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Yleinen maskisuositus päättyi 
THL on poistanut yleisen maskisuosituksen 14.4. 
(esim. julkisista sisätiloista) ja nyt on alueellisesti 
ja pakallisesti saatu samansuuntaiset päätökset. 
Satakunnan ATTR suosittelee 14.4. käyttämään 
maskia edelleen terveydenhuolloin yksiköissä 
sekä vierailtaessa hoiva- ja hoitolaitoksissa. 
Pirkanmaan koronanyrkki päätti 26.4. että Pir-
kanmaalla noudatetaan THL:n maskisuositusta.   
Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti päätti 27.4. että 
SASKYssä noudatetaan THL:n maskisuositusta. 

Milloin maskia vielä pidetään? 
THL suosittelee käyttämään maskia edelleen jul-
kisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä seu-
raavissa tilanteissa: 
• kun on menossa koronaepäilyn vuoksi hoi-

toon tai testiin 
• kun on hengitystieinfektion oireita, mutta on 

välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella  
• kun tietää altistuneensa koronavirukselle eikä 

voi välttää lähikontakteja kodin ulkopuolisia  
Jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää 
kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi 
ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sisätiloissa, 
joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.  
THL suosittelee oireisille aina ensisijaisesti ko-
tona pysymistä oireiden väistymiseen saakka. 

Loppukauden lyhytkurssit 
Tässä loppukevään ja alkukesän lyhytkurssit. 
Joukossa on yksi siirtynyt ja pari uutuuttakin. 
• 1104332 Luovaa kirjansidontaa: Ommel-

kansisidos, Jämintie 2C, Kankaanpää, pe-su 
29.4.-1.5. 25 € 

• 9999109 72 tuntia -koulutus, Sepänkatu 4, 
Parkano, ke 4.5. klo 18-19 Maksuton yleisölu-
ento varautumisesta poikkeusoloihin kotona. 

• 8202101 Järjestyksenvalvojan kertaus-
kurssi, Sepänkatu 4, Parkano, la 14.5. klo 
9:00-16:15. 20 € 

• 1104341 Risuista on moneksi, Jämintie 2C, 
Kankaanpää la 21.5. klo 10-17, 20 €  

• 1301302 Arkeologinen kenttätyökurssi  
(Honkajoki) to-su 26.-29.5. 35 € 

• 1103103 Lasten kesäkurssi Parkanon kes-
kustan koulu 7-12 -vuotiaille. 6.-10.6. 35 € 

• 1103309 Lasten kesäkurssi 7-12 V, Jämin-
tie 2C, Kankaanpää, ma-pe 6.-10.6. 35 € 

• 1104337 Luonnonvärjäyksen perusteet 
(Kankaanpää) pe-su 10.-12.6. 35 € 

Petäjän näyttelytarjontaa 
Kankaanpään käsityökoulu Näppärän näyttely 
Taitokeskuksella ma-to 25.-28.4. klo 10-16  
Parkanon kevätnäyttely Ylä-Satakunnan Musiik-
kiopiston salissa la-su 30.4.-1.5. klo 12-16 
Parkano: Ohjelmallinen vappukävely su 1.5. Siir-
rytään torilta musiikkiopistolle klo 14, missä mu-
siikkiesityksiä, tutustutaan kevätnäyttelyyn munk-
keja, simaa ja arpoja. Sieltä siirrytään Kaarnaan 
klo 15, missä kuorokonsertti, munkkeja, simaa ja 
vapaaehtoinen pääsymaksu. Tilaisuuden tuotot 
lahjoitetaan Kirkon ulkomaanavun kautta Ukrai-
nassa hätää kärsiville. 
Parkanon Käsityökoulu Näppärän näyttely Par-
kanon kirjastossa 3.-13.5. 
 Parkano: Musiikkiopiston konsertti Kaarnassa to 
5.5. klo 19 
Honkajoen kuvataidekoulu Pisaman oppilastöitä 
esillä Honka Centerin aulassa toukokuun ajan  
 Kihniön käsityönäyttely kirjastossa 2.-13.5.  
 Karvian näyttely Karviatalon aulassa 9.5-5.6. 
Pomarkun kevätnäyttely kunnantalon alaker-
rassa su 8.5. klo 12-16 
 Honkajoen kevätnäyttely su 15.5. klo 10-16 Hon-
kalan kerhohuoneella. Senioritanssi- ja Pohjois-
Satakunnan Purpuriryhmät harjoittelevat ja esiin-
tyvät liikuntasalissa klo 12-15 

Parannetaan kierrätysmahdollisuuksia 
Jyrki pyysi muistuttamaan, että meillä on käyn-
nissä kysely, jolla kartoitetaan mahdollisuuksia 
jätteiden lajitteluun eri toimipisteissämme. Tietoa 
kerätään nettikyselyllä, kuinkas muutenkaan, 
mutta vastauksia on tullut vasta muutama. 
Kyselyyn pääsee tästä linkistä 

Kuvis väljempiin tiloihin 
Petäjä-opiston Kankaanpään kuvataideopetus 
muuttaa kevätkauden päätyttyä entiselle linja-au-
toasemalle osoitteeseen Taipaleenkatu 5.  
Nykyiset opetustilat on koettu ahtautta etenkin 
pyörätuolilla liikkuville kurssilaisille sekä heidän 
avustajilleen. Myös sijainti on ihanteellinen aivan 
Keskustan koulun naapurissa. Uudessa paikassa 
saadaan kaksi reilunkokoista luokkaa, varastoti-
laa sekä oma soppi keramiikkauunille. Hienoa, 
kun olot parantuvat! 

Hauskaa Vappua! 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://thl.fi/fi/-/thl-n-yleinen-maskisuositus-poistuu-mutta-maskia-voi-oman-harkinnan-mukaan-edelleen-kayttaa?redirect=%2Ffi%2F
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t3JaXxwD3kC9MQe4vYrbqcjrtvJFC59Bp1Rn6X6f7rFUMEtNTjVDVFkzU0sxN09VTDFBQldHREZISS4u
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