
Petäjä-opiston uutiskirje 
 29.7.2022 

Hämeenkyrön toimisto: Taitokuja 3, 39700 Hämeenkyrö, heidi.reko(at)sasky.fi, puh. 040 640 5650, avoinna ma-pe klo 9-15 
Kankaanpään toimisto: Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 580 0520, avoinna ma-pe klo 9-15 
Parkanon toimisto: Keskuskatu 1 39700 Parkano eija.jarvenpaa(at)sasky.fi puh. 040 822 7003, avoinna ma-pe klo 9-15 

Uusi aikakausi on alkamassa 
Syksyn isoin juttu on, että SASKY alkaa järjestää 
kansalaisopistoa nyt myös Hämeenkyrössä. 
Asiaa on valmisteltu vuosi ja nyt se toteutuu. Pe-
täjän kurssilaisten, opetustuntien ja henkilöstön 
määrä kasvavat reippaasti ja asiakaspalvelua 
saa toimistoistamme kolmella paikkakunnalla. 

 

Asiakaspalvelun aloituspäivät 
• Hämeenkyrön toimisto ma 1.8. klo 9-15  
• Parkanon toimisto ma 1.8. klo 9-15 
• Kankaanpään toimisto pe 5.8. klo 9-15 

Esite taas postilaatikkoosi 
Petäjän opinto-opas jaetaan toiminta-alueen joka 
talouteen ke 3.8. mukaan lukien mainoskieltota-
loudet sekä Länsi-Aure. 
Esitteitä voi myös noutaa 
opiston toimistosta, kunnan-
talolta, kirjastosta, tai työkkä-
ristä pe 5.8. alkaen. 
Esitteessä on muhkeat 80 si-
vua, kunnat aakkosjärjestyk-
sessä ja Honkajoen kurssit 
Kankaanpään osiossa. 

Syyskauden aikataulu 
• Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen al-

kaa netissä ja puhelimitse ma 1.8. klo 9. 
• Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille 

alkaa netissä, puhelimitse, Kankaanpään ja 
Parkanon toimistoissa sekä Hämeenkyrön 
kirjastossa ma 8.8. klo 17-19. 

• Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille 
jatkuu ti 9.8. klo 9-15 alkaen (ma-pe) 

• Taiteen perusopetuksen syyskausi (15 vk) 
15.8.-4.12. 

• Kansalaisopiston syyskausi (12 vk) 5.9.-4.12. 
• Syysloma (Hkr, Kih ja Par) 17.-23.10. 
• Syysloma (Kpä, Kar, Pom) 24.-30.10. 

Netti-ilmoittautuminen uudistui 
Kurssitietoja näyttävä ja ilmoittautumisia vastaan 
ottava palvelu on uudistunut ja löytyy uudesta 
osoitteesta https://uusi.opistopalvelut.fi/petaja. 
Suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin tallennettu 
osoite kannattaa siis päivittää uuteen. 
Kurssitietojen selaus ja haku ovat aiempaa hel-
pompaa ja ilmoittautumislomake selkeämpi. Esi-
merkiksi Karvian kotitalouskurssit saa esiin kah-
della hiiren napsauksella. Sivu sopeutuu eri ko-
koisiin näyttöihin ja toimii myös kosketusnäytöllä. 

Ilmoittaudu opekokoukseen 
Syksyn aloituskokous on varma merkki kesän 
päättymisestä. Tervetuloa Petäjän yleiseen ope-
kokoukseen Hämeenkyrön Ammatti-instituutti Ii-
sakkiin to 1.9.2022 klo 17-20. Illan ohjelma: 
17:00 ruokailu opiskelijaravintolassa (salaatti, 

kanaruoka, leivät, juomat, kahvi ja makea 
piirakka) 

18:00 siirrytään auditorioon & papereiden jako 
 18:15 esittäytymiskierros 
 18:30 pyöreitä täyttäneiden muistamiset 
18:40 opiston käytännöt tiiviisti 
19:30 keskustelua ja kysymyksiä 
20:00 tilaisuus päättyy 
Ilmoittaudu toimistoon pe 26.8. klo 12 mennessä. 
Kerro, tuletko yhteiskuljetuksella Parkanosta tai 
Kankaanpäästä ja onko sinulla erikoisruokavalio. 
Mitoitamme tarjoilut ja sommittelemme kimppa-
kyytejä muista suunnista tulevien kesken. 
Opekokouksessa tutustut opistoväkeen, saat tie-
toa opiston käytännöistä ja mitä uutta on tulossa. 
Tilaisuudessa on helppo kysyä, mikä mieltä as-
karruttaa ja palauttaa allekirjoituksia vaativat pa-
perit (työsopimus, käyttölupa ja pankkiyhteyslo-
make). Kokousta voi seurata myös netissä. 

Kurssimaksun voi maksaa verkossa 
Vaihtoehtona perinteiselle laskulle kurssimaksun 
voi maksaa verkkoilmoittautumisen yhteydessä. 
Palvelu toimii verkkopankkien lisäksi Epassilla ja 
Smartum Pay:lla.  
Sitä kokeillaan nyt osalla kursseista, mutta tavoit-
teena on, että se toimii kaikilla kursseilla syksyllä 
2023. Tarkempaa tietoa löytyy elokuun alkupuo-
lella nettisivulta sasky.fi/petaja. 

Kesäterveisin 
Olli Ruohomäki 

https://uusi.opistopalvelut.fi/petaja
https://sasky.fi/petaja
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