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LUKUVUODEN ALOITUS 
 
Lukuvuosi alkaa tuntien sopimisella viikolla 32, oma opettajasi ottaa 
yhteyttä sinun. Kaikki oppilaat sopivat soitto/laulutuntiaikansa oman 
instrumenttiopettajansa kanssa.  
 
Joillakin soitinvalmennusryhmillä on jo lukkoon lyödyt opetusajat. 
Soitinvalmennusryhmät löytyvät liitteenä. 
 
Instrumenttiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022. 
 
Musiikin perusteet-ryhmät - ilmoittautuminen 
Musiikin perusteet-ryhmät eli Mupe-ryhmät oppilaineen löytyvät liitteenä. Jos et 
löydä nimeäsi listasta tai sinun tarvitsee vaihtaa ryhmää, ota yhteyttä viikoilla 
32-33 
Mupeopettaja Marko Alastalo marko.alastalo(at)kirkkonummi.fi tai  
MuGru-opettaja Hanna Nikamaa hanna.nikamaa(at)kirkkonummi.fi.  
 
Voit ilmoittautua musiikin perusteet-ryhmiin tai sopia ryhmän vaihdosta viikoilla 
32-33. Viikko 33 on mupeopetuksen valmisteluviikko, varsinaiset Marko 
Alastalon mupe-tunnit alkavat viikolla 34 eli maanantaista 22.8. eteenpäin 
ja Hanna Nikamaan MuGru-tunnit viikolla 34 keskiviikosta 24.8. eteenpäin. 
 
Orkesterit aloittavat lukuvuotensa elokuussa, orkestereiden tiedotteet löytyvät 
verkkosivulta www.kirkkonummi.fi/orkesterit. 
 
Varhaisiän musiikinopetuksen eli musiikkileikkikoulun musiikkiryhmien 
opetus alkaa maanantaina 15.8. Muskariryhmät löytyvät verkkosivulta 
www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu 
 
Lukuvuoden 2022 – 2023 opetuspäivät 
Syyslukukausi 15.8. - 20.12.2022 (17 opetusviikkoa) 
Syysloma (vk 42) 17. - 21.10.2022 
Kevätlukukausi 9.1. - 26.5.2023 (18 opetusviikkoa) 
Talviloma (vk 8) 20. - 24.2.2023 
Pääsiäisloma 7.4. - 10.4.2023 
 
Uusia opettajia musiikkiopistossamme 
Ella Koura – harmonikka 
Kenneth Ojutkangas – pasuuna, baritoni ja tuuba 
Laura Paakkari - alttoviulu 

mailto:marko.alastalo@kirkkonummi.fi
mailto:hanna.nikamaa@kirkkonummi.fi
http://www.kirkkonummi.fi/orkesterit
http://www.kirkkonummi.fi/musiikkileikkikoulu
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OPINNOT 
 
Soitinvalmennus ja varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät lukuvuonna 
2022 - 2023 
Soitinvalmennusryhmät ovat Kirkkonummen musiikkiopiston yhdestä neljään 
vuoteen kestäviä kursseja. Soitinvalmennusryhmiä perustetaan vuosittain 
erikseen määriteltäviin soittimiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 
musiikkiopisto muodostaa ryhmät. Kahden-neljän vuoden 
soitinvalmennusryhmässä opiskelun jälkeen oppilaalla on musiikkiopiston 
resurssien puitteissa mahdollisuus opettajan suosituksella ja soittoesityksellä 
saada paikka perusopetuksen puolelta, hän voi hakeutua musiikkiopiston 
sisäänpääsytesteihin tai jatkaa soittoa esim. kansalaisopistossa.  
 
Soitinvalmennusryhmässä tai perusopinnoissa oleva oppilas voi 
halutessaan käydä myös ikäluokkansa varhaisiän musiikinopetuksen 
musiikkiryhmissä samalla soitinvalmennuksen tai instrumenttiopetuksen 
hinnalla. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opettaja  
riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi. 
 
