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YHTEYSTIEDOT
Kalliolan kansalaisopisto
Sturenkatu 11, 00510 HELSINKI
p. 010 279 5080
opisto.kalliola.fi

Infopisteen asiakasneuvonta

Koulutuskoordinaattori

18.2.2022 lähtien
Minna Lankinen
Katso puh.nro opiston sivuilta
minna.lankinen@kalliola.fi
Vastuualue: Liikunta, kielet

Sari Piilola ja Kiia Laurila
Aukioloajat
Ma–Ke 10.00–16.00
To 10.00–18.00
Perjantaisin asiakaspalvelu on
suljettu.
Tarkista poikkeavat
aukioloajat opisto.kalliola.fi
− Kuitit
− Matkaliput

Vastaava asiakasneuvoja
Theodoros Kyriopoulos
p. 010 279 5080
opisto@kalliola.fi
- Viikkotuntiselvitys
- Muutokset palkkatietoihin

Rehtori, koulutusja työllisyyspäällikkö
Laura Hartikainen
laura.hartikainen@kalliola.fi
p.050 477 7247

Vahtimestari
Henri Aalto
Ma–To 8.00–16.00
Pe 8.00–14.00
henri.aalto@kalliola.fi
p. 040 770 9961

Koulutuspäällikkö
Piia Surakka
piia.surakka@kalliola.fi
p. 046 850 0766
Vastuualue: Kulttuuri,
taideaineet ja kädentaidot
− Henkilöstö- ja työsuhdeasiat
− Sairauslomatodistukset
− Työtodistukset

Ilta- ja viikonloppuvahtimestarit
Ma – To klo 16 lähtien
Pe klo 14 lähtien
Viikonloppuisin 30min
ennen opetuksen alkua
iltavahtimestari@kalliola.fi
p. 040 766 8101
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TERVETULOA OPETTAMAAN
KALLIOLAN KANSALAISOPISTOON
– MUKAVAA KUN OPETAT MEILLÄ!
Hei tuntiopettaja!
Kalliolan kansalaisopisto on 101-vuotias vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa opiskelee
vuosittain noin 7 500 ihmistä ja työskentelee noin 150 tuntiopettajaa.
Kalliolan kansalaisopisto on yksi kolmesta Helsingin yksityisestä kansalaisopistosta ja
sen ylläpitäjä on Kalliolan Setlementti ry.
Kiitos, että olet mukana Kalliolan kansalaisopiston opettajakunnassa kaudella 2021–2022!
Tutustu tähän oppaaseen ja löydät tietoa työsuhdeasioista, esim. sairauspoissaoloihin,
matkakorvauksiin ja turvallisuuteen liittyen.

TYÖSUHDE
Tuntiopettajien lähiesihenkilöinä eli vastuualueidensa suunnittelijoina toimivat
koulutuspäällikkö Piia Surakka ja koulutuskoordinaattori Minna Lankinen.
Kun työsuhteesta sovitaan, tuntiopettaja täyttää opettajan perustietolomakkeen:
opettajan yhteystiedot, koulutustiedot sekä pankkitilitiedot. Toimita myös kopiot
tutkintotodistuksistasi suunnittelijallesi, sillä ne vaikuttavat palkkaukseen.
Olemme yksityinen kansalaisopisto ja noudatamme Sivistystyönantajien yksityistä
opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.
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Tuntiopettajan työsopimus on määräaikainen ja se tehdään lukukaudeksi kerrallaan.
Allekirjoita saamasi kaksi työsopimusta ja palauta toinen niistä asiakasneuvontaan tai
postitse mahdollisimman pian sopimuksen saatuasi. Työsopimus astuu voimaan
tosiasiallisesta työhön ryhtymisestä lähtien ja kun ryhmässä on riittävä määrä
opiskelijoita. Kurssin toteutuminen tarkistetaan noin 8 päivää ennen kurssin alkua.
Työsuhde ei voi alkaa sairauslomalla.
Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, sähköisen
päiväkirjan täyttäminen ja läsnäolotietojen merkitseminen sekä osallistuminen
opettajakokouksiin työsopimuksen mukaisesti. Palkka maksetaan päiväkirjamerkintöjen
pohjalta.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Seuraathan myös roskapostiasi,
joskus viestimme menevät suoraan sinne.

RIKOSREKISTERIOTE
Jos opetat alle 16-vuotiaita, toimita suunnittelijallesi rikosrekisteriote. Perhekursseilla
sitä ei tarvita, sillä vanhempi on paikalla.

KORONAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET
Mikäli lähiopetus joudutaan viranomaismääräyksen perusteella keskeyttämään, on
palkanmaksun perusteena kurssin jatkaminen etäopetuksena lähiopetuksen
keskeytyksen ajan tai muu työnantajan määräämä korvaava työ. Etäopetukseen
siirryttäessä opettaja huolehtii verkko-opetuslinkkien tekemisestä ja lähettämisestä
opiskelijoille ja oman opetuksensa järjestämisestä verkossa.
Jos et pysty lähiopetuksen keskeytyessä järjestämään etäopetusta, työnantaja
osoittaa muuta työtä ja palkkaa maksetaan kaksi viikkoa lähiopetuksen
keskeytymisajankohdasta eteenpäin. Ole välittömästi yhteydessä suunnittelijaasi,
mikäli et pysty järjestämään etäopetusta. Jos olet jo etukäteen sopinut suunnittelijasi
kanssa, että kurssisi ei siirry etäopetukseen, palkkaa ei makseta ko. kahdelta viikolta.

