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Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano eija.jarvenpaa(at)sasky.fi puh. 040 822 7003 
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  

Kankaanpään toimisto hetken kiinni 
Kankaanpään toimistomme on suljettu tällä tietoa 
kahdeksi viikoksi 22.3.-5.4. 
Kiireisissä tapauksissa ota yhteyttä Parkanon toi-
mistoon puhelimella 040 822 7003. 
Kiireisiä papereita ei kannata jättää ovenpielen 
postilaatikkoon. Matkalasku- ja tuntimuutoslo-
makkeet Parkanon toimistoon eija.jarven-
paa(at)sasky.fi. 
Sähköiset verokortit sähköpostilla osoitteeseen: 
jaana.koivumaki(at)sasky.fi. Paperiset verokortit 
suoraan maapostilla: SASKY koulutuskuntayh-
tymä, Jaana Koivumäki, Mäntän seudun koulu-
tuskeskus, Virtasalmentie 14, 35800 Mänttä 

Tässä lisää näyttelyitä 
Kevään näyttelykalenteri sen kun komistuu. Lista 
näyttää nyt tältä ja tarkentuu varmasti vieläkin. 
• Kihniön kuvataidenäyttely Kinniön kirjas-

tossa 4.-29.4.  
• Kankaanpään kuvataidekoulu Pisaman töitä 

kirjaston aulassa 4.-13.4. kirjaston aukioloai-
koina  

• Kankaanpään kevätnäyttely uudella opistota-
lolla la-su 23.-24.4. klo 12-16. Rakennetaan 
pe 22.4.  

• Kankaanpään Näppärän näyttely Taitokes-
kuksella ma-to 25.-28.4. klo 10-16  

• Parkanon kevätnäyttely pe-su 29.4.-1.5. mu-
siikkiopiston salissa. Nuorten esityksiä ja tar-
joilua su 1.5. Musiikkiopiston salissa. Nuorek-
kaat miehet Kaarnassa su 1.5. Musiikkiopis-
ton konsertti Kaarnassa to 5.5.  

• Honkajoen Pisamien töitä esillä Honka Cen-
terin aulassa toukokuun ajan  

• Kihniön käsityönäyttely kirjastossa 2.-13.5.  
• 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 ja su 
10-12  

• Honkajoen osaston kevätnäyttely su 15.5. 
klo 10-16. Honkalan kahviossa ja kerhoti-
lassa. Senioritanssi- ja Pohjois-Satakunnan 
Purpuri -ryhmät harjoittelevat ja esiintyvät lii-
kuntasalissa klo 12-15.  

• Niiden ryhmien töistä, jotka eivät osallistu 
normaalinäyttelyyn tehdään nettinäyttely 
opiston Facebook-sivulla touko-kesäkuun. 
Ensimmäisiä kuvia on siihen jo tullut ja lisää 
saa laittaa suoraan Ollin sähköpostiin.  

Kysely kierrättämisestä  
Selvitämme tämän kyselyn avulla, millaiset mah-
dollisuudet Petäjä-opiston toimipisteissä on kier-
rättää jätettä. Kyselyn perusteella voimme vaikut-
taa kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen 
opiston omissa ja vuokratuissa toimipisteissä. 
Vastaamalla kyselyyn olet mukana vaikutta-
massa opiston ympäristövastuullisuuteen.  
Uusi jätelaki (1.7.2021) edellyttää seitsemän jäte-
lajin keräystä.  
Asumisessa kierrätys on toteutettava yli 5 huo-
neiston kiinteistöissä. Kunnan hallinto- ja palvelu-
toiminnan kuten, päiväkotien, kunnantalojen, kir-
jastojen ja liikuntapaikkojen jätteet, sekä kohtei-
den joissa kunta maksaa jätehuollon on lajitel-
tava jätteet erilleen muista jätteistä, jos niitä syn-
tyy vähintään alla ilmoitettu määrä viikossa: bio-
jäte: 10 kg kuitupakkausjäte: 5 kg muovipakkaus-
jäte: 5 kg lasipakkausjäte: 2 kg metallipakkaus-
jäte ja pienmetalli: 2 kg  

Kyselyyn https://forms.office.com/r/KEbLSMyg7T 
Terveisin Jyrki Käppi, koulutussuunnittelija  

Elokuun ilmoittautuminen 
Hämeenkyrön käytäntö aloittaa ilmoittautumisten 
vastaanotto ilta-aikana on siitä hyvä, että myös 
työssäkäyvillä on samat mahdollisuudet päästä 
suosituimmille kursseille. 
Konkareille saattaa palata muistot kymmenien 
metrien jonoista opiston pihalla, mutta niihin ei 
sentään enää paluuta. Monet kun ovat jo tottu-
neet ilmoittautumaan netissä ja suurin osa tulee-
kin jo sitä kautta. 
Ilmoittautuminen ensi lukuvuoden kursseille alkaa 
ma 8.8. klo 17. Ilmoittautua voi netissä, puheli-
mitse ja henkilökohtaisesti. 
• Hämeenkyrön kirjastolla klo 17-19 
• Kankaanpään toimiston aulassa klo 17-19 
• Parkanon musiikkiopiston salissa klo 17-19 
Aloituspäivän jälkeen ilmoittautumisia otetaan 
vastaan opiston toimistoissa ti 9.8. alkaen klo 9-
15 puhelimitse ja henkilökohtaisesti. Netissähän 
tämä toimii yötä päivää. 
 
Kevät antaa aurinkoenergiaa 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  
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