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Opettajakirje on kuukausittainen tietoisku ajankohtaisista asioista 

 

Syyslukukauden aloitus ja opettajakokous  
Syyslukukauden työt alkavat yhteisellä opettajakokouksella ke 24.8. klo 18–19.30. Liity 
kokoukseen napsauttamalla tästä. Kokous pidetään etänä.  
  
Syyslukukauden opetus aloitetaan kurssisuunnitelmien mukaan lähiopetuksena, 
etäopetuksena ja hybridiopetuksena. Voit seurata kurssiesi ilmoittautumistilannetta 
Hellewistä. Jos sinulla ei ole Hellewi-tunnuksia, ota yhteyttä annika.mickos@kirkkonummi.fi  
HUOM. Jos pidät etäopetusta Teamsissa kirkkonummi.fi-osoitteellasi, Kirkkonummen kunta 
edellyttää, että suoritat Navisec-tietosuojakoulutuksen 30.9.2022 mennessä. Lisätietoja 
https://luotsi.navisec.fi/kirkkonummi/index.php 
 
Kurssien aloituksesta päätetään pääsääntöisesti 15 päivää ennen kurssin alkua. 
Ilmoittautuneille lähtee automaattinen muistutus kurssin alkamisesta 8 päivää ennen 
kurssin alkua. Myös maksulinkki lähtee automaattisesti, mutta jos maksulinkkiä ei käytä 14 
päivän sisällä, opiskelija saa kurssilaskun paperisena laskuna. 
  
Opetustilat ja avaimet lv. 22–23  
Jos opetat Jokirinteen oppimiskeskuksessa, kysy ovikoodia suunnittelijaopettajaltasi. Arki-
iltaisin paikalla on iltavahtimestari klo 16 lähtien puh. 040 5737396. Jokirinteen koulu on 
sukkakoulu ja opiskelijat haetaan ala-aulasta kuten viime vuonnakin. 
Viikonloppuisin koululla ei ole vahtimestaria. Jos opetat viikonloppuna, ota yhteyttä 
avainasioissa annika.mickos@kirkkonummi.fi puh. 050 413 7432 hyvissä ajoin ennen kurssin 
alkua opetitpa Jokirinteessä tai muualla. 
 
Opettajan opas osoitteessa www.kirkkonummi.fi/opettajalle - tärkeää infoa, muistathan 
tutustua.  
   
Matkakorvaukset ja kilometrikorvaus v. 2022 on 46 c/km   
Pääsääntöisesti matkat korvataan matkaseteleillä julkisen kulkuneuvon 
mukaan HSL:n alueella asuville riippumatta todellisesta kulkuvälineestä. Opettaja on 
oikeutettu matkaseteleihin, jos hänen yhdensuuntainen matkansa kotoa opetuspaikkaan on 
yli 6 km. Jos olet oikeutettu matkaseteleihin, pyydä niitä toimistosta 
annika.mickos@kirkkonummi.fi ja ilmoita, haetko ne toimistolta vai haluatko saada ne 
postitse. Matkasetelit myönnetään elokuun aikana.  
 
Kilometrikorvauksen voi saada erillisluvalla, joka sovitaan erikseen rehtorin kanssa esim. 
silloin kun kuljettaa isoja opetusvälineitä. Matkat on laskutettava 2 kuukauden sisällä. 
Päivitetty lomake on 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 
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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 sähköpostiviestin pari päivää 
ennen kurssin alkua. Vahvista ajankohta ja ilmoita puhelinnumero, johon voi soittaa, jos 
kurssipäivänä myöhästyy.   
 
Hyvää lukukauden alkua! 
 
Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja 
Annika Mickos, koordinaattori 
Satu Ylönen, rehtori 

 

   
 