PALKKA
Jotta saat palkan, on tärkeää, että pidät kurssiesi tiedot Hellewissä ajan tasalla.
Huolehdi siitä,että Hellewin tiedot ovat kunnossa VIIMEISTÄÄN kuukauden viimeinen
päivä!
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Palkka-asioita hoitaa Tedi theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi
Tuntiopettajien palkanmaksupäivä on kuun 7. päivä tai sitä edeltävänä arkipäivänä jos
7. päivä on viikonloppuna tai arkipyhä. Palkkalaskelma tulee kuukausittain suoraan
verkkopankkiisi.
Jos opetukseesi tulee mitä tahansa muutoksia alkuperäiseen työsopimukseen
verrattuna, ilmoita niistä välittömästi suunnittelijallesi.
Tuntiopettajan palkkaan sisältyy 45min opetusta ja 15min opetuksen valmistelua.
Pätevyys
Ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys
Alempi korkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys
Ylempi korkeakoulututkinto, ei opettajan pätevyyttä
Ei korkeakoulututkintoa tai siihen rinnastettavaa
mutta on opettajan pedagoginen pätevyys
Alempi korkeakoulututkinto, ei opettajan pätevyyttä
Ei korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, ei opettajan pätevyyttä

1.6.2021 alkaen
31,28e /oppitunti
29,39e /oppitunti
28,81e /oppitunti
28,31e /oppitunti
27,35e /oppitunti
26,53e /oppitunti

ELÄKEIKÄ
Tuntiopettajien eläkeikä on 68 vuotta. Opetusta voi tämän jälkeen jatkaa eri
sopimuksella vuoden kerrallaan korkeintaan 75-vuotiaaksi saakka.
Tämän jälkeen opettajan on mahdollista sopia ryhmän ohjaamisesta palkatta
vapaaehtoistyöntekijänä.
Eläkejärjestelmä on TyEL.

VEROKORTTI
Tuloverokorttia ei tarvitse toimittaa, saamme tiedot suoraan verohallinnosta.
Huom! Poikkeuksena lähdeverokortit, vakuutuspalkkaiset, rajoitetusti verovelvolliset
tai henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, jolloin verokortti pitää kuitenkin
toimittaa Tedille theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi

Ilman voimassa olevaa verokorttia ennakonpidätys on 60%.
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KUITIT
Jos olet joutunut hankkimaan opetustarvikkeita, lähetä kuitit skannattuna/kuvina
toimistolle, opisto@kalliola.fi ja toimita alkuperäiset kuitit postitse. Merkitse kuittiin
mihin kurssiin se liittyy (kurssin nimi ja numero) sekä omat yhteystietosi.
Kaikki hankinnat pitää hyväksyttää etukäteen suunnittelijalla. Korvaamme ainoastaan
suunnittelijan kanssa etukäteen sovitut opetustarvikkeet.

MATKAKORVAUS
Matkakorvaus maksetaan julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti tuntiopettajan
asunnosta työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää 15 kilometriä. (Yksityinen
opetusala TES 2020, 7 luku, Liite 6).
Lähetä matkaliput skannattuna/kuvina toimistoon (opisto@kalliola.fi) heti kurssin
päättymisen jälkeen, ja toimita alkuperäiset matkaliput mahdollisimman pian postitse.
Merkitse lippuihin yhteystietosi ja mitä kursseja ne koskevat (kurssin nimi ja numero).
Kilometrikorvauksista on sovittava suunnittelijan kanssa etukäteen.

SAIRAUSPOISSAOLOT
Äkillisestä sairastumisesta ilmoitetaan soittamalla arkisin 9.00–16.00
koulutuspäällikkö Piialle 046 850 0766 tai rehtori Lauralle 050 477 7247.
Jos et saa kumpaakaan kiinni, voit lähettää tekstiviestin.
Muina aikoina lähetä itse mahdollisimman nopeasti perumisviesti opiskelijoille
Hellewin kautta, jos pystyt.
Voit olla omalla ilmoituksellasi sairaana 1–3 päivää. Sen jälkeen tarvitset hoitajan
tai lääkärin todistuksen. Saatamme pyytää todistusta harkinnan mukaan myös
lyhyistä poissaoloista. Todistus toimitetaan Piialle piia.surakka@kalliola.fi viikon
kuluessa todistuksen allekirjoituspäivästä. Kun tunti perutaan sairastumisen
vuoksi, palkka maksetaan vasta, kun hoitajan tai lääkärin todistus sairastumisesta
on tullut opistoon.
Täytä sairausajalta aina sairauspoissaoloilmoituslomake ja toimita se Piialle. Lomake
löytyy tämän oppaan liitteenä sekä opiston verkkosivuilta tuntiopettajaosiosta
https://opisto.kalliola.fi/tuntiopettajille/
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Korvaavista tunneista sovitaan aina suunnittelijan kanssa. Yhtä peruttua kertaa ei
korvata.
Työmatkalla ja töissä sinulla on lakisääteinen tapaturmavakuutus. Työtapaturman
sattuessa ilmoita työtapaturmasta koulutuspäällikölle tai rehtorille, kun se on
mahdollista.

