
Petäjä-opiston uutiskirje 
23.3.2023 

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 

Kevään näyttelyt ja konsertit 
Kevään tapahtumakalenteri näyttää taas tosi ko-
mealta. Jos oma juttusi tuosta vielä puuttuu, laita 
tiedot Ollille. Listaa päivitetään myös nettisivulla 
sasky.fi/petaja-opiston-kevatnayttelyt-2023/ 

• 21.-31.3. Keramiikan ja kalligrafian kevätnäyt-
tely Parkanon kirjastossa 

• 3.-28.4. Aikuisten kuvataideryhmän näyttely 
Kihniön kirjastolla 

• 3.-16.4. Pisamien ja kansalaisopiston lasten 
kuvataideryhmien ikkunanäyttely Kankaan-
pään linja-autoasemalla 

• 4.-14.4. Käsitöiden kevätnäyttely Parkanon 
kirjastossa 

• 7.-26.4. Karvian kevätnäyttely Karviatalon au-
lassa 

• 14.-16.4. Teatterikoulu Ilme, Ihmemaa Oz-
näytökset Hämeenkyrön yhteiskoululla 

• 15.-16.4. Hämeenkyrön näyttely Ammatti-ins-
tituutti Iisakin taito- ja taideluokissa 

• 16.4. klo 14 Nuorekkaiden miesten ja naisten 
kuorokonsertti. Kaarnan auditorio, Parkano 

• 16.4. su klo 12-16 Pomarkun kevätnäyttely 
kunnantalon alakerrassa 

• 18.-28.4. Käsityökoulu Näppärän ja kuvatai-
dekoulu Pisaman kevätnäyttely Parkanon kir-
jastossa 

• 22.-23.4. la-su klo 12-16 Kankaanpään kevät-
näyttely Petäjä-opistolla 

• 23.4. klo 12-16 Kihniön kudontapiirin avoimet 
ovet ja kahvitus. Taitotalo Puumilan alakerta 

• 23.4. su klo 12-16 Honkajoen näyttely Honka-
lan aulakahviossa 

• 2.-31.5. Kuvataidekoulu Pisaman näyttely 
Karviatalon aulassa 

• Riiarinna-kuoron 15v juhlakonsertti Kihniön 
Puumilassa 7.5. klo 18 ja Kankaanpäässä 
10.5. klo 19 paikka varmistuu myöhemmin. 

Siivoustyötä tarjolla Hämeenkyrössä 
Saatuamme Hämeenkyrössä käyttöön uusia toi-
mitiloja on niiden siivouksessa vielä järjesteltä-
vää. Siivouspalveluiden kilpailutus tuotti vain yh-
den tarjouksen ja tottahan on, että työ on pirsta-
leista ja sitä on siivousfirman näkökulmasta vai-
kea saada kannattavaksi.  
Tämä avaa kuitenkin meille mahdollisuuden tar-
jota lisätöitä ensin omalle henkilöstölle. Jos kai-
paat lisätunteja Hämeenkyröstä, kysy tarkemmin 
Ville Koppaselta puh. 040 640 5680 
 

Taitokeskus lopettaa toimipisteitään 
Sastamalassa pääpaikkaa pitävä Taito Satakunta 
ry on ilmoittanut sulkevansa kolme kuudesta toi-
mipisteestään ja Kankaanpää on yksi niistä. Se 
on palvellut kudonta-asemana, järjestänyt kurs-
seja sekä myynyt materiaaleja ja malleja. 
Olemme jo kymmenkunta vuotta ostaneet Taito-
keskukselta käsityökoulu Näppärän Kankaan-
pään ryhmien opetusta. Kevät voidaan onneksi 
viedä loppuun tutussa paikassa ja tutun opettajan 
johdolla. Ensi syksystä lasten käsityökoulun ope-
tus tuotetaan oman henkilöstön voimin. 
SASKYn yleissivistävän koulutuksen johtaja 
Pekka Simberg kertoo, että Taitokeskuksella jär-
jestettiin iltatilaisuus, missä perustettiin työryhmä 
pohtimaan toiminnan jatkamisesta. Tällä hetkellä 
meillä ei kuitenkaan ole tuntiresursseja päivittäi-
seen ohjaustoimintaan. Olemme silti periaat-
teessa kiinnostuneita tilan käytöstä ja voisimme 
olla jollakin tapaa osana sitä ylläpitämässä. 

Käsityönopettajan viran täyttö 
Taitokeskuksen toiminnan päättyessä Petäjälle 
etsitään osa-aikaista käsityönopettajaa, ohjaa-
maan käsityökoulu Näppärän Kankaanpään ryh-
miä, opettamaan kansalaisopistokursseilla sekä 
suunnittelemaan kurssitarjontaa. 
Kankaanpään lasten käsityökouluun on haettu 
osa-aikaista käsityön virkaopettajaa. Hakuaika 
päättyi helmikuun lopussa. Hakijoita oli seitse-
män, joista kolme täytti kelpoisuusvaatimukset.  
Hakuprosessi on päätetty keskeyttää ja paikka 
laittaa uudestaan hakuun ja työ alkamaan 1.8. 
Hakijoille ilmoitetaan ja uusi haku laitetaan avoi-
meksi vielä kevään aikana. 

Ehdit vielä hakea kuntoutukseen 
Kelan kustantaman ammatillisen kuntoutuksen 
seuraava ryhmä alkaa kesällä. Se on suunnattu 
SASKYn opettajille. ja kyllä, myös tuntiopettajille. 
Ensimmäinen arviointipäivä on ajalla 5.-7.6. 
Mukaanpääsy edellyttää hakemuksen jättämistä 
12.4. mennessä ja että Kela ehtii käsitellä hake-
muksen ennen kuntoutuksen alkua. Tarkemmat 
ohjeet uutiskirjeestä 25.1.2023. 

Välillä kevättä - välillä talvea 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://sasky.fi/petaja-opiston-kevatnayttelyt-2023/
https://sasky.fi/wp-content/uploads/2023/02/uutiskirje-2023-02.pdf
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