
Opekirje elokuu 2021 
  
Syyslukukausi käynnistyy opekokouksella ke 25.8. 
Syyslukukauden työt alkavat yhteisellä opettajakokouksella. Osallistu kokoukseen tämän 
linkin kautta: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Kokous pidetään etänä. Lähetämme linkin 
vielä kokouskutsuna lähempänä kokousta. 
 
Tämänhetkisen tiedon mukaan syyslukukauden opetus päästäneen aloittamaan 
kurssisuunnitelmien mukaan lähiopetuksena, etäopetuksena ja hybridiopetuksena. 
Opinto-opas on julkaistu verkossa https://urly.fi/27Eb ja jakelu kotitalouksiin 
paperiversion osalta tapahtuu heinäkuun lopussa.  
 
Opetustilat lukuvuonna 21 - 22  
Jokirinteen oppimiskeskus valmistui alkuvuodesta. Suuri osa kansalaisopiston opetuksesta, 
joka on ollut tähän saakka Kirkkoharjun koululla, siirtyy Jokirinteen oppimiskeskukseen. 
Tilat ovat uudet ja komeat. Tulemme järjestämään mahdollisesti elokuussa pienissä 
ainekohtaisissa ryhmissä tutustumiskäyntejä uuteen koulukeskukseen. Jokaista opettajaa 
informoidaan omasta opetustilasta ennen syksyn opetusten alkua. Kirkkoharjun koululla on 
käytettävissä ainoastaan muutama lukiosiiven luokka, muissa osissa tehdään 
sisäilmatutkimuksia. Muissa opetustiloissa ei merkittäviä muutoksia.  
 
Opettajan opas osoitteesta www.kirkkonummi.fi/opettajalle - tärkeää infoa, muistathan 
tutustua. 
 
*************************************** 
 
Sähköpostiviestien lähetys Hellewistä ei toimi hyvin Appissä  
Parhaiten lähetät sähköpostia Hellewistä käyttämällä joko ns. täysversiota 
netissä  https://kirkkonummi.opistopalvelut.fi/#!/login tai kopioimalla ryhmän 
sähköpostiosoitteet omaan sähköpostiin ja lähettämällä sieltä. Jos käytät applikaatiota 
sähköpostien lähetykseen muista käyttää lyhyttä itse kirjoitettua tekstiä ilman 
muotoiluja, ei-formatoitua tekstiä.  
   
Päiväkirja  
Ystävällisesti käytä digitaalista päiväkirjaa Hellewissä. Ole yhteydessä toimistoon, jos 
tarvitset apua sen käytössä.  
  
Matkakorvaukset ja kilometrikorvaus v. 2021 on 44c/km  
Pääsääntöisesti matkat korvataan julkisen kulkuneuvon mukaan HSL:n alueella asuville 
riippumatta todellisesta kulkuvälineestä. Matkasetelit lähetetään elokuun aikana. 
Erillisluvalla (esim. kuljettaa isoja opetusvälineitä), joka sovittu rehtorin kanssa etukäteen, 
voi saada kilometrikorvauksen ja tällöin matkat laskutettava 2kk sisällä. Lomake päivitetty 
netissä www.kirkkonummi.fi/opettajalle. Käytäthän uutta lomaketta.  
  
Kurssien tiedotus  
Kiitos, että olet lähettänyt kurssikohtaista infoa oppilaillesi ja etäopetuslinkit. 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.  
 
Uusi ainevastaava yhteiskunnalliset aineet ja kielet 
Kimmo Kontturi on aloittanut 1.6. uutena yhteiskunnallisten aineiden 
suunnittelijaopettajana ja sijaistaa maaliskuun -22 loppuun saakka kielten 
suunnittelijaopettajaa hoitovapaan ajan. Kimmon saat kiinni numerosta 0504143434 tai 
kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi. Tervetuloa joukkoomme Kimmo! 
 
Oikein hyvää elokuuta ja lukuvuoden aloitusta! 
 
Toivottavat rehtori Satu Ylönen, apulaisrehtori Titta Kalaja, koordinaattori Annika Mickos ja 
kaikki suunnittelijaopettajat. 
 