TYÖVAPAA JA SIJAISET
Jos tarvitset vapaata sovitusta opetuksesta, täytä työvapaahakemuslomake ja toimita
se suunnittelijallesi. Lomake löytyy tämän oppaan liitteenä sekä
opiston verkkosivuilta tuntiopettajaosiosta https://opisto.kalliola.fi/tuntiopettajille/
Jos tiedät poissaolostasi jo ennen kurssisuunnittelua, se voidaan ottaa huomioon
kurssin päivämäärissä.
Jos tarvitset sijaista, sijaisen hankkiminen on ensisijaisesti omalla vastuullasi. Sovi
suunnittelijan kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin ja lähetä sijaisen nimi ja
yhteystiedot suunnittelijallesi.
Jos sijaista ei löydy, asiakasneuvonta ilmoittaa opiskelijoille peruutuksesta.
Yhtä peruttua kertaa ei korvata.

TIETOSUOJA
Tietosuoja GDPR-asetus tuli voimaan keväällä 2018. Opiston henkilörekistereistä on
laadittu asianmukainen tietosuojaseloste, joka löytyy mm. ilmoittautumisjärjestelmän
etusivulta ja opiston kotisivulta.
Opettajien yhteystietoja ei anneta opiskelijoille toimistosta (Laki yksityisyyden suojasta
työelämässä 477/2001).
Säilytä opiskelijoiden henkilötietoja sisältävät dokumentit huolellisesti ja niin, ettei
kukaan ulkopuolinen pääse näkemään tietoja. Hellewistä saa tulostettua kurssilaisten
pelkän nimilistan ilman muita tietoja, mikäli haluat käyttää paperista versiota
tunneillasi.
Oppilaiden yhteystietoja saa käyttää vain kurssiin liittyvistä asioista tiedottamiseen, ei
esimerkiksi markkinointiviestintään.
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HENKILÖKUNTA-ALENNUS
Saat 30% henkilökunta-alennuksen yhden opiston kurssin hinnasta per lukukausi (ei
yksilöopetus tai alle 30e maksavat kurssit.)
Alennusta ei myönnetä jälkikäteen, eikä sitä saa materiaalimaksun osuudesta.

TODISTUKSET
Pyydettäessä on mahdollista saada viikkotuntiselvitys ja todistus työsuhteen kestosta
ja tunneista. Pyyntö pitää tehdä hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen.
Viikkotuntiselvityksen saa Tediltä, theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi
Työtodistus pyydetään Piialta, piia.surakka@kalliola.fi
Todistukset opiskelijoille
Opiskelija saa halutessaan osallistumistodistuksen asiakasneuvonnasta. Todistus
maksaa 8 euroa. Osallistumistodistus ja lasku siitä lähetetään postitse.

OPETUS
LUKUKAUDET 2022-23
Kevät 2022
24.1.–24.4.2022 (Osa kursseista jatkuu toukokuulle tammi-helmikuun koronasulun
vuoksi.)
Talvilomalla ei opetusta vko 8, 21.–27.2.
Kevätkesä 2022
2.5.–19.6.2022
Poikkeukset opetukseen:
Kiirastorstaina ja loma-aikoina opetusta on, jos siitä on erikseen sovittu
kurssia suunniteltaessa. Näiltä päiviltä ei makseta erilliskorvausta, vaan
normaali tuntipalkka.
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Lukuvuosi 2022–23
Syyskesä 2022
1.8.–4.9.2022
Syksy 2022
12.9.–11.12.2022 (osa kursseista jatkuu seuraavalle viikolle)
Syyslomalla ei opetusta vko 42, 17.–23.10.
Kevät 2023
23.1.–23.4.2023 (osa kursseista jatkuu seuraavalle viikolle)
Talvilomalla ei opetusta vko 8, 20.–26.2.
Kevätkesä 2023
2.5.–22.6.2023
Poikkeukset opetukseen:
Kiirastorstaina ja loma-aikoina opetusta on, jos siitä on erikseen sovittu
kurssia suunniteltaessa. Näiltä päiviltä ei makseta erilliskorvausta, vaan
normaali tuntipalkka.

