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Kansalaisopistossa kasvun syksy 
Seutukunnan alueellinen kansalaisopisto Petäjä-opisto käynnistää syyskautensa entistä vahvempana, 
kun toimintaa aletaan järjestää nyt myös Hämeenkyrössä kunnan siirtäessä kansalaisopistonsa SASKY 
koulutuskuntayhtymän ylläpitoon. 
Yhdistymisen huomaa helpoimmin entistä tuhdimmasta opinto-oppaasta eli kursseja on aiempaa enem-
män. Hämeenkyrön liittymisen jälkeen Petäjä-opistosta tulee maan mittapuulla keskikokoinen kansalais-
opisto. Henkilöstöä on 130 ja vuosittain tuotetaan liki 400 kurssia ja noin 15000 opetustuntia. 
Painettu opinto-opas jaetaan joka talouteen Hämeenkyrössä, Kankaanpäässä, Karviassa, Kihniössä, 
Parkanossa ja Pomarkussa. Sitä voi noutaa loppuviikosta myös opiston toimistoista, kirjastoista, kunnan-
taloilta ja TE-toimistosta. Toimisto pyytää ilmoittamaan jakeluhäiriöistä, jotta esite voidaan lähettää suo-
raan kirjepostissa. 
Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen alkaa ma 8.8. Ilmoittautumisessa kokeillaan Hämeenky-
rössä hyväksi osoittautunutta käytäntöä. Aloituspäivänä nimiä otetaan vastaan normaalin päivätyön jäl-
keen eli kello 17-19. Näin myös työssäkäyvillä olisi sama mahdollisuus saada paikka halutuimpiin ryh-
miin. Suosituimpia ryhmiä ovat olleet puutyöt ja jooga. Aloituspäivän jälkeen ti 9.8. alkaen ilmoittautumi-
sia otetaan vastaan puhelimella ja henkilökohtaisesti opiston toimistoissa niiden aukioloaikana ma-pe klo 
9-15. Edellisestä poiketen lasten kuvataiteen käsityötaiteen ja teatteritaiteen perusopetukseen ilmoittau-
tuminen on jo käynnissä. 
Puhelimella tai poikkeamalla tapahtuvan ilmoittautumisen lisäksi on käytettävissä myös netti-ilmoittautu-
minen. Se avautuu 8.8. klo 17 ja on avoinna yötä päivää arkisin ja pyhisinkin. Ilmoittautumisjärjestelmä 
on myös uudistunut ja on nyt aiempaa selkeämpi ja käytettävämpi. Esimerkiksi kaikki Kankaanpäässä 
järjestettävät käsityökurssit saa esiin kahdella hiiren napsauksella.  
Perinteiset kurssilaskut tulevat tänäkin vuonna kahdessa erässä eli lukukausittain. Uutena vaihtoehtona 
on nyt mahdollista maksaa kurssimaksu heti ilmoittautumisen yhteydessä. Normaalin verkkopankin li-
säksi järjestelmä toimii Smartumilla ja ePassilla. Uutta maksutapaa kokeillaan tänä syksynä liikunta- ja 
terveyskursseilla. Tavoitteena on, että verkkomaksu tulisi vaihtoehdoksi kaikille kursseille syksyllä 2023. 
Lasten taiteen perusopetuksen ryhmät alkavat 15.8. ja kansalaisopiston ryhmät 5.9. Uutta lukuvuotta 
päästään alkamaan uusissa tiloissa. Iso osa Hämeenkyrön ryhmistä siirtyy ammatti-instituutin tiloihin, 
Kyröskoskelta on vuokrattu kädentaitojen opetustila ja Kankaanpäässä kuvataideopetus siirtyy entiseen 
linja-autoaseman kiinteistöön ja aiempaa väljempiin tiloihin. 
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