Perusopinnot ja syventävät opinnot 
Opetamme Kirkkonummen musiikkiopistossa musiikin taiteen perusopetuksen 
laajaa oppimäärää. Laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan perus- ja 
syventävissä opinnoissa kuuluu jokaiselle oppilaalle instrumenttiopetus, 
yhteismusisointi ja musiikin teoria-aineet (=mupe).  
 
Lukuvuoden 2022 – 2023 teema  
Lukuvuonna 2022-2023 painotamme musiikin iloa ja kokonaisvaltaista 
opiskelua.  
 
Opetussuunnitelma 
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikajaosto hyväksyi 
Kirkkonummen musiikkiopiston opetussuunnitelman taiteen perusopetuksen 
musiikin laajaan oppimäärään 6.6.2018. Opetussuunnitelma on ollut käytössä 
1.8.2018 alkaen. Kaikki musiikkiopistomme oppilaat opiskelevat tämän 
opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa opinto-oikeus on kahdeksan 
vuotta, syventävissä opinnoissa opinto-oikeus on neljä vuotta. Linkki 
Kirkkonummen musiikkiopiston opetussuunnitelmaan 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5b34c21ec91058394100027c/Musiikkiopi
sto_opetussuunnitelma_TPO_LAAJA_1.8.2018.pdf 
 
 
 

mailto:riikka-tiina.rahikainen@kirkkonummi.fi
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5b34c21ec91058394100027c/Musiikkiopisto_opetussuunnitelma_TPO_LAAJA_1.8.2018.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5b34c21ec91058394100027c/Musiikkiopisto_opetussuunnitelma_TPO_LAAJA_1.8.2018.pdf
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Taitokortit ja taitoesiintymiset, arviointi 
Oppimisen arvioinnin tehtävä on ohjata ja tukea oppilaan musiikkiopintojen 
etenemistä ja kehittää hänen edellytyksiään itse- ja vertaisarviointiin. 
Myönteisessä hengessä annettava jatkuva palaute ohjaa ja tukee oppilasta 
omien ja opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
kehittää oppilaan hyvää itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Oppimisprosessia 
arvioidaan monipuolisesti työskentelyn ja tavoitellun osaamisen karttumisen 
kautta kaikilla opintokokonaisuuksien tavoitealueilla.   
   
Arviointityökaluna on oppimisprosessin osaamis- ja tavoitealueet 
sisältävät taitokortit; perustasolla taitokortit 1-4 ja syventävissä 
opinnoissa taitokortit 5-7 ja lopputyön arviointikortti 8. Laajan oppimäärän 
arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit, jotka ovat avattuina taitokorteissa: 
Esittäminen ja ilmaiseminen, Oppimaan oppiminen ja harjoittelu,  
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen, Säveltäminen ja improvisointi  
   
Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvaan asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista edistävään palautteen antamiseen. Syventävissä opinnoissa 
arviointi tukee oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja 
lopputyön mukaisesti hyödyntäen itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia 
mahdollisuuksia.   
Taitoesiintymisiä on kaksi kappaletta per taitokortti. Oppilas voi taitoesiintyä 
esimerkiksi konserttitilanteessa tai nauhoittaa esityksensä. 
Pyrimme antamaan taitoesiintymisen palautteen oppilaalle heti 
esiintymisen/konsertin jälkeen. Annamme palautteen suullisesti ja sen antavat 
esimerkiksi oma opettaja, konsertin vastuuopettaja tai muu kollega. 
 