KURSSIEHDOTUKSET
Voit nyt tehdä kurssiehdotuksia syyskesälle ja syksylle 2022 ja myös keväälle ja
kesälle 2023. Lähetä kurssiehdotukset suunnittelijallesi viimeistään 31.3.2022.
Suunnittelemme myös kevään kurssit pääasiassa jo nyt. Uusia kursseja voidaan lisätä
keväälle ja kesälle myöhemmin.
Mieti myös, sopisiko opetusryhmällesi paremmin jokin muu kurssimuoto kuin sama
tuntimäärä 12 viikon ajan. Jotkut kurssit voisivat kokoontua kerran kuussa pitemmin
kokoontumiskerroin, jollekin voisi sopia kokoontuminen kahden tai kolmen viikon
välein. Ehkä ensimmäisen opetuskerran kannattaisi olla pitempi, ja seuraavien
lyhyempiä. Osa opetuksesta saattaisi olla lähiopetusta ja osa verkossa. Ehkä pidät
lyhyempiä teemakursseja. Millainen malli sopisi kursseihisi parhaiten?
Onko opetuksesi sellaista, että opiskelija voisi saada siitä suoritusmerkinnän? Meillä
on jo joitakin osaamisperusteisia kursseja ja niitä tulee koko ajan lisää. Kerro
suunnittelijallesi, jos kurssisi voisi muokata osaamisperusteiseksi. Lisätietoa
osaamisperusteisuudesta löydät opiston tuntiopettajasivuilta
https://opisto.kalliola.fi/tuntiopettajille/hyodyllista-luettavaa/
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VÄHIMMÄISOPISKELIJAMÄÄRÄT
Vähimmäisopiskelijamäärä vaihtelee kursseittain. Työsopimuksesi astuu voimaan
vasta, kun kurssillesi on ilmoittautunut sille määritelty minimimäärä opiskelijoita,
muutoin kurssi peruuntuu. On mahdollista, että osa suunnitelluista kursseista toteutuu
ja osa peruuntuu, eli sinulle saattaa syntyä pitempi tauko opetuksesi väliin.
Kurssin toteutuminen tarkistetaan noin viikkoa ennen kurssin alkua. Suunnittelijat ovat
yhteydessä kursseista, jotka peruuntuvat tai joiden toteutuminen on epävarmaa. Jos et
kuule mitään, kurssisi on alkamassa suunnitellusti. Seuraa itse ilmoittautumisia
Hellewissä, jotta tiedät tilanteen ja voit markkinoida kurssejasi aktiivisesti.
Kerro suunnittelijallesi, jos uusi opiskelija ei voi aloittaa kurssiasi kesken kautta.
Kurssin puolivälissä mainostamme hinnan puolittumista, joten silloin kursseille
saattaa tulla uusia opiskelijoita.

OPPITUNNIT
Tunnit pitää opettaa täsmällisesti opinto-ohjelmassa ilmoitettuna aikana.
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.
Jos opetuskerta on 4 oppituntia (3h) tai pitempi, opetuskertaan sisältyy 1530min palkaton tauko opetuksen pituudesta riippuen.
Oppitunnista maksettava palkka sisältää 15 minuuttia opetuksen valmistelua. Muusta
valmisteluun kuluvasta ajasta emme maksa.

HELLEWI
Opetustyöhön kuuluu sähköisen Hellewi-järjestelmän käyttö. Hellewistä näet
opettamasi kurssit sekä voit tarkistaa omat yhteystietosi.
Yhteystietosi
Muistathan päivittää muuttuneet tietosi. Voit tehdä muutokset yhteystietoihisi
omilla tunnuksillasi Hellewissä. Muista painaa tallenna-painiketta.
Ilmoita aina osoitteen ja pankkitilin muutokset Tedille
theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi
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Hellewiin kirjaudutaan https://kalliola.opistopalvelut.fi/
Käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoite, jonka olet ilmoittanut opistoon.
Salasana on lähetetty sinulle opistosta.

Läsnäolot ja päiväkirja
Läsnäolot täytetään Hellewiin jokaisella oppitunnilla tai heti sen jälkeen. Täytä myös
päiväkirja, johon merkitään, mitä kullakin tunnilla on opetettu. Kirjaa päiväkirjaan
tunnin sisältö, ei vain opetettava aine. Päiväkirjatietoja käytetäänvirallisiin
tarkoituksiin. Huomaathan, että palkkasi ei lähde maksuun ennen kuin sähköiset
päiväkirjatiedot on täytetty.
Ohjeita Hellewin käyttöön löydät tämän oppaan lopusta.

VERKKO-OPETUS
Voit toteuttaa verkko-opetusta erilaisilla oppimis- ja kokousalustoilla. Valitse
sellainen, jokaonitsellesi helpoin.
Jos haluat opistolta tukea mahdolliseen lisenssimaksuun, ole yhteydessä suunnittelijaasi.

PEDANET
Opiston käytössä on Peda.net kurssimateriaalin jakoon opiskelijoille. Kalliolan
Pedanetin osoite on https://peda.net/kalliola
Rekisteröidy Peda.net käyttäjäksi.
Peda.netin kautta voi myös verkko-opettaa Jitsin kautta.

