
HELMIKUUN OPETTAJAKIRJE 
 
Koronatilanne 
Kansalaisopisto siirtyy lähiopetukseen asteittain 1.2. alkaen. Lähiopetukseen palataan viimeistään 
13.2. alkaen. Tiedota ystävällisesti omia ryhmiä (lisää vastaanottajaksi myös opistot@kirkkonummi.fi 
+ ainevastaava) lähiopetukseen paluun aikataulusta. Opetamme terveysturvallisesti huolehtien 
maskien käytöstä, käsihygieniasta, etäisyyksistä ja tuuletuksesta opetuksen aikana. FFP2 maskeja 
jaetaan opettajille tarpeiden mukaan, mistä koordinaattori Annika Mickos tiedottaa.  
 
Lukuvuoden 22–23 suunnittelu on alkanut – kurssiehdotusten deadline 18.2.22 Hellewissä. 
Tee kurssiehdotukset seuraavalle lukuvuodelle Hellewiin itse. Sinne on kopioitu tämän lukuvuoden 
kurssit, löydät omat kurssit valitsemalla lukuvuoden 2022–2023. Käy tekemässä toivomasi 
muutokset. Voit myös tarjota uutta kurssia. Muutokset kurssiehdotuksiin ja uudet kurssiehdotukset 
tulee tehdä Hellewiin viimeistään 18.2.2022. Jos tarvitset teknistä apua, ole yhteydessä 
ainevastaavaan. Ainevastaavat käyvät läpi kurssiehdotukset ja ovat yhteydessä tuntiopettajiin helmi-
maaliskuun aikana. Voit myös itse olla yhteydessä ainevastaavaan ja tehdä kurssisuunnittelua 
yhdessä. Alempana heidän yhteystietonsa sekä opiston työ- ja loma-ajat. 
 
Tärkeitä muutoksia 

• Opiskelijoille lähtee jatkossa seuraavanlainen automaattinen viesti kurssin alkamisesta 10 
päivää ennen kurssin alkua.  

Hei {{ firstname }}! 
Muistutamme {{ course-name }} -kurssin alkamisesta {{ course-begins }}. 
Voit tarkistaa kurssin tarkemmat tiedot seuraavasta linkistä: {{ course-link }} 
Hinnasto ja peruutusehdot löydät opistojen 
nettisivuilta: kansalaisopisto, kuvataidekoulu, musiikkiopisto 
Terveisin 
Kirkkonummen opistot 
 

• Hellewi-järjestelmän uudistus on käynnissä. Sen myötä mm. Hellewin yleisilme asiakkaille 
muuttuu kevään aikana. Voit käydä katsomassa uutta näkymää osoitteesta  
https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/fi/ 
 

• Ilmoittautumiset lukuvuodelle 22–23 alkavat jo 1.6. klo 11. 
 
Ainevastaavien yhteystiedot: 
- kielet, kirjallisuus 1.2. alkaen vs. Saara Kallio 0405862193 t.  050 5774773 
- kuvataide Suvi Niskakangas 040 963 5720 
- kädentaidot Elina Räisänen 040 5002377 
- liikunta, tanssi Jenna Rignell 040 126 9527 
- musiikki, teatteri Titta Kalaja 040 834 8648 
- ruokakurssit Annika Mickos 050 413 7432 
- muut oppiaineet Kimmo Kontturi 050 414 3434  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun alustavat työ- ja loma-ajat. 
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan 2.3.2022. 
 
Kansalaisopisto 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/60b9e643c910587b34000996/Kurssimaksut_elokuu21_alkaen.PDF
https://www.kirkkonummi.fi/hinnasto-2
https://www.kirkkonummi.fi/hinnasto-1
https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/fi/


Syyslukukausi 29.8.–11.12.2022 (liikunta ja tanssi 12 viikkoa opetusta, muut aineet max. 11 viikkoa) 
Syysloma (vk 42) 17.–21.10.2022 
Kevätlukukausi 16.1.–30.4.2023 (liikunta ja tanssi 12 viikkoa opetusta, muut aineet max. 11 viikkoa) 
Talviloma (vk 8) 20.–24.2.2023 
Pääsiäisloma 7.–10.4.2023 
Kesälukukausi 8.5.–18.6.2023 (6 viikkoa opetusta) 
 
Kuvataidekoulu 
Syyslukukausi 17.8.–20.12.2022 (16 opetusviikkoa) 
Syysloma (vk 42) 17.–21.10.2022 
Kevätlukukausi 9.1.–22.5.2023 (17 opetusviikkoa)  
Talviloma (vk 8) 20.–24.2.2023 
Pääsiäisloma 7.–10.4.2023 
 
Opetusta ei anneta pyhäinpäivänä 5.11., itsenäisyyspäivänä 6.12., vappuna 1.5., helatorstaina 18.5. 
Juhlapyhien aattoina ei opetusta klo 16 jälkeen. 
 
Kevätkarnevaali 23.4. 
Jos ryhmäsi haluaa osallistua kevätkarnevaaliin la 23.4., kerro siitä ainevastaavallesi 11.3. mennessä. 
Ryhmän opettajalle maksetaan erillinen korvaus. 
 
Hyviä opetustuokioita toivottaen 
 
Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja 
Annika Mickos, koordinaattori 
Satu Ylönen, rehtori 