Taitokorttien avulla oppilas voi yhdessä opettajansa kanssa suunnitella 
opintojaan pitkäjänteisesti. Niihin merkitään esiintymiset, ohjelmistoa, suoritetut 
musiikin perusteet ja infovartit 
 
Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen  
Opintoja on mahdollista kartuttaa oppilaitoksen ulkopuolella hankitulla 
osaamisella, joka osoitetaan soitto- tai lauluesityksellä tai mahdollisella 
todistuksella, josta käy ilmi osaamisen taso suhteessa Kirkkonummen 
musiikkiopiston opintokokonaisuuksiin ja tavoitealueisiin. Päätöksen muualla 
hankitun osaamisen ja opintojen hyväksi lukemisesta osaksi perus- tai 
syventäviä opintoja tekee apulaisrehtori.  
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Infovartti = Vanhempainvartti   
Oppilaan instrumenttiopettaja pitää Infovartin kaksi kertaa lukuvuodessa, 
elo-syyskuussa ja maaliskuussa ja merkitsee pidettyjen Infovarttien 
ajankohan oppilaan taitokorttiin. Infovartissa instrumenttiopettaja keskustelee 
yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa opinnoista. Instrumenttiopettaja on 
oppilaan opintojen ohjaaja musiikkiopistossamme. Infovartti pidetään oppitunnin 
aikana tai tarvittaessa etänä esimerkiksi Teamsin kautta.  
 
Poissaolot 
Jos oppilas peruu tuntinsa sairauden tai muun esteen vuoksi, hänen on 
ilmoitettava siitä suoraan opettajalle. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan em. 
syistä pitämättä jääneitä tunteja. Mikäli terveydelliset syyt estävät opiskelun 
pidemmän aikaa, opettaja ja oppilas ottavat yhteyttä apulaisrehtoriin. Jos 
soittotunti sattuu Itsenäisyyspäivälle, loppiaiselle tai vappupäivälle, niin tuntia ei 
korvata, tällöin sekä opettaja että oppilas pitävät vapaata. 
 
Sivuaine 
Myönnämme oppilaalle sivuaineen opetusresurssien niin salliessa. Ensisijaisesti 
sivuaineopetusta pyritään järjestämään syventävissä opinnoissa opiskeleville. 
Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia. Opinto-oikeus myönnetään 
vuodeksi kerrallaan. Sivuainetta anotaan keväisin apulaisrehtorilta ja siihen 
tarvitaan pääaineen opettajan suositus esim. sähköpostilla apulaisrehtorille. 
 
Pääaineen vaihto 
Mahdollinen pääaineen vaihtotoive seuraavasta syksystä alkaen lähetetään 
apulaisrehtorille keväällä.   
 
Välivuosi/vapautus opinnoille 
Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt (kokous 2/2004) perustelluiksi syiksi 
välivuoden pitämiselle terveydelliset syyt, ulkomailla oleskelu, äitiysloma ja 
varusmiespalvelu. Välivuotta anotaan apulaisrehtorilta keväällä seuraavaksi 
lukuvuodeksi.  
 
Lukukausimaksut 
Lukukausimaksuista päättää kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta. Maksut 
lähetetään asiakkaille postitse yleensä lokakuussa ja helmikuussa. 
Maksujärjestelyistä voi tarvittaessa sopia asiakas- ja opintokoordinaattorin 
kanssa (opistot@kirkkonummi.fi). Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta, 
vaikka oppilas lopettaisi opintonsa kesken kauden. Opintojen lopetusilmoitus 
tulee aina tehdä ennen lukukauden alkua. Jos opintojen keskeyttäminen 
tapahtuu painavan syyn perusteella (esim. paikkakunnalta muutto, sairaus), 
lukukausimaksuun voidaan myöntää huojennusta. Lisätietoja apulaisrehtorilta. 

mailto:opistot@kirkkonummi.fi
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Vapaaoppilaspaikat 
Musiikkiopiston talousarviossa on varauduttu muutaman vapaaoppilaspaikan 
myöntämiseen. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea vain perusopintoihin tai 
syventäviin opintoihin. Hakulomakkeita voi tulostaa 
www.kirkkonummi.fi/hinnasto-1 
Lisätietoja saa opistojen toimistosta. Hakuaika: syksy 2022 2.9.2022 mennessä, 
kevät 2023 27.1.2023 mennessä. 
 