KOPIOINTI JA MUSIIKIN KÄYTTÖ
Opiston kopiokone on Setlementtitalon toisessa kerroksessa. Kopioi ja tulosta itse
oma opetusmateriaalisi. Jos se ei ole mahdollista, toimita materiaali hyvissä ajoin
asiakasneuvontaan. Kopioi vain tarvitsemasi materiaali, älä ota turhia kopioita. Pyydä
kopiokoodi asiakasneuvonnasta.
Noudatamme kopioinnissa Kopioston ohjeita. Katso lisätiedot: www.kopiosto.fi
Musiikin käyttö opetuksessa: Gramexin sopimuksen mukaisesti oppitunneilla voi käyttää
vain alkuperäisäänitteitä. Katso lisätiedot: www.gramex.fi
12

Lisätietoja tekijänoikeuksista opettajan työssä: www.operight.fi

TILAT JA VÄLINEET
Setlementtitalossa on yleensä opetuksen aikana vahtimestari paikalla. Vahtimestarin
työpiste on aulan infopisteessä ensimmäisessä kerroksessa. Viikonloppuisin
vahtimestari on paikalla puoli tuntia ennen ensimmäisten kurssien alkamista.
Vahtimestarien puhelinnumerot löydät tämän oppaan alusta sivulta 3, talletathan ne
kännykkääsi akuuttien tilanteiden varalta.
Muissa opetuspaikoissa sovi avaimista suunnittelijasi kanssa. Opettajana olet vastuussa
saamiesi avainten säilyttämisestä huolellisesti, jottei avainten katoamisesta aiheutuisi
kuluja. Ulko-ovia ei saa jättää auki opetustuntien ajaksi, eikä ovien väliin saa jättää
mitään, ettei aiheudu turhia hälytyksiä. Myöhästyneen opiskelijan pääsystä tiloihin on
sovittava kunkin ryhmän kanssa.
Opettaja on vastuussa luokasta ja sen välineistä opetustuntien ajan. Opetustila jätetään
siistiksi, jotta seuraavan ryhmän on mukava tulla tilaan. Jos muutat luokan järjestystä,
palauta tavarat alkuperäisille paikoilleen. Erityisesti illan viimeisten tuntien kohdalla
opetus on lopetettava ajallaan ja opettajan on huolehdittava opiskelijoiden
poistumisesta luokasta.
Opisto ei vastaa opiston tiloissa säilytetyistä opettajan tai opiskelijoiden
henkilökohtaisista työvälineistä eikä töistä. Palauta käytössäsi ollut opiston materiaali
aina lukukauden päättyessä.
Jos tarvitset apua luokkien tietotekniikan käyttämisessä, ota yhteyttä vahtimestariin.
Kun työsuhde päättyy, tuntiopettajan on palautettava välittömästi kaikki opiston
opetuskäyttöön luovuttamat välineet (myös mahdolliset avaimet) takaisin opistolle.

TAUOT SETLEMENTTITALOLLA
Tuntiopettajat ja muu henkilökunta voivat viettää taukoja klo 16.00 jälkeen kolmannen
kerroksen keittiössä ja Ope-tilassa. Käytössäsi on jääkaappi ja mikroaaltouuni.
Kolmannen kerroksen rapusta pääsee sisään vaihtuvalla ovikoodilla. Tarkista ovikoodi
aulan infosta.
Myös 2. kerroksessa on kahvinkeittomahdollisuus. Muistathan sammuttaa keittimet
käytön
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MARKKINOINTI
Kurssien markkinointi auttaa niiden toteutumista. Opisto markkinoi kursseja sekä
paperimainoksilla että opiston Facebook-sivulla. Seuraamalla opiston FB-sivua ja
jakamalla postauksia edesautat kurssiesi toteutumista. Voit tehdä itse tapahtumia
kursseistasi ja jakaa ne opistolle. Voit myös jakaa paperimainoksia kursseistasi.
Mieti miten ja kenelle voisit itse markkinoida kurssejasi erityisesti sosiaalisessa
mediassa. Laita kurssisi näkyviin myös netin tapahtumapalstoihin kuten Hesarin
Menokoneeseen. Mitä enemmän markkinoit, sitä todennäköisemmin kurssisi toteutuvat.
Sosiaalinen media
Käytämme sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram) tunnisteina #kalliola,
#kalliolanopisto, #kalliolankansalaisopisto, #kansalaisopisto. Voit merkitä opiston #tai @-merkein somettaessasi opistoasioita.

KURSSIPALAUTE
Lukuvuoden aikana kerätään kurssipalautetta. Pyydä myös opiskelijoilta palautetta
oppitunneilla, jotta voit kehittää opetustasi ja reagoida toiveisiin.
Jos jäät pohtimaan saamaasi palautetta tai haluat muuten keskustella opetuksestasi
tai oppilaista, ota yhteyttä suunnittelijaasi.

NÄYTTELYT, ESITYKSET JA KONSERTIT
Ilmoita ryhmäsi esitykset, näyttelyt, konsertit tai muut tapahtumat suunnittelijallesi.
Mainosta tapahtumia myös somessa. Opiston yhteisistä näyttelyistä, esityksistä ja
konserteista tiedotetaan lukukausittain.

