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Hei ja mukavaa opetuksien alkua!  
  
Turvallisuus opetuksessa  
Voit muistuttaa kurssilaisia tuntien alussa, että  

• tulemme oppitunnille/kurssille vain täysin terveenä ja oireettomana   
• kasvomaskia tai visiiriä saa käyttää   
• pesemme kädet, käytämme käsidesiä  
• pidämme riittävän turvavälin toisiin   
•      vältämme kaikkea ei välttämätöntä lähikontaktia muihin  

Kiitos, että noudatat ohjeistustamme.  
  
Pakollinen tietosuojakoulutus kunnan sähköpostiosoitetta käyttäville  
Jos pidät etäopetusta Teamsissa kirkkonummi.fi-osoitteellasi, Kirkkonummen kunta edellyttää, että 
suoritat Navisec-tietosuojakoulutuksen 30.9.2022 mennessä. Huomaa, että koulutus on tehtävä 
Kirkkonummen kunnan verkossa. Voit tulla tekemään sen toimistolle, kirjastoon tai 
kunnantalolle.  Lisätietoja https://luotsi.navisec.fi/kirkkonummi/index.php  
  
Matkakustannusten korvauksissa muutos  
1.8.2022 lähtien kansalaisopiston tuntiopettajalle (ei koske musiikkiopiston eikä kuvataidekoulun 
tuntiopettajia) maksetaan OVTESin mukaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan 
asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin 
yhdensuuntainen matka ylittää 20 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. 
Omavastuuosuuden ylittävät matkat korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan. Oman auton 
käytöstä sovittava rehtorin kanssa ja käyttöön tulee olla peruste, esim. isot opetusvälineet tms.   
  
Kurssien tiedotus  
Kiitos, jos lähetät kurssilaisille sähköpostiviestin viikkoa ennen kurssin alkua. Voit muistuttaa kurssin 
alkamisesta, vahvistaa opetuspaikan ja tiedottaa tarkemmin kurssista. Jos tarvitset neuvoja 
tekniseen toteutukseen, ota yhteyttä Kimmo Kontturi 050 414 3434. Automaattinen muistutusviesti 
kurssin alkamisesta lähtee Hellewistä 8 päivää ennen kurssin alkua opiskelijoille minimitiedoin.  
  
Viikonloppukurssien tiedotus ja opastus  
Jos pidät viikonloppukurssin, sinun olisi hyvä lähettää kaikille kurssilaisille sähköpostiviesti pari 
päivää ennen kurssin alkua. Vahvista ajankohta ja ilmoita puhelinnumero, johon opiskelija voi 
soittaa, jos hän kurssipäivänä myöhästyy. Laita oveen selkeästi kirjoitettu lappu (A4), josta käy ilmi 
missä kurssi on, milloin ovi avataan ja mihin voi myöhästyessään soittaa. Kirjoitusvälineitä saat 
tarvittaessa kansalaisopiston toimistolta.   
  
Kurssien markkinointi  
Kiitos aktiivisuudestasi kurssien mainostamiseksi. Yhteistyöllä kurssien markkinoinnissa voimme 
tavoittaa entistä useamman kurssilaisen ja voimme auttaa heitä löytämään jokaiselle sopivan 
kurssin.  
  
Kurssietu  
Jokaisella tuntiopettajalla on mahdollisuus 100 euron kurssietuun lukuvuonna 22–23. Kun olet 
ilmoittautunut kurssille, jolla haluat käyttää etua, ilmoita siitä erikseen välittömästi ilmoittautumisen 
jälkeen meille toimistoon, niin vähennämme enintään 100 euroa kurssimaksusta – EI KOSKE KURSSIN 
MATERIAALIMAKSUJA.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluotsi.navisec.fi%2Fkirkkonummi%2Findex.php&data=05%7C01%7C%7C72bef032eafc42539b1c08da7abfb888%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637957261088142508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7gOGcYRciQuZRJYoKMTJyXIIFn0UbXzCEycrV9VGgno%3D&reserved=0
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Pikaohje: Tuntiopettajille 1 maksuton kurssi, arvo max. 100 €: ilmoittautuminen kurssille Hellewissä 
+ sähköposti Annikalle annika.mickos@kirkkonummi.fi.  
  
Oikein mukavaa syksyn alkua ja antoisia opetustuokioita!  
 

Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja  
Annika Mickos, koordinaattori  
Satu Ylönen, rehtori  
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