Soitinvuokraus 
Musiikkiopistolta voi kysyä soitinta vuokraksi. Vuokrasoitin pyritään järjestämään 
harvinaisempiin soittimiin tuleville oppilaille. Soittoharrastuksen vakiinnuttua on 
toivottavaa, että oppilas hankkii oman soittimen. Soitinvuokra ilmoitetaan 
musiikkiopiston hinnastossa. Oppilas korvaa soittimelle aiheutuneet vahingot ja 
normaalissa käytössä kuluvat osat. 
 
Oppimäärän yksilöllistäminen  
Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä 
oppilaan, huoltajan, opettajan ja apulaisrehtorin kanssa. Henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma (HOPS) laaditaan kirjallisesti ja tallennetaan käytössä 
olevaan oppilashallinto-ohjelmaan. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, 
sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja 
arviointimenettelyn yksilöllistämistä.  
 
Konsertit 
Musiikkiopisto järjestää useita kymmeniä oppilaskonsertteja lukuvuoden aikana. 
Konsertit ovat osa koulutustasi ja musiikkiopisto järjestää tähän harjoitteluun 
turvalliset olosuhteet. Konsertti voi korvata opetustunnin. Tapahtumakalenteri 
löytyy elokuun puolesta välistä alkaen musiikkiopiston verkkosivun etusivulta 
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto. 
 
Opintojen lopettaminen 
Tee opintojen lopettamisilmoitus aina kirjallisesti keväällä ennen lukukauden 
päättymistä sähköpostilla apulaisrehtorille – HUOM! suullinen ilmoitus 
opettajalle tai toimistolle ei riitä. 
 
 

 
 
 
 

http://www.kirkkonummi.fi/hinnasto-1
http://www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto
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MUSIIKIN PERUSTEET – MUPE  
 
LUKUJÄRJESTYS SÄHKÖPOSTIN LIITTEENÄ 

 
Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti sinä lukuvuonna, kun 
oppilas täyttää 10 vuotta.  
 
Ota yhteyttä mupeopettajaan, jos sinun tarvitsee vaihtaa muperyhmää.  
Suomenkielinen mupeopetus Marko Alastalo marko.alastalo(at)kirkkonummi.fi 
Ruotsinkielinen mupeopetus (MuGru) Hanna Nikamaa 
hanna.nikamaa(at)kirkkonummi.fi 
 
Perusopinnot 
MuPe 1 - tehdään pääsääntöisesti oman soitinopettajan kanssa opintojen 
alussa 
MuPe 2 - voidaan suorittaa integroituna orkesterissa tai mupe-ryhmissä 
MuPe 3 - voidaan suorittaa integroituna orkesterissa tai mupe-ryhmissä 
MuPe 4  
Mupe 5 - voidaan suorittaa joko perus- tai syventävien opintojen aikana 
Syventävät opinnot 
Sovitus ja orkestrointi, säveltapailu, musiikkianalyysi, harmoniaoppi, musiikin 
historia 
 
Valinnaisia kursseja perus- ja syventävissä opinnoissa esim. sävellys, impro, 
musiikkiteknologia 
 
Puhallinorkesteri Kimalaisen soittajat tekevät MuPe 2-3 ja MuGru 2-3 –
integroituna orkesterin harjoitusaikaan. Mupeopettajana ja kapellimestarina on 
Hanna Nikamaa.  

Kimalainen ja integroitu Kimalaisen mupe aloittaa ti 16.8 ja harjoitukset ovat 
tiistaisin klo 17.15-18, harjoituspaikka Kirkkoharjun koulu auditorio, Asematie 8. 
 
Jousiorkesteri Taikajousissa soittavat suorittavat MuPe 2-3 integroituna 
orkesterin harjoitusaikaan, opettajana on Marko Alastalo, kapellimestarina 
Riikka-Tiina Rahikainen. Taikajouset aloittavat ke 31.8. alkaen klo 18.30, 
harjoituspaikka Kirjastotalo Fyyri, Mörne-sali. 