TUNTIOPETTAJASIVUT
Opiston verkkosivuille on lisätty tuntiopettajasivut, joista löytyy ajankohtaisia
koulutuksia ja hyödyllistä luettavaa. Sinne tulee myös osio ohjeista. Päivitämme sinne
materiaalia jatkuvasti ja otamme mielellämme vinkkejä vastaan.
https://opisto.kalliola.fi/tuntiopettajille/
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OPETUSPAIKAT
Kalliolan setlementtitalo
Sturenkatu 11
00510 Helsinki

Kulttuuritalo, Klubi
Sturenkatu 4
00510 Helsinki

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Lehtikuusentie 6
00270 Helsinki

Metropolia AMK
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Keramiikkatila
Runeberginkatu 42
00260 Helsinki

Shakta joogakoulu
Työpajankatu 10 A
00580 Helsinki
Louhelan setlementti
Louhelankuja 3
04400 Järvenpää

TYÖSUOJELU
Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden
työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla
työskenteleviä. Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja
turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään
havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
Kalliolan työsuojelutoiminta perustuu työsuojelutoimikunnan työkausiksi laadittavaan
työsuojelun toimintaohjelmaan.
Ole yhteydessä Kalliolan työsuojeluvaltuutettuihin tarvittaessa. Ajantasaiset yhteystiedot
saat asiakasneuvonnasta tai suunnittelijalta.
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TURVALLISUUS – JA PELASTUSOHJEET
Työturvallisuuslaki velvoittaa opettajan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin
ja välineisiin. Kerro ryhmällesi käyttämistänne aineista, tarvittavasta suojautumisesta ja
työturvallisuudesta. Tutustu ohjeisiin ja käy ne ryhmän kanssa läpi.
Olet opettajana vastuussa ryhmäsi turvallisuudesta. Selvitä missä on hätäpoistumistie ja
kokoontumispaikka, ensiaputarvikkeet ja palosammuttimien paikat. Toimipisteissä on
pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat, tutustu siihen. Kerro kurssin
alussa opiskelijoillesi hätäpoistumistiet ja opetuspaikan pelastussuunnitelma. Jos
opetuspaikassasi on vahtimestari, hän osaa neuvoa turvallisuusasioissa. Jos olet yksin
opetuspaikassa, pyydä tarvittaessa apua opiskelijoilta.

Soita tarvittaessa hätänumeroon 112 ja ota Setlementtitalolla
yhteys vahtimestariin päivisin 040 770 9961, iltaisin ja
viikonloppuisin 040 766 8101.
Hätätilanteita varten tallenna vahtimestareiden numerot puhelimeesi.
Ilmoita aina poikkeustilanteista suunnittelijallesi tai rehtorille mahdollisimman pian.
Kaiken erikoistilanteista tiedottamisen hoitaa Kalliolan Setlementti. Henkilökunta ei
kommentoi tapahtumia.
Opistolla ei ole opiskelijoille tapaturmavakuutusta. Opisto ei myöskään vastaa opiston
käyttämissä tiloissa säilytettävistä opiskelijoiden keskeneräisistä tai valmiista töistä eikä
työvälineistä.
Jos tunnillasi on toistuvia häiriöitä, ota yhteyttä suunnittelijaan, koulutuspäällikköön
tai rehtoriin. Henkilökunta on sinua varten eli ole yhteydessä hetimuutenkin, jos jokin
mietityttää.
Hätäilmoituksen tekeminen
Soita hätänumeroon 112. Kännykkään kannattaa ladata valmiiksi 112-sovellus ja soittaa
sen kautta.
Kerro nimesi ja mistä soitat.
Kerro mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka sijainti, jos mahdollista esim. kerros, rappu.
Vastaa kysymyksiin.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
Sulje puhelin vasta, kun saat siihen luvan.
Opasta pelastuslaitos paikalle.
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Myrkytystietokeskus avoinna 24 h/vrk puh. 0800 147 111 (maksuton).

Elvytys
Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti
tarvitaanko painelu- puhalluselvytystä.
Tunnista sydämenpysähdyksen oireet:
• Äkillinen tajunnanmenetys.
• Hengitys on pysähtynyt tai epänormaali (haukkovaa tai äänekästä).
• Tarkista tajunta
Selvitä, onko henkilö herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla häntä.
Jos henkilö ei herää eikä reagoi käsittelyyn, kutsu apua ja pyydä joku paikalla olevista
tekemään hätäilmoitus numeroon 112. Jos ole yksin, tee hätäilmoitus itse.
Setlementtitalon aulassa on defibrilaattori sydänpysähdystilanteita varten. Sitä voi
käyttää kuka tahansa, laite neuvoo mitä tehdä. Jos paineluelvytys ja defibrillointi
käynnistyvät 3–5 minuutissa, jopa kolme neljästä alkutilanteessa elottomasta selviää.
Tarkista hengitys - Käytä enintään 10 sekuntia aikaa.
• Avaa hengitystiet kohottamalla toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä
ylöspäin. Taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen.
• Katso liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko
poskellasi ilman virtaus. Onko hengitys normaalia vai onko se vaikeutunut?
Onko hengitys äänekästä, vinkuvaa, kuorsaavaa tai katkonaista?
• Onko huulissa tai kasvoissa sinerrystä tai onko hän "huonon värinen"?
 Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen
turvaamiseksi. Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
 Jos hengitys ei ole normaalia, aloita paineluelvytys:
•
•
•

