
HELMIKUUN TUNTIOPETTAJAKIRJE 
  
 
Lukuvuoden 20-21 suunnittelu on alkanut – kurssiehdotusten deadline 13.2.20 Hellewissä 
 
Kurssiehdotukset seuraavalle lukuvuodelle: Hellewiin on kopioitu tämän lukuvuoden kurssit, 
löydät omat kurssit valitsemalla lukuvuoden 2020-2021. Käy tekemässä toivomasi muutokset. Voit 
myös tarjota uutta kurssia. Muutokset kurssiehdotuksiin ja uudet kurssiehdotukset tulee tehdä 
Hellewiin viimeistään to 13.2.2020. Jos tarvitset teknillistä apua ole yhteydessä ainevastaavaan. 
Ainevastaavat käyvät läpi kurssiehdotukset ja ovat yhteydessä tuntiopettajiin helmikuun aikana. 
Voit myös itse olla yhteydessä ainevastaavaan ja tehdä kurssisuunnittelua yhdessä. 
Ainevastaavien yhteystiedot: 
- kielet, kirjallisuus Pauliina Vuorio 050 5774773 
- kuvataide Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- kädentaidot Elina Räisänen 040 5002377 
- liikunta; Jaana Soronen 040 126 9527 
- musiikki Riitta Piirainen 045 157 6740 
- teatteri Titta Kalaja 040 834 8648 
- liikunta Heidi Karppanen 040 126 9527 
- Kirkkonummi tutuksi, avoin yliopisto, luonto ja yhteiskunta, terveys ja hyvinvointi, TVT ja ruoka -
kurssit Pia Björkenheim 050 4143434 
Sähköpostit ovat muotoa: eutunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. 
  
 
Palkka- ja palvelusuhdetodistusten tilaaminen 
 
Tarvitessasi palkkatodistuksen esim. työttömyyskassaa varten, pyydä palkkatodistus 
osoitteesta: palkka-tiimi@kirkkonummi.fi. Ansioerittely tulee sähköisesti jokaiselle tuntiopettajalle 
omaan verkkopankkiin, valitse operaattoriksi CGI. Kysy neuvoa omasta verkkopankistasi 
löytääksesi helpoimman reitin palkkatodistukseen. 
  
  
Kurssien tiedotus 
 
Kiitos, että olet lähettänyt kurssikohtaista infoa oppilaillesi. Olemme saaneet positiivista 
palautetta kurssilaisilta opettajien viestinnästä. Kurssikohtaisten viestien lähettäminen on 
vapaaehtoista. Voit siis lähettää edelleen kurssilaisille sähköpostia pari päivää ennen kurssin alkua 
ja muistuttaa kurssin alkamisesta, kurssipaikasta ja mahdollisista muista kurssiin liittyvistä asioista. 
  
 
Viikonloppukurssien tiedotus ja opastus 
 
Jos pidät viikonloppukurssia, voit lähettää kaikille kurssilaisille sähköpostiviesti pari päivää ennen 
kurssin alkua. Vahvista ajankohta ja ilmoita puhelinnumero johon voi soittaa jos kurssipäivänä 
myöhästyy. Laita selkeästi kirjoitettu lappu (A4) oveen missä kurssi on, milloin ovi avataan ja mihin 
voi myöhästyessään soittaa. Kirjoitusvälineet saat kansalaisopiston toimistolta. 
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Keskustelufoorumi opistojen opettajille: Tervetuloa opiskelijan hyvinvoinnin tukiryhmän 
tapaamiseen!  
  
Ryhmä on vapaaehtoinen, vapaamuotoinen ja luottamuksellinen keskusteluryhmä opistojen 
opettajille. Tapaamiseen voit tuoda terveisiä omista opetusryhmistäsi esim. mieltä askarruttavista 
oppilasasioista, jakaa iloja, suruja ja onnistumisia sekä hyviä käytänteitä. Ryhmässä voit vaihtaa 
ajatuksia ja kokemuksia kollegoiden kanssa sekä saada tukea ja konsultaatiota parviälyltä tai voit 
tulla vain kuuntelemaan, tutustumaan ja juomaan kupposen kahvia kollegoiden kanssa. 
Tapaamisesta ei voi saada muun työn tunteja. 
Tilaisuudessa on lyhyt alustus oppilaan itsesäätelyn tukemisesta (Leena Pentikäinen)  
  
Aika: Tiistai 25.2, klo 11-12 
Paikka: Kuvataidekoulu 2.kerros  
 
  
Kuviskummi -toiminta 
 
Kuvis-kummin tärkein tehtävä on olla läsnä opetustunnilla, auttaa oppilasta; tukea ja kannustaa 
työskentelyn aikana. Kuvis-kummilla ei ole vastuuta ryhmästä, opettaja ohjaa ryhmää ja kantaa 
vastuun työrauhasta ja opettamisesta. Kunkin ryhmän opettaja kertoo lähemmin mitä kuvis-
kummi ryhmässä tekee. Voit ilmoittautua Kuvis-kummiksi suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi tai 
soittamalla p. 0407196027 . Saat myös lisätietoa Suvilta. Vapaaehtoistyöntekijä sitoutuu tulemaan 
tiettyyn ryhmään kerran viikossa esim. 5 kertaa tai useammin. 
  
 
  
Hyvää opetuskautta toivottaen, 
 
Annika Mickos, koordinaattori 
Pia Björkenheim, suunnittelijaopettaja 
Satu Ylönen, rehtori 
 

 