 
 
 
 
 
 



8 
 
 

 

ORKESTERIT 
 
ORKESTERISOITTAJIEN LISTA SÄHKÖPOSTIN LIITTEENÄ 
 
ORKESTERIEN HARJOITUSAJAT VERKKOSIVULLA 
www.kirkkonummi.fi/orkesterit 
 

JOUSIORKESTERIT 2022 - 2023 
 
TAIKAJOUSET 
Kapellimestari Riikka-Tiina Rahikainen. Jousiorkesteri Taikajouset harjoittelee 
keskiviikkoisin klo 18.30-19.30 Kirjastotalo Fyyrin Mörne-salissa. 
Taikajousissa soittavat suorittavat MuPe 2-3 integroituna orkesterin 
harjoitusaikaan, lisätietoja Riikka-Tiinalta ja MuPe-opettaja Marko Alastalolta. 
Aloitus 31.8.

SONORE 

Kapellimestari Laura Airola. Jousiorkesteri Sonore harjoittelee tiistaisin klo 17.30 
– 18.45 Koulukeskuksen musiikkiluokassa A162, käynti A-talon ovesta, 
Kirkkotallintie 6. Aloitus 23.8.

  
KAMARIORKESTERI 
Kapellimestari Tuomas Törmi. Harjoitukset pääsääntöisesti maanantaisin klo 
18.30-20.15 Koulukeskuksen musiikkiluokassa A162, käynti A-talon ovesta, 
Kirkkotallintie 6. Aloitus 22.8.  
 
 

PUHALLINORKESTERIT 2022 - 2023 
 
KIMALAINEN  
Kapellimestari Hanna Nikamaa. Harjoitukset tiistaisin Kirkkoharjun koulun 
auditoriossa, Asematie 8. Paikalla tulisi olla 10min ennen harjoituksia soittimen 
kokoamista ja lämmittelyä varten.  
Kimalainen aloittaa ti 16.8 ja harjoitukset ovat tiistaisin klo 17.15-18.  
 
Puhallinorkesteri Kimalaisen soittajat tekevät MuPe 2-3 ja MuGru 2-3 –
integroituna orkesterin harjoitusaikaan. Opettajana ja kapellimestarina on Hanna 
Nikamaa.  

http://www.kirkkonummi.fi/orkesterit
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KIMPO  
Kapellimestari Jenni Suhonen. Harjoitukset tiistaisin Kirkkoharjun koulun 
auditoriossa, Asematie 8. Ensimmäinen harjoituskerta tiistaina 16.8. klo 18.10-
19.10. 
 
 
KIRKKONUMMEN PUHALLINORKESTERI (ENT. LAPPBÖLE 
HORNKAPELL) 
Kapellimestari David Claudio. Harjoitukset tiistaisin Koulukeskuksen 
auditoriossa, Asematie 8. Orkesteri on tarkoitettu musiikkiopiston pidemmällä 
oleville puhaltajille ja vapaaehtoinen. Aikuiset harrastajat ilmoittautuvat 
kansalaisopiston kautta www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto  
 
 
 
Vanhempainyhdistys Musakannu ry – tärkeää tukea nuorille muusikoille! 
Hauskoja soittomatkoja - rentoja harjoitusleirejä - yhdessä tekemistä – 
muonitusta –  
kahvitusta – jokainen omien mahdollisuuksien mukaan – yhdessä olemme 
enemmän!  
 

