
 
  
 
 
 

OPISTOJEN OPETTAJAKIRJE HELMIKUU 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  
 
TALVILOMA 

Opistojen talviloma on viikko 8 eli 20.–24.2. Viikonloppukurssit pidetään suunnitellusti. 

TUU JA TEE FYYRISSÄ 
Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut järjestää vuoden 2023 aikana neljä Tuu ja tee -
tapahtumaa. Tapahtumien pajoissa kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä 
opistot yhteistyökumppaneineen esittelevät yhdessä vapaa-aikapalveluiden toimintaa ja 
mahdollistavat mielekästä tekemistä jokaiselle kuntalaiselle. 
Keväällä ensimmäisenä vuorossa on Tuu ja tee: Perinteitä! kirjastotalo Fyyrissä tiistaina 28.2. klo 

10–20. Pajassa juhlistetaan Kalevalan päivää aamupäivästä iltaan perinteitä vaalien. Kalevalan päivä 

on suomalaisen kulttuurin päivä, jota vietetään Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kunniaksi. 

Ohjelmassa on muun muassa käpylehmien askartelua, keppihevosrataa ja karjalanpiirakoiden 

rypyttämistä. Ilta huipentuu kirjailija Juha Hurmeen vierailuun klo 19.00.  

 
KEVÄTKARNEVAALI LAUANTAINA 15.4. KLO 11–14 FYYRI 

Opistot osallistuvat Kevätkarnevaaleihin (vapaa-aikapalvelut esittäytyvät) – tuu ja tee-pajoja, soitin- 

ja opetusesittelyä, pop up-konsertteja ja esityksiä sekä infoa opistojen tulevasta lukuvuodesta.  

Jos ryhmäsi haluaa osallistua kevätkarnevaaliin 15.4., ota yhteyttä Tittaan 3.3. mennessä. Ryhmän 

opettajalle maksetaan erillinen korvaus.  

 
APULAISREHTORIN KYSELYTUNTI 
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 
 
 
KANSALAISOPISTO  
 
LUKUVUODEN 2023-2024 KURSSISUUNNITTELU KÄYNNISSÄ 
 
Tee kurssiehdotus tai muutokset valmiiksi kopioituihin kursseihin perjantaihin 17.2. mennessä.  
 
Tee kurssiehdotukset seuraavalle lukuvuodelle Hellewiin itse. Sinne on kopioitu tämän lukuvuoden 
kurssit, löydät omat kurssisi valitsemalla lukuvuoden 2023–2024. Käy tekemässä toivomasi 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDI4ZGZhNzItNDU3Mi00ODEzLWI0ODYtODU5ZWM2MWJhM2Mx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d3adc915-cd56-4bd8-a3f8-bc991323239f%2522%257d&data=05%7C01%7C%7Caae312068bf2464a254b08daf3a91658%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C638090204794216871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ckjk8qXsP84ePpqJ74gq4OES8jvXACQqcw7n%2BsrxZUo%3D&reserved=0


 
  
 
 
 

OPISTOJEN OPETTAJAKIRJE HELMIKUU 2023 
muutokset. Kun suunnittelet opetusaikoja, ota huomioon alempana olevat työ- ja loma-ajat. Voit 
myös tarjota uutta kurssia. Muutokset kurssiehdotuksiin ja uudet kurssiehdotukset tulee tehdä 
Hellewiin viimeistään 17.2.2023. 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.  
 
 
KANSALAISOPISTON ALUSTAVAT TYÖ- JA LOMA-AJAT 
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan 2.2.2023. 

Syyslukukausi 28.8. - 10.12.2023 (12 viikkoa opetusta) 
Syysloma (vk 42) 16. - 20.10.2023 
Kevätlukukausi 15.1. - 28.4.2024 (12 viikkoa opetusta) 
Talviloma (vk 8) 19. - 23.2.2024 
Pääsiäisloma 29.3. - 1.4.2024 
Kesälukukausi 13.5. – 18.6.2024 (5 viikkoa opetusta) 
Opetusta ei anneta pyhäinpäivänä 4.11., itsenäisyyspäivänä 6.12., vappuna 1.5., helatorstaina 9.5. 
Juhlapyhien aattoina ei opetusta klo 16 jälkeen. 
   
KUVATAIDEKOULU 
 
KUVATAIDEKOULUN ALUSTAVAT TYÖ- JA LOMA-AJAT 
Syyslukukausi 15.8. - 15.12.2023 (16 opetusviikkoa) 
Syysloma (vk 42) 16. - 20.10.2023 
Kevätlukukausi 8.1. - 17.5.2024 (17 opetusviikkoa)  
Talviloma (vk 8) 19. - 23.2.2024 
Pääsiäisloma 29.3. - 1.4.2024 
Juhlapyhien aattoina ei opetusta klo 16 jälkeen. 
 
MUSIIKKIOPISTO 
 
MUSIIKKIOPISTON ALUSTAVAT TYÖ- JA LOMA-AJAT 
Syyslukukausi 15.8. - 20.12.2023 (17 opetusviikkoa)  
Syysloma (vk 42) 16. - 20.10.2023 
Kevätlukukausi 8.1. - 24.5.2024 (18 opetusviikkoa)  
Talviloma (vk 8) 19. - 23.2.2024 
Pääsiäisloma 29.3. - 1.4.2024 
 
Musiikkiopiston opettajat: Merkitkää vastuuopettajuus kevään konserttien osalta One Driveen. 
Merkitkää myös perusopintonsa lopettavat sekä päättötodistuksen saavat oppilaat jaettuun Exceliin, 
aivan kuten aikaisempina vuosina. 
 
Annikan Hellewi-opastusta Teamsissa pe 3.2. klo 10–10.30. Näin lähetät viestejä Hellewissä, iPad ja 
PC. Annika lähettää kutsun. 
 
Antoisia opetustuokioita! 
Titta Kalaja, apulaisrehtori 
Kimmo Kontturi, suunnittelijaopettaja  


