
OPETTAJAKIRJE TAMMIKUU 2022   
  
Kansalaisopiston opettajainfo ke 12.1. klo 17.15–18.15   
Tervetuloa Kirkkonummen kansalaisopiston opettajakokoukseen, jossa käydään läpi 
kriisisuunnitelma, viestintä kriisitilanteissa, koronatilanne ja etäopetus sekä aikataulu seuraavan 

lukuvuoden suunnitteluun. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä   

  
Verokortti  
Jos olet ollut opistojen tai muualla Kirkkonummen kunnan palveluksessa syksyllä, sinun ei tarvitse  
toimittaa vuoden 2022 verokorttia. Jos olet uusi opettaja tai olet itse pyytänyt muutoksia  
alkuperäiseen veroprosenttiin, niin toimita uusi verokorttisi palkka-tiimi@kirkkonummi.fi.   
  
Lukuvuoden 2022–2023 kurssisuunnittelun aikataulu ja 
talous – kurssiehdotukset 18.2.22 mennessä Hellewiin – tee ehdotukset valmiiksi kopioituihin 
kursseihin.  
Aloitamme seuraavan lukuvuoden suunnittelun hyvissä ajoin. Valmistaudu ehdottamaan lv. 22–
23 kursseja jo tammi-helmikuussa. Kurssiehdotukset voi laittaa Hellewiin tammikuun puolivälistä  
alkaen. Ainevastaavat informoivat tarkemmin. Kansalaisopiston talous 2022 on tiukka.  
Opetustuntimäärää emme voi valitettavasti kasvattaa ja toteutuakseen kurssilaisten minimimäärä 
tulee olemaan edelleen 7 ilmoittautunutta. Uskomme, että onnistumme jälleen yhdessä luomaan 
kuntalaisille mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja kiinnostavia kursseja myös tulevalle lukuvuodelle.   
  
Etäopetus  
Muistathan luoda, lähettää ja käynnistää omat etäopetustunnit mahdollisissa poikkeusoloissa ja  
myös normaalissa etäopetuksessa. Käytettävissä olevat ohjelmistot etäopetukseen: Teams ja 
ZOOM. Voit tutustua myös oppaaseemme turvallisesta etä- ja lähiopetuksesta:  
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5f3fafcfc910588cb1000483/Opas_et_-  
_ja_l_hiopetukseen_turvallisesti_kansalaisopisto__kuvataidekoulu__musiikkiopisto.pdf  
Koulutuksia tarjolla EVERET-hankkeen – Eväät erinomaiseen verkko-opetukseen, kautta keväällä ja 
syksyllä 2022. Rohkeasti mukaan.  
  
Viikonloppukurssit  
1) Tarvittavat avaimet  
Ole yhteydessä hyvissä ajoin (mielellään jo viikkoa ennen kurssin alkua) tarvittavista avaimista  
viikonloppukurssia varten: annika.mickos@kirkkonummi.fi / 050-4137432  
2) Tiedotus ja opastus  
Jos pidät viikonloppukurssia, lähetä 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.  
  
Henkilökuntaetu vuodelle 2022  
Yksi ilmainen Kirkkonummen kansalaisopiston kurssi, jonka hinta on enintään 200 
euroa. Ilmoittauduttaessa kurssille tulee työsuhteen Kirkkonummen kunnan kansalaisopistoon olla 
voimassa. Etu on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle.  
Tämän edun osalta huomioi seuraavat kansalaisopiston ohjeet: Ilmoittaudu haluamallesi kurssille, 
älä maksa kurssimaksua ilmoittautumisen yhteydessä ja lisäksi ilmoittaudu henkilökuntaetukurssille 
(kurssinumero 992022) hyvissä ajoin ennen kurssin alkua saadaksesi hyvityksen kurssimaksuun. 
Muussa tapauksessa kurssimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan. Henkilökuntaetukurssille voi 
ilmoittautua vain yhden kerran kalenterivuoden aikana. Lukukauden kurssit löytyvät helpoiten 
osoitteesta https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/  
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Henkilökuntaetukurssi löytyy hakutoiminnossa numerolla 992022 tai tämän linkin 
kautta https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=fi&search=992022  
 
Yhteiskampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty Kirkkonummen kunnanhallituksessa 20.12.2021 
ja hankkeesta päättää seuraavana ja viimeisenä kunnanvaltuusto tammikuussa 2022. Vahvalla 
yhteistyöllä eteenpäin.  
  
Hyvää vuoden alkua kaikille!  
  
Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja  
Annika Mickos, koordinaattori  
Satu Ylönen, rehtori  
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