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Menovinkkejä kevään kalenteriin













Pomarkun kevätnäyttely su 26.3. kello 10-13
(muutos kunnan juhlaseminaarin vuoksi)
Kihniön kuvataideryhmän näyttely Kihniön
kirjastossa 3.-28.4. kirjaston aukioloaikoina
Kankaanpään kevätnäyttely Kankaanpään
Opistolla la 22.4. klo 10-17 su 23.4. klo 12-17
ja ma 24.4. klo 10-15
Käsityöt esillä Parkanon kirjastossa ke-la
19.-22.4. ja kuvataidetta 28.4.-5.5.
Kihniön kevätnäyttely kirjastossa 3.-12.5.
kirjaston aukiolopäivinä
Honkajoen kevätnäyttely Honkalassa su 7.5.
kello 10-15
Karvian kevätnäyttely Karviatalon aulassa
12.-31.5.

Taiteen perusopetuksen näyttelyt









Pisamat Honkajoen kirjastolla 13.-24.3.
Leena purkaa ma 27.3. klo 13
Pisamat Kankaanpää-salin aulassa ma-pe
3.-7.4. Harri ja Pia rakentavat pe 31.3. ja purkavat pe 7.4. klo 17
Näppärät Kankaanpää-salin aulassa ma-to
10.-13.4. kirjaston aukiolopäivinä (pystytys pe
7.4. klo 17, purku to 13.4. kirjaston aukiolon
päätyttyä)
Näppärät ja Pisamat Parkanon kirjastossa
ma-pe 24.-28.4. kirjaston aukiolopäivinä (pystytys ma 24.4. klo 9, purku pe 28.4. klo 12.30)
Pisamat Lavian kirjastossa 10.-28.4. Leena
ripustaa pe 7.4. ja purkaa 28.4.

Näyttelyn rakentajille
Parkanon ja Kihniön näyttelyt organisoi Marita,
kiinni saa kännykästä 050 4068 053. Parkanon
kevätnäyttelyn pystytys ti 18.4. klo 9. Purku lauantaina klo 14. Kihniön kevätnäyttelyn pystytys ti
2.5. klo 10. ja purku pe 12.5. kirjaston aukiolon
päätyttyä. Kankaanpään näyttelyn kimpussa on
Pia, puh. 044 5800 523. Kuvataiteilijat rakentavat
to-pe 20.-21.4. kello 10-16 ja käsityöläiset pe
21.4. kello 10 alkaen. Purku alkaa ma 24.4. kello
15. Pomarkun näyttelyä mennään rakentamaan
lauantaina 25.3. kello 10-13 ja purku su 26.3.
kello 13. Päällysmiehenä pyörii Olli ja kiinni saa
kännyllä 044 5800 522. Honkajoen näyttelyasioissa auttaa Minna Kurki, puh. 040 520 3705.
Rakentamaan pääsee su 7.5. kello 8-10. Purku
heti näyttelyn päätyttyä kello 15.
Näyttelyn rakentamisista ja purkamisista korvataan opettajille matkat ja työaikaa. Ilmoittakaa
aika 60-minuuttisina tunteina tuntimuutoslomakkeilla toimistoon. Mikäli systeemi on ehtinyt sulkeutua, voi näyttelyjen matkalaskut toimittaa
myös paperisena.







Kahvipussi- ja klipsutaidenäyttely Karviatalon
aulassa 25.2.-30.3.
Lauhalan kutojien ja huovuttajien näyttely ent.
Interkorin tiloissa su 2.4. kello 12-15. Esillä
myös ryijyjä vuosien varrelta. Tule poikkeamaan kahvilaankin.
Teatteriryhmä Aikuisten oikeesti esittää lastennäytelmän Kolme iloista rosvoa Kankaanpää-salissa pääsiäisviikolla. Kolme esitystä:
to 13.4. kello 19, la 15.4. kello 14 ja su 16.4.
kello 14. Liput ovelta 5 €.
Tyhy-päivä Jämillä pe 19.5. kello 9-15. Ilmoittautumiset toimistoihin, yhteiskuljetukset Parkanosta ja Kankaanpäästä. Jos ilmat suosivat, voidaan tehdä pieni kävelylenkki alueella.

Monenlaista koulutusta tarjolla
Parkanoon on tulossa loppukeväästä järjestyksenvalvojan kertauskurssi. Tarkempi aikataulu
varmistuu myöhemmin. Jos on kortti menossa
vanhaksi, niin tänne vain päiväksi kertaamaan.
Kankaanpäässä on kehitteillä yhden illan luennot
villivihanneksista to 4.5. klo 18-19:30 sekä kansanperinteen lääkekasveista to 11.5. klo 1819:30. Tarkemmin näistäkin myöhemmin.
Kansalaisopistojen liitto järjestää opistojen koko
henkilöstölle suunnatun koulutuksen Uudet asiakasryhmät kansalaisopistossa 27.3.-22.5. Se
on verkkokurssi, joten reissaamaan ei joudu, itsenäistä työskentelyä verkossa ja kolme webinaaria. Kurssi on OPH:n rahoittamaa DigiEssi-hanketta ja osallistujille maksuton. Lisätietoa liiton sivuilta kansalaisopistojenliitto.fi > Toiminta > Koulutuksia. Ilmoittautuminen 20.3. mennessä.
Porin seudun kansalaisopisto järjestää kansalaisopiston opettajille suunnatun koulutuksen Työkaluja opetustaitojen kehittämiseen Porin opistotalolla 9.5. klo 12-16. Kouluttajana toimii käsi- ja
taideteollisuusalan suunnittelija, opettaja ja kirjailija Hanne Koli. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
25.4. mennessä osoitteessa www.porinkesayliopisto.fi. Petäjä-opisto korvaa tuntiopettajilleen
matkat ja 48 euron kurssimaksun.
Hallituksen kärkihanke ”Mielenterveys kuuluu kaikille” on poikinut Mielenterveysseuran tuottamat
mielenterveyden ensiapukurssit ”Mielenterveys elämäntaitona” ja ”Haavoittunut mieli - tunnista ja tue”. Mikäli joku tuollaisen löytää ja haluaa osallistua, haluaa opisto tukea näille osallistumista kurssi- ja matkakulujen muodossa. Vielä
ei ole varmuutta, saadaanko kurssi toteutettua
meillä, mutta yritetään järjestää se syyskaudella.
Minne se talvi jo meni?
t: toimiston väki

