
 
  
 
 
 

OPISTOJEN OPETTAJAKIRJE TAMMIKUU 2023 
Ole hyvä, tässä opistojen yhteinen opettajakirje. Saat sen kuukausittain, luethan sen tarkasti. Aluksi 
on aina yhteiset, kaikkia opistoja koskevat asiat, sitten kansalaisopistoa, kuvataidekoulua ja 
musiikkiopistoa koskevat asiat.   
 

YHTEISET    

Verokortti   
Jos olet ollut opistojen tai muualla Kirkkonummen kunnan palveluksessa syksyllä, sinun ei tarvitse   
toimittaa vuoden 2023 verokorttia. Jos olet uusi opettaja tai olet itse pyytänyt muutoksia   
alkuperäiseen veroprosenttiin, niin toimita uusi verokorttisi palkka-tiimi@kirkkonummi.fi.    
 
Etäopetuslinkit - muutos etäopetuslinkkien lähettämiseen  
Laita tästedes kevät- ja kesäkurssisi linkki suoraan Hellewiin oman kurssisi kohdalle, kiitos. Kurssin 
avattuasi näet oikealla olevan laatikon "muistiinpanot, ei näy verkossa”. Kopioi linkki siihen ja 
tallenna. Linkkejä ei siis toimiteta erikseen suunnittelijaopettajalle, vaan hallinto poimii linkit 
Hellewistä niitä kyseleville. Mikäli tämä tuottaa haasteita, ota yhteyttä suunnittelijaopettajaasi. 
Suosittelemme lähettämään etälinkit osallistujille vasta lähempänä kurssin ajankohtaa, viimeistään 

pari päivää ennen kurssin/ kauden alkua. Hyvä on tarkistaa ilmoittautuneiden määrä Hellewistä vielä 

kurssin alkamispäivänä, koska viime hetken osallistujia ilmoittautuu hyvin usein. Hyviä 

etäopetustuokioita! 

 
Henkilökuntaetu vuodelle 2023 

Ilmaisia Kirkkonummen kansalaisopiston kursseja 200 euroon saakka tämän kalenterivuoden aikana. 

Tämän edun osalta huomio seuraavat kansalaisopiston ohjeet:  

1. Ilmoittaudu haluamillesi kansalaisopiston kursseille. Voit ilmoittautua useammalle kuin yhdelle 

kurssille. Älä maksa kurssimaksuja ilmoittautumisen yhteydessä, koska maksuja ei voida palauttaa.  

2. Ilmoittaudu henkilökuntaetukurssille (kurssinumero 992023) heti muun ilmoittautumisen 

yhteydessä saadaksesi henkilökuntaedun käyttöösi. Muussa tapauksessa kurssimaksu laskutetaan 

kokonaisuudessaan. Kurssimaksujen ylittäessä 200 euroa laskutamme ylimenevän osan.  

3. Henkilökuntaetukurssille tarvitsee ilmoittautua vain yhden kerran kalenterivuoden aikana. 

Henkilökuntaetukurssi löytyy hakutoiminnossa numerolla 992023 tai tämän linkin kautta 

https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=fi&search=992023 

 Kurssivalikoimaan voit tutustua https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/ 

  

Apulaisrehtorin kyselytunti Teamsissa torstaisin klo 12–12.30. 

Apulaisrehtori Titta päivystää Teamsissa torstaisin klo 12–12.30 koko kevätlukukauden ajan. 
Tervetuloa juttelemaan tai kysymään opistojen asioista tämän linkin kautta 
 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Kokoustunnus: 351 762 102 336 

Tunnuskoodi: 2nYJVf 
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OPISTOJEN OPETTAJAKIRJE TAMMIKUU 2023 
 
Opistojen tapahtumakalenteri keväälle 2023 löytyy sähköisenä opistojen verkkosivuilta esim. 
www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto.  
 

KANSALAISOPISTO  
Tule suunnittelemaan oma opintopistekurssi syksyn 2023 ohjelmaan!  

Etenemme askel askeleelta ja pääset työstämään omasta kurssistasi osaamisperusteisesti kuvatun 

opintopistekurssin. Jos et ole vielä kuullut osaamisperusteisuudesta, käy katsomassa tämä video  

https://www.youtube.com/watch?v=aSDo4SeWLPg&t=8s). Kurssille voivat osallistua Hiiden Opiston 

ja Kirkkonummen kansalaisopiston opetushenkilökunta. Se järjestetään osana Opetushallituksen 

rahoittamaa VAPAAKoski-hanketta ja se on osallistujille maksuton. 

Kurssin jälkeen 

• osaat laatia osaamisperusteisen kurssikuvauksen 

• osaat laatia arviointikriteerit omalle kurssilleen 

• osaat valita sopivat arviointimenetelmät omalle kurssilleen 

Ensimmäiseen tapaamiseen Lohjalla pe 20.1. klo 13–16 opisto korvaa matkakulut tuntiopettajille 

julkisten kulkuneuvojen mukaan. Osallistumisesta ei makseta erilliskorvausta. 

 

Lukuvuoden 2023–2024 kurssisuunnittelun aikataulu ja talous –   
Tee kurssiehdotus tai muutokset valmiiksi kopioituihin kursseihin perjantaihin 17.2. mennessä.  
Aloitamme seuraavan lukuvuoden suunnittelun hyvissä ajoin. Valmistaudu ehdottamaan lv. 23–
24 kursseja jo tammi-helmikuussa. Kurssiehdotukset voi laittaa Hellewiin tammikuun 
puolivälistä alkaen. Ainevastaavat informoivat tarkemmin asiasta. 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.    
 
   

KUVATAIDEKOULU  
Kuvataidekoulun kevätlukukausi alkaa 9.1.2023. Jonosta otetaan oppilaita vapaille paikoille 

lukukauden alusta. 

 
MUSIIKKIOPISTO  
Tarkista oppilasluettelosi Hellewistä, ota yhteyttä apulaisrehtoriin tammikuun aikana, jos lista ei 
mielestäsi täsmää. Päivitä soitinvuokra-Exceliin uusimmat tiedot 27.1. mennessä.  
 

 
Hyvää kevätlukukautta ja vuotta 2023 kaikille! 
Titta Kalaja, apulaisrehtori 
Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja  
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