-opistoon. 
Asian valmistelu on käynnissä ja Hämeenkyrön 
opistoväkeä on jo tavattu. Tavoitteena on saada 
kunnan ja Saskyn päätökset vielä syksyn aikana 
ja järjestämisluvan siirto ministeriöstä keväällä. 
Mikäli aikataulussa pysytään, Hämeenkyrön opis-
to siirtyy Saskyn lipun alle jo 1.8.2022. 
Hämeenkyrön kansalaisopistolla on kaksi päätoi-
mista opettajaa, reilut 30 tuntiopettajaa, toimisto-
sihteeri ja rehtori. Valtionosuustunteja on vajaat 
4400. Kansalaisopistokurssien lisäksi se antaa 
taiteen perusopetusta lapsille kuvataiteen ja teat-
teritaiteen aloilla. 

Iltapäiväkahvit 
Korona on pienentänyt elämänpiirejä jo pitkään. 
ihmisiä tapaa vähemmän eikä vieläkään oikein 
uskalla kätellä tai halata. Mietittiin, että silti olisi 
kiva nähdä opistoväkeä ja vaihtaa kuulumisia. 
Ollaan kuitenkin kolmen maakunnan alueella, 
jolloin pitkä matka lyhyeen tapaamiseen on mo-
nelle epäkäytännöllinen. Kokeillaan siis Teams-
etäkokousta ja totutellaan käyttämään sitä. Per-
jantai-iltapäivinä on vähiten kursseja käynnissä, 
joten se ehkä sopii useimmille.  
Syksyllä on varattu neljä kokoontumiskertaa ja 
mukaan voi tulla milloin ehtii. Ei tarvitse ilmoittau-
tua, alla olevaan listaan on tehty linkit, joilla pää-
see liittymään suoraan. 

• pe 1.10. klo 14 
• pe 15.10. klo 14 
• pe 12.11. klo 14 
• pe 26.11. klo 14 

Maksuttomia oppimateriaaleja 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja 
Tieteen tietotekniikan keskus kehittävät yhdessä 
valtakunnallista, kaikille kouluasteille tarkoitettua, 
kaikille avointa ja maksutonta sähköisten oppi-
materiaalien kirjastoa. Hankkeen tavoitteena on 
edistää ja helpottaa avoimesti lisensoitujen oppi-
materiaalien käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista. 
Kirjasto löytyy osoitteesta: https://aoe.fi. Sen tar-
jonta kasvaa sitä mukaa, kun tieto palvelun ole-
massaolosta leviää ja oppimateriaalien tekijät 
hoksaavat lähettää tuotoksensa tässä verkkokir-
jastossa julkaistavaksi. 

Oppilaiden maskit ja suojavaatteet 
Kursseille osallistujien toivotaan tuovan omat 
maskinsa. Jos joltakulta unohtuu, hänelle voi 
semmoisen antaa. 
Joillakin on terveyssyistä vaikeuksia hengittää 
maskin läpi. Heille kannattaa suositella visiiriä. 
Ilman maskia tulevaan ja sellaisen käyttämisestä 
kieltäytyvään on tärkeä säilyttää turvaväli. 
Opiston ei käytännössä ole mahdollista hankkia 
kurssilaisille teknisissä töissä tarvittavia suoja-
vaatteita, hanskoja, kenkiä ym. Kouluilla olevat 
takit ja haalarit ovat aikuisille auttamatta pieniä.  
Opettajan tulee ohjeistaa kurssilaisia tuomaan 
omat suojavaatteet, hanskat ja kasvosuojaimet 
silloin kun mitä tarvitaan. 
Työstökoneilla, hitsaamossa ja maalaamossa 
olevia suojalaseja, visiirejä kypäriä ja hengitys-
suojaimia käytetään myös opiston kursseilla. 
Toimistolla on edelleen saatavilla maskeja, visii-
reitä, kovien pintojen desinfiointiin sopivia liinoja 
ja käsidesipulloja. 

Haluatko tehdä hyvää?   
Lähde vapaaehtoiseksi!  
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, mut-
ta et tiedä mistä aloittaisit? - Ei hätää, autamme 
sinua eteenpäin!  
Vapaaehtoistoiminnan info ma 15.11. klo 17.30-
19.30. Paikka: Järjestötalo Kankaanpää, Taipa-
leenkatu 5 (entinen linja-autoasema).  
Haluaisitko kuulla lisää Pohjois-Satakunnan alu-
eella tarjolla olevista tehtävistä? Tule mukaan 
vapaaehtoistoiminnan infoon, josta saat tarvitse-
masi tiedot juuri sinulle sopivista tehtävistä! Olet 
sitten vapaaehtoistoiminnan konkari tai aloittelija 
- lämpimästi tervetuloa! Infoon osallistuminen ei 
sido mihinkään. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Järjestäjänä Pohjois-Satakunnan valikkoryhmä, 
joka kehittää vapaaehtoistoimintaa alueella.   
Lisätietoja infotilaisuudesta Satakunnan yhteisö-
keskuksen vapaaehtoistyön koordinaattori Anne–
mari Hirsimäeltä puh. 044 7444 181.  
Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta Satakunnassa 
www.yhteisokeskus.fi/haevapaaehtoiseksi/ 
 

Kirkkaita syyspäiviä 
Olli Ruohomäki 
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