Uusia jäseniä tarvitaan musiikkiopiston vanhempainyhdistykseen ja sen 
hallitukseen. Kaikki ovat tervetulleita jäseniksi mutta eritoten orkesterisoittajien 
perheitä kutsutaan mukaan. Vanhempainyhdistys toimii tärkeänä kodin ja 
musiikkiopiston välisenä yhteistyöelimenä ja tukee harrastusta sekä henkisesti 
että taloudellisesti. Vanhempainyhdistyksen toimintaa on esimerkiksi 

• jakaa kevätjuhlan yhteydessä stipendejä opiston oppilaille 
• kerätä varoja esim. hoitamalla kahvitukset joissakin opiston konserteissa  
• mahdollistaa orkestereiden konserttimatkoja rahallisella tuella 
• avustaa orkesterileiripäivien toteuttamisessa esim. tarjoilemalla välipalaa 

Musakannusta riittää mehua kaikille soittajille, mutta mehun kaatajia ja 
pullan leipojia tarvitaan aina! 
 
Lisätietoja yhdistyksestä musakannu(at)gmail.com 

TUE KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTAA: 
Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on 10 EUR ja summan voi maksaa tilille  
FI8955540920042669, saajana on Kirkkonummen musiikkiopiston 
kannatusyhdistys sekä lisätietoihin jäsenen nimi ja kotipaikka. 

https://pixabay.com/fi/kannu-juoma-mehu-maito-astia-817487/
http://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto
mailto:musakannu@gmail.com
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YHTEYSTIEDOT 

OPETTAJAT 2022- 2023 
 
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 
(ä=a, ö=o) 
 
Airola Laura, vl    
Alastalo Marko, musiikin perusteet  
Aniolek Mariola, pf    
Ertz Tuomas, cb     
Federley Samuli, guit   
Hildén Pentti, guit    
Kaarto Milla, cl, sax    
Kari Olli, perc    
Korpela Marja, vl    
Koura Ella, acc    
Kyröjärvi Päivi, vl, vla   
Lilius Mika, pf    
Lundell Nea, muskari   
Nikamaa Hanna, cor, MuPe, MuGru  
Ojutkangas Kenneth, trbn, tba,    
Olkkonen Sanna, mlk   
Paakkari Laura, vla    
Parko Maija, pf    
Pelli Markus, vlc    
Piirainen Riitta, voc    
Pippuri Anna-Kaisa, ob    
Rantala Tiina, fl    
Rahikainen Riikka-Tiina, mlk   
Suhonen Jenni, tr    
Tyrväinen Hanna, vla   
Törmi Tuomas, Kamariorkesteri  
Vuoristo Maija, pf    
 
Kirkkonummen musiikkiopiston orkesterit: 
Puhallinorkesteri Kimalainen, Hanna Nikamaa 
Puhallinorkesteri Kimpo, Jenni Suhonen 
Kirkkonummen puhallinorkesteri (Kansalaisopisto),  
Jousiorkesteri Taikajouset, Riikka-Tiina Rahikainen 
Jousiorkesteri Sonore, Laura Airola 
Kirkkonummen musiikkiopiston Kamariorkesteri, Tuomas Törmi 
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Kirkkonummen musiikkiopisto – Kyrkslätts musikinstitut 
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi 
Käyntiosoite: Villa Haga, Virkatie 5, 02400 Kirkkonummi 
 
Rehtori Satu Ylönen  
satu.ylonen(at)kirkkonummi.fi  040 831 2742 
 
Apulaisrehtori Titta Kalaja   
titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi  040 834 8648 
 
Asiakas- ja opintokoordinaattori Annika Mickos 
opistot(at)kirkkonummi.fi  040 126 9312 
 
Musiikkiopiston toimisto sijaitsee osoitteessa Kirkkotallintie 1A, 2 krs. 
Musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja kansalaisopiston toimiston sähköpostiosoite 
opistot(at)kirkkonummi.fi ja puhelinnumero 040 126 9312 
 
Asiakaspalvelu puhelimitse numerossa 040 126 9312 ma, ti ja to klo 13–16. 
Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

mailto:satu.ylonen@kirkkonummi.fi
mailto:titta.kalaja@kirkkonummi.fi
mailto:opistot@kirkkonummi.fi
mailto:opistot@kirkkonummi.fi