Siirrä henkilö selälleen tukevalle alustalle ja mene polvillesi hänen viereensä.
Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle.
Pidä käsivarret suorina ja hartiat kohtisuoraan henkilön rintakehän yläpuolella.
Paina rintalastaa 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 krt/min niin, että
rintalasta painuu 4-5 cm

30 painelun jälkeen avaa uudestaan hengitystiet ja puhalla 2 kertaa.
•
•

Kohota leuka ylös, taivuta päästä taakse sekä sulje sieraimet peukalolla ja
etusormella.
Paina huulesi tiiviisti potilaan suulle ja puhalla kaksi rauhallista puhallusta
keuhkoihin ja seuraa rintakehän liikkumista.
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Kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen, mikäli henkilö ei herää eikä hengitä
normaalisti: Jatka painelu-puhallus-elvytystä rytmillä 30 painelua – 2 puhallusta, kunnes
apu tulee, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.
Uhkaavan henkilön kohtaaminen:
Jätä uhkaavalle henkilölle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä.
Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile.
Pidä kädet näkyvissä. Pysy rauhallisena.
Vältä tuijottamista.
Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta. Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä.
Älä käännä selkääsi.
Vältä äkkinäisiä liikkeitä.
Älä oikaise humaltuneen tai muuten sekavan henkilön "harhoja".
Pyri voittamaan aikaa niin, että muita tulisi paikalle.
Pyri hälyttämään apua niin, ettei uhkaaja huomaa.
Hätäpoistuminen
Poistumistilanteessa poistutaan kiinteistöstä ja siirrytään kokoontumispaikalle
Kalliolanrinteen ja Sturenkadun kulmaan. Varapaikka on Sturenkadun ja Kirstinkadun
kulma (poistumisen tapahtuessa B-portaikon kautta).
Lähde luokasta viimeisenä, jotta tiedät, että opiskelijasi ovat poistuneet rakennuksesta.
Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman lupaa, vaan siellä odotetaan lisäohjeita
viranomaisilta tai Kalliolan henkilökunnalta.

Tulipalo
Palohälytys käynnistyy automaattisesti. Palohälytystilanteessa poistutaan kiinteistöstä
ja siirrytään kokoontumispaikalle Kalliolanrinteen ja Sturenkadun kulmaan. Varapaikka
on Sturenkadun ja Kirstinkadun kulma (poistumisen tapahtuessa B-portaikon kautta).

Jos havaitset tulipalon:
Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita lähistöllä olevia.
Hälytä turvallisesta paikasta pelastuslaitos hätänumerosta 112.
Sammuta palo lähimmällä sopivalla sammuttimella, mikäli mahdollista.
Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat.
Poistu kokoontumispaikalle.
Opasta pelastuslaitos paikalle.
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Alkusammutus
Käsisammuttimella:
Ota sammuttimesta tukeva ote.
Irrota sokka.
Ota kiinni letkun kärjestä.
Suuntaa sammute liekkien juureen.
Laukaise sammutin laukaisinpainikkeella.
Aloita sammutus palon etuosasta.
Huomio oma turvallisuutesi.
Sammutuspeitteellä:
Vedä lenkeistä peite pois suojuksesta.
Käännä peite nyrkkiesi suojaksi.
Lähesty paloa peitteen suojassa.
Laske peite palon päälle tiiviisti.
Odota jäähtymistä.
Huomio oma turvallisuutesi.
Pikapalopostilla:
Vedä letkua kelalta.
Avaa pikapalopostikaapin sisällä oleva venttiili.
Aloita sammutus avaamalla suuttimen venttiili.
Vesisuihkun muotoa voi säädellä suuttimen venttiilillä. Suuntaa vesi liekkien juureen.
Aloita sammutus palon etuosasta. Huomioi oma turvallisuutesi.
Sammuta palavat sähkölaitteet käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä
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OHJEITA HELLEWIN KÄYTTÖÖN
Sähköisen päiväkirjan ja läsnäololistan täyttäminen
Tietokoneella ja puhelimella
1. Kirjaudu Hellewiin
https://kalliola.opistopalvelut.fi/
Käyttäjätunnus = sähköpostiosoitteesi (jos sinulla on useita osoitteita, niin
käytössä on se, jonka olet antanut opistoon)
Salasana = jokaisella on henkilökohtainen salasana, jonka olet saanut opistosta
2. Avausruudussa näkyy kalenteri. Klikkaa vasemmasta reunasta otsikko ”Kurssit”.
Näet kaikki kurssisi. Käynnissä olevien kurssien julkaisutila on ”Julkaistu” ja status
”Toimii”.
3. Klikkaa ”Osallistujalista” näytön oikealta
4. Klikkaa ”Päiväkirja” ruudun yläreunasta
Näet kurssilaisesi ja kokoontumiskertojen päivämäärät. Jokaisen kurssilaisen
kohdalle tulee merkitä läsnäolo. Läsnäolon merkkinä on opetuskerran tuntimäärä
(esim. 1.33 tai 1.66) Jos opiskelija on paikalla, niin klikkaa tuntimäärän kohdassa
esim. 1.66.
Jos kaikki ovat paikalla, voit klikata päivänmäärän alapuolella olevaa ”Valitse” painiketta. Jos olet merkinnyt kaikki läsnäoleviksi, niin voit numeroa klikkaamalla
poistaa läsnäolo-merkinnän poissaolevien henkilöiden kohdalta.
5. Klikkaa päivänmäärää nimilistan yläpuolella, avautuu laatikko ”Tunnin aihe”.
Kirjoita siihen lyhyesti tunnin sisältö, pelkkä opetettavan aineen nimi ei riitä, ja
klikkaa ”Tallenna”. (Tämä tallentuu automaattisesti nimilistan alapuolella olevaan
tuntierittelykoosteeseen.)
6. TÄRKEÄÄ: Merkitse lä snä olot ja kirjoita a iheet viimeistä än opetusviikon
loppuun mennessä . Kehitä itsellesi sopiva rutiini, jotta päiväkirja tulee
täytettyä.
Helpointa se on tehdä jo aina opetustunnin aikana. Palkanmaksua varten
tiedot pitää ehdottomasti olla täytettynä viimeistään kunkin kuun viimeisenä
päivänä. Palkkaa ei makseta, jos päiväkirjamerkinnät eivät ole ajan tasalla.
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Mobiili-Hellewissä
1. Asenna puhelimeesi Play-kaupasta maksuton Hellewi-appi
2. Valitse luettelosta Kalliolan kansalaisopisto
3. Kirjaudu sisään saamillasi tunnuksilla, saat näkyviin ”Omat kurssit”
4. Klikkaa kurssin nimeä, saat esiin nimilistan
5. Klikkaa tyhjää ympyrää, siihen ilmaantuu tuntimäärä esim. 1.33 (tämä tarkoittaa
sitä, että henkilö on paikalla). Läsnäolotiedon voit poistaa klikkaamalla uudelleen
ympyrää, ympyrä tyhjenee.
6. Tämän jälkeen klikkaa Muokkaa aihetta (=tunnin aihe, päiväkirja). Kirjoita lyhyesti
mitä ko. kerralla opiskeltiin. Muista tallentaa.

