
Petäjä-opiston uutiskirje 
8.2.2023 

Hämeenkyrön toimisto avoinna ma-pe 9-15 Taitokuja 3 39100 Hämeenkyrö heidi.reko(at)sasky.fi puh. 040 640 5650 
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  
Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano eija.jarvenpaa(at)sasky.fi puh. 040 822 7003 

Käsityönopettajan virka haettavana 
Haemme osa-aikaista (50%) käsityönopettajaa 
suunnittelemaan kurssitarjontaa ja antamaan 
opetusta. Tehtävässä noudatetaan kunta-alan 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. 
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. 
Virka täytetään 20.3.2023 alkaen toistaiseksi voi-
massa olevana. Tehtävässä on 6 kk koeaika. 
Osa-aikaisuus on mahdollista muuttua myöhem-
min kokoaikaiseksi nykyisin virassa olevan henki-
lön eläköityessä.  
Valittava henkilö vastaa Petäjä opiston antaman 
käsityötaiteen perusopetuksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta Kankaanpäässä sekä vapaan sivis-
tystyön kurssitarjonnasta Kankaanpäässä ja Kih-
niöllä. Lisäksi virkaopettaja toimii oman vastuu-
alueensa tuntiopettajien tiiminvetäjänä. 
Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen (986/1998 luku 6 18§) mukaan.  
Arvostamme aiempaa työkokemusta kurssisuun-
nittelusta, taiteen perusopetuksesta ja kansalais-
opisto-opetuksesta. Eduksi katsomme opetus-
suunnitelmatyöhön ja opiskelija-arviointiin liitty-
vän osaamisen. 
Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esi-
tettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä annetun lain (504/2002) edellyttämä rikos-
rekisteriote.  
Hakemus tulee tehdä 28.2.2023 klo 16.00 men-
nessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa kunta-
rekry.fi. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuk-
sia ei voida ottaa huomioon tehtävää täytettä-
essä. 
Lisätietoja antavat rehtori Raisa Rasku 040 776 
5232 raisa.rasku(at)sasky.fi, suunnittelijaopettaja 
Marita Mustakoski 050 406 8053 marita.musta-
koski(at)sasky.fi sekä apulaisrehtori Olli Ruoho-
mäki 044 580 0522 olli.ruohomaki(at) sasky.fi. 

Päiväkirjojen täyttäminen 
Muistathan täyttää päiväkirjan heti kokoontumis-
kerran jälkeen. Tunnin aiheeseen tulee kirjata 
muutamalla sanalla tai lauseella kokoontumisen 
pääsisältö. Syyslukukaudesta 2023 alkaen päivä-
kirjan täyttämiseen otetaan yhteinen käytäntö ja 
ohjeistus. 

Talvilomien porrastukset 
Ryhmät eivät kokoonnu normaalisti talvilomavii-
kolla eikä talvilomasta erikseen lähetetä ilmoituk-
sia opettajille tai kurssilaisille. Lomat jakautuvat 
maakunnittain koulupuolen kalenterien mukaan: 
• Kankaanpää ja Pomarkku 20.-26.2. 
• Hämeenkyrö, Karvia, Kihniö ja Parkano 

27.2.-5.3. 

Toimistojen talvilomat 
• Kankaanpään toimisto suljettu 20.-22.2. 
• Parkanon toimisto palvelee myös talvilomalla  
• Hämeenkyrön toimisto suljettu 27.2.-5.3. 
• Olli poissa toimistolta 13.-26.2. 

Ennakkotietoa kevään tapahtumista 
Tässä lista keväälle sovituista näyttelyistä ja ta-
pahtumista. Nämä voit jo laittaa kalenteriisi. Näi-
den lisäksi on muutama vielä tulossa. Päivitetään 
listaa tulevissa uutiskirjeissä ja nettisivullamme 
sasky.fi/petaja. 

• 21.-31.3. Parkanon kuvataiteen kevätnäyt-
tely kirjastossa 

• 4.-14.4. Parkanon käsitöiden kevätnäyttely 
kirjastossa  

• 7.-26.4. Karvian kevätnäyttely Karviatalon 
aulassa 

• 14.-16.4. Hämeenkyrön Lasten ja nuorten 
teatteriryhmät esittävät yhteisproduktiona sa-
tunäytelmän ”Ihmemaa OZ” yhteiskoulun au-
ditoriossa. Ensi-ilta pe, näytökset la-su. 

• 15.-16.4. La-Su klo 10-15 Hämeenkyrön työ-
näyttely Iisakin taito- ja taideluokissa  

• 16.4. Su klo 12-16 Pomarkun näyttely kun-
nantalon alakerrassa  

• 18.-28.4. Parkanon Näppärien ja Pisamien 
näyttely kirjastossa  

• 22.-23.4. La-Su klo 12-16 Kankaanpään 
näyttely Petäjä-opistolla  

• 23.4. Su klo 10-16 Honkajoen näyttely Hon-
kalan aulakahviossa  

• 2.-31.5. Karvian kuvataiteen perusopetuksen 
näyttely Karviatalon aulassa 

Mikäli ryhmäsi järjestää omia näyttelyitä, tapahtu-
mia, retkiä, esityksiä tai muuta mitä haluatte mai-
nostaa, mielellään niistä kerrotaan uutiskirjeissä, 
opiston somessa ja julisteissa. Laita tietoa toimis-
toon tai apulaisrehtoreille niin tehdään hyvää toi-
mintaa näkyväksi, saadaan lisää kävijöitä tapah-
tumiin ja retkibussit täyteen. 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986#a986-1998
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020504
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kasityonopettaja-osa-aikainen-501295-1/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kasityonopettaja-osa-aikainen-501295-1/
https://sasky.fi/petaja
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