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Tervetuloa Hämeenkyrö! 
Hämeenkyrön kunnanvaltuusto päätti 1.11. siirtää 
kansalaisopistonsa SASKY koulutuskuntayhty-
män ylläpitoon. Meillä asia on yhtymähallitukses-
sa 25.11. minkä jälkeen voimme hakea OKM:ltä 
kansalaisopiston järjestämislupaa Hämeenkyrön 
kuntaan. Mikäli se myönnetään, tulee viralliseksi 
liittymispäiväksi 1.1.2023. 
Toimintaa Hämeenkyrössä aloitetaan SASKY:n 
ylläpidossa kuitenkin jo 1.8.2022, sillä lukuvuo-
den aloitus on toiminnallisesti järkevin nivelkohta. 
Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Sim-
berg kertoo, että yhdistymisellä pyritään turvaa-
maan kansalaisopistotoiminta alueella ja kehit-
tämään opetuksen monipuolisuutta. 
Hämeenkyrön kyytiin ottamista helpottaa, että 
kunnassa toimivat jo nyt SASKY:n ammattikoulu 
Iisakki, Osaran maaseutuopetuksen yksikkö sekä 
kuntayhtymän hallintopalveluyksikkö. Osa tarvit-
tavista tiloista on siis jo valmiina, tukipalvelut ovat 
lähellä ja tietoliikenneyhteydet kunnossa. 
Liittymistä helpottaa myös, että kuntayhtymässä 
toimii jo kansalaisopisto. Alueellinen toiminta, 
suuri tuntiopettajamäärä, OVTES F12-liite sekä 
Hellewi-tietojärjestelmä ovat meille tuttua juttua. 
Asian valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Hä-
meenkyrön kunnan edustajien sekä opistoväen 
kanssa on keskustelu käynnissä ja esimerkiksi 
Hämeenkyrön Koskilinnassa toimineet kudonta-
ryhmät ovat jo muuttamassa Iisakkiin. 
Petäjän opettajalle uusi kunta tuo uusia mahdolli-
suuksia. Hämeenkyröstä voi tulla uusia osallistu-
jia etenkin lyhytkursseille, kun Petäjän viestintä 
alkaa näkyä myös siellä. Oman aineen kollegoita 
on aina kiva tavata ja uusia juttuja on mukavampi 
kehittää yhdessä.  
Pääsemme pian tuottamaan palveluita isommalle 
määrälle kurssilaisia, henkilöstöä ja kuntia. Naa-
puriopiston käytäntöihin perehtyminen on antanut 
antaa hyvän vertailukohdan toiminnan kehittämi-
seen. Tavoitteena on tunnistaa parhaat käytän-
nöt ja levittää ne koko opiston toiminta-alueelle. 
Konkreettisesti liittymisen huomaa siitä, että Hä-
meenkyröläisiä saattaa tavata opiston jutuissa jo 
kevätkaudella, ensi lukuvuoden opintoesite on 
aiempaa tuhdimpi ja ensi syksyn opettajakokous 
pidetään Hämeenkyrössä. 
 
 
 
 
 

Lähde kässämessuille! 
Teemme päiväretken Suomen kädentaidot -
messuille Tampereelle pe 12.11.2021 
Lähtö Kankaanpään linja-autoaseman yläparkilta 
klo 8.00, Parkanon linja-autoasemalta klo 8.40, 
paluu Tampereelta klo 16.00.  
Matkan hinta 30 € sisältää bussikuljetuksen ja 
pääsylipun. 
Ilmoittaudu pe 5.11. mennessä Marita Mustakos-
kelle puh. 050 406 8053. Linja-automatkalla on 
maskisuositus! 
Vapaaehtoistoiminnan ilta 15.11. 
Haluaisitko kuulla Pohjois-Satakunnassa tarjolla 
olevista tehtävistä? Tule mukaan vapaaehtois-
toiminnan infoon, josta saat tarvitsemasi tiedot 
juuri sinulle sopivista tehtävistä! Olet sitten va-
paaehtoistoiminnan konkari tai aloittelija - lämpi-
mästi tervetuloa!  
Vapaaehtoistoiminnan info ma 15.11. klo 17.30 - 
19.30. Paikka: Järjestötalo Kankaanpää, Taipa-
leenkatu 5 (entinen linja-autoasema).  
Infoon osallistuminen ei sido mihinkään. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Järjestäjänä Pohjois-
Satakunnan valikkoryhmä, joka kehittää vapaa-
ehtoistoimintaa alueella.  
Vapaaehtoistehtäviä Pohjois-Satakunnassa tar-
joava toimija: jos haluat mukaan infoon kerto-
maan toiminnastanne, ota yhteyttä 8.11. men-
nessä. Olette myös lämpimästi tervetulleita Poh-
jois-Satakunnan valikkoryhmän toimintaan. 
Lisätietoja Satakunnan yhteisökeskuksen vapaa-
ehtoistoiminnan koordinaattori Annemari Hirsi-
mäeltä puh. 044 7444 181, annema-
ri.hirsimaki@yhteisokeskus.fi. Lisätietoja vapaa-
ehtoistoiminnasta Satakunnassa  
www.yhteisokeskus.fi/haevapaaehtoiseksi/ 

Syyskauden takaraja 
Poissaolojen tai muiden esteiden vuoksi siirtynei-
tä kokoontumiskertoja on mahdollista pitää vielä 
syyskauden virallisen päättymispäivän 5.12. jäl-
keen itsenäisyyspäiväviikolla eli pe 10.12. men-
nessä. Kokoontumiskertojen siirroista sovitaan 
etukäteen apulaisrehtorin kanssa.  
Normaaliaikataulun mukaiset palkat maksetaan 
15.12. mutta siitä poikkeavat menevät vuoden 
viimeiseen palkanmaksuun 31.12. 
 
Kynttilöitä vai kirkasvaloa? 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

http://www.yhteisokeskus.fi/haevapaaehtoiseksi/

	Tervetuloa Hämeenkyrö!
	Lähde kässämessuille!
	Vapaaehtoistoiminnan ilta 15.11.
	Syyskauden takaraja