Sähköpostin lähettäminen opiskelijoille Hellewin kautta

•
•
•
•

Kirjaudu Hellewiin
Valitse kurssi, jonka osallistujille haluat lähettää viestin ja klikkaa kurssin tiedot auki
Valitse ”Osallistujat” -välilehti
Valitse ”Lähetä viesti”

•

Valitse ”Muokkaa”

•

Kun ”Muokkaa” -tila on valittu, voit kirjoittaa viestin suureen viestikenttään rivivälit ja
kappalejaot huomioiden.
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o

Mikäli ”Muokkaa” -tilaa ei valita ja kirjoitat viestin suoraan viestikenttään, Hellewi
ei huomioi rivivälejä eikä kappalejakoja ja opiskelija saa viestin yhtenä pötkönä,
mikä hankaloittaa lukemista huomattavasti.

•

Kun lähetettävä viesti on valmis, valitse tekstikentän vasemmasta alareunasta ”Sulje
muokkaustila”.
o Tekstiin on nyt ilmestynyt erilaisia merkkejä, mutta näistä ei tarvitse välittää.
Kyseessä on ainoastaan Hellewin toiminto, jonka avulla ohjelma osaa huomioida
lähtevän viestin rivivälit, kappalejaot yms. Merkit eivät näy opiskelijoille, kun he
lukevat viestin omassa sähköpostissaan.

•

Mikäli haluat vielä lisätä viestiin liitteen, valitse ”Valitse tiedosto”
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•

Valitse haluttu liitetiedosto omalta koneeltasi ja liitä se lähetettävään viestiin.

•

Lisää viestiin sähköpostin otsikko ja valitse vastaanottajat
rastittamalla ruutu ”Sähköpostiosoite”. Tämä valitsee
saajiksi kaikki sähköpostiosoitteensa antaneet
kurssiosallistujat.
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SAIRAUSPOISSAOLOILMOITUS

HENKILÖTIEDOT
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

SAIRAUS
o Sairaus esimiehen luvalla/omalla ilmoituksella (enintään 3 kalenteripäivää)
o Sairausloma lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
o Todistus toimitettu
o Todistusta ei vielä toimitettu
o Työtapaturma
o Tilapäinen hoitovapaa
o Muu:
Sairausaika:
Lisäselvitys:

Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

ESIHENKILÖ TÄYTTÄÄ
o Maksetaan 100% tuntipalkkiosta.
o Maksetaan 50% tuntipalkkiosta.
o Sairausajan palkkaa ei makseta.
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TYÖVAPAAHAKEMUS
HENKILÖTIEDOT
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

TYÖVAPAA
Mille ajalle haet työvapaata?

Kurssinumerot ja kurssinimet, joita vapaa koskee:

Työvapaan hakuperuste:

Työvapaan sijaisen nimi ja yhteystiedot:

Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

ESIHENKILÖ TÄYTTÄÄ
o Työvapaa myönnetään.
o Työvapaata ei myönnetä.
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