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Kevään näyttelykalenteri 
Yleisötapahtumien rajoitusten poistuttua voidaan 
taas järjestää näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä. 
Tässä teille ennakkotietoa tähän mennessä sovi-
tuista. Tiedot tarkentuvat ja lisää tulee varmasti. 
Kankaanpään Pisamien töitä kirjaston aulan vit-
riinissä 4.-13.4. Avoinna kirjaston aukioloaikoina. 
Kankaanpään kevätnäyttely uudella opistotalolla 
la-su 23.-24.4. klo 12-16. Rakennetaan pe 22.4. 
Parkanon kevättapahtuma pe-su 29.4.-1.5. mikä 
sisältää Petäjä-opiston näyttelyn musiikkiopiston 
salissa perjantaina ja konsertteja Kaarnassa per-
jantaina ja sunnuntaina. 
Honkajoen Pisamien töitä esillä Honka Centerin 
aulassa toukokuun ajan.  
Karvian Pisamien ja aikuisten taidepajan näyttely 
Karviatalon aulagalleriassa 9.5-5.6. Sinne sopii 
myös käsitöitä, yhteyshenkilönä toimii Mirva. 
Pomarkun näyttely äitienpäivänä su 8.5. klo 12-
16. Rakennetaan la 7.5. klo 10-13. 
Näyttelyissä pidetään ehkä vielä maskeja ja pes-
tään käsiä, mutta näihin on jo hyvin opittu. Tällä 
hetkellä hygieniaa noudattamalla saattaa myös 
välttää tartuntaa alueella riehuvalta vatsataudilta. 

Valokuvia nettinäyttelyyn 
Kevätkauden siirryttyä osaa töistä ei ehkä saada 
valmiiksi näyttelyyn mennessä, joitakin ei tuoda 
näyttelyyn ollenkaan tai ne eivät mahdu esille 
näyttelytilaan. Näissä pulmissa tekniikasta voi 
kerrankin olla apua, kun tehdään perinteisen 
näyttelyn lisäksi myös nettinäyttely.  

• Puhu ryhmissä, että otetaan kevään mittaan 
valokuvia eri työvaiheista 

• Kuvia otetaan mielellään niin opettajilta kuin 
kurssilaisiltakin 

• Kysy aina, saako kuvan ottaa ja julkaista sen 
netissä ja esitteessä 

Monet kurssilaiset ovat tunnetusti vaatimattomia 
ja kamerakammoisia, mutta jospa edes töitä ja 
tekeviä käsiä saataisiin ikuistaa.  

• Kuvat ja tiedot suoraan Ollille sähköpostilla 
• Voitte myös poiketa Kankaanpään työhuo-

neelle purkamassa niitä kännykästä 
• Kuvatietoihin tekijän, teoksen ja ryhmän nimi  
• Jos teoksella ei ole nimeä, tekniikka tai mate-

riaali on hyvää tietoa kuvateksteissä. 
Tehdään kuvista Facebook-albumi ja pidetään 
nettinäyttely 1.5.-30.6. Kuvia viedään sinne sitä 
mukaa kun niitä saadaan. 

Valokuvia esitteeseen 
Ensi lukuvuoden esitettä aletaan taas pian tehdä 
ja se jaetaan taas joka kotiin. Voitte lähettää ku-
via, jos haluatte mainostaa tulevia kurssejanne. 
Tilaa on rajallisesti, mutta aina muutama mahtuu.  
Hyvä kuva vangitsee katseen parhaiten myös ju-
listeissa ja somepostauksissa. Kuvia kaivataan 
etenkin uusien kurssien markkinoimiseen.  
Julkaistaviin kuviin tarvitaan käyttöluvat ja kuva-
tietoihin tekijän ja kurssin nimet sekä teoksen 
nimi tai materiaali tai tekniikka. 

Kuvataiteet väljempiin tiloihin 
Kankaanpään kuvataideopetus pääsee nykyistä 
väljempiin tiloihin, kun kaupunki tarjosi vapaana 
olevaa tilaa entisen linja-autoaseman kiinteis-
töstä. Nykyiset luokat ovat ahtaita etenkin isom-
mille ryhmille ja pyörätuolilla liikkuville.  
Uudet tilat todettiin opiston käyttöön sopiviksi, 
isoja remontteja ei tarvita ja vuokra on kohtuulli-
nen. Lisäksi sijainti Keskustan koulun naapurissa 
on lapsiryhmien kannalta paras mahdollinen. 
Muuttamaan päästään kesäkuun alussa ja tarjolla 
on taas halukkaille muuttohommaa tuntityönä. 
Toiminta alkaa uusissa tiloissa jo elokuussa. 

Sota Euroopassa huolestuttaa 
Maailmantilanne uutisointeineen saattaa huoles-
tuttaa ja ahdistaa meistä jokaista. Keskustelu-
apua on tarjolla erilaisten kanavien kautta: 
• Suomen Mielenterveys ry:n, Mieli ry:n   

https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/ 
• Mielenterveyden keskusliiton chat 

https://www.mtkl.fi/ 
• Suomen punainen risti SPR)  https://www.pu-

nainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/ 
• Seurakunta  https://evl.fi/apua-ja-tukea 

Sasky keskeyttää Venäjä-yhteistyön 
Sasky koulutuskuntayhtymä on ollut tiiviissä 
kanssakäymisessä Venäjän kanssa opiskelijoi-
den ja henkilöstön liikkuvuudessa sekä muussa 
kansainvälisessä yhteistyössä. 
Ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen maail-
malla Saskyn vt. kuntayhtymäjohtaja päätti 28.2. 
että henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuus ja yh-
teistyö Venäjälle keskeytetään toistaiseksi. 

Maaliskuu jo taivaan näyttää 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  
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