LYHYT OPISTOINFO 2017−2018
OPISTON TYÖVUOSI
Opetus alkaa pääsääntöisesti 18.9. alkavalla viikolla (viikko 38). Kaikki musiikin
yksilöopetus alkaa 11.9. alkavalla viikolla (viikko 37). Kurssien tarkat
alkamispäivät löytyvät kunkin kurssin tietojen kohdalta.
Syyslukukausi 18.9.–10.12. (11 viikkoa), paitsi musiikin yksilöopetus 11.9.–10.12.
–8.4.
(12 viikkoa) ja musiikin yksilöopetus 8.1.−22.4. (14 viikkoa). Talviloma 5.3.–11.3.
(viikko 10)
Juhlapyhät – Juhlapyhinä ei anneta opetusta. Tämä on otettu huomioon lukuvuoden
tunteja laskettaessa, eli niitä ei korvata erikseen. Tällaisia juhlapyhiä ovat
pyhäinpäivä la 4.11., isänpäivä 12.11., itsenäisyyspäivä ke 6.12., kiirastorstai
29.4., pitkäperjantai 30.3., pääsiäislauantai 31.3., pääsiäispäivä 1.4. ja toinen
pääsiäispäivä 2.4. Juhlapyhien aattona opetus normaalisti!
ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA MAANANTAINA 21.8. KLO 10.00!
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon, ennen kurssin alkamista,
kurssitiedoissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautuminen oppaassa
oleville kursseille (myös oppaassa oleville kevään 2017 kursseille) alkaa
puhelimitse ja paikanpäällä Lapinlahden toimistolla MA 21.8. klo 10.00.
Verkkoilmoittautumisen yhteydessä on hyvät ohjeet internetissä ilmoittautuvalle.
Sähköpostilla et voi ilmoittautua kursseille. Voit ilmoittautua kursseille




internetissä (www.kaskikuusi.fi)
puhelimella (puh. 040-4883202 / 040-4883201)
toimistolla aukioloaikana

ILMOITTAUTUMINEN INSTRUMENTTIOPETUKSEN JA YKSINLAULUN VAPAILLE PAIKOILLE
Ilmoittautumisen avaava ilmoittautumisilta on järjestetty vuodesta 2016 alkaen jo
toukokuussa! Keväällä 2017 ilmoittautuminen lukuvuoden 2017−2018 musiikin
yksilöopetukseen oli ti 9.5.2017. Vapaaksi jääneille ja lukuvuoden aikana
vapautuville musiikin yksilöopetuksen paikoille sekä varasijalle voit ilmoittautua
milloin vain. Jos paikkoja vapautuu kesken lukuvuoden, tarjoamme opetuspaikkaa
varasijoilla oleville. Vapaista musiikin yksilöopetuksen paikoista tiedotamme Matin
ja Liisan Kaskikuusen palstalla.
Ilmoittautuminen musiikin yksilöopetukseen lukuvuodelle 2018−2019 on tiistaina
8.5.2018 klo 17.00−19.00 puhelimitse, puh. 040-4883202 tai puh. 040-4883201. Ei
sähköpostitse tai tekstiviestillä, kiitos! Vapaita ja vapautuvia paikkoja kannattaa
tiedustella myöhemminkin!
OPINTORYHMÄN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA KÄYNNISTYMINEN
Opintoryhmä käynnistyy, jos ryhmään on ilmoittautunut 7 kurssimaksun maksavaa
oppilasta. Kielten ryhmissä on vähimmäismäärä 5 oppilasta. Kurssien
opiskelijamäärän pitää toteutua viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
Omakustannekurssien opiskelijaminimi määräytyy kunkin kurssin hinnoittelun
mukaan.
NELJÄN VUODEN OPISKELURAJOITE
Musiikin yksinlaulussa on opistossa käytössä neljän vuoden opintovuosirajoite.
Näissä ryhmissä ensisijainen opiskeluoikeus on uusilla ja alle neljä vuotta ainetta
opiskelleilla. Vapaiksi jääneille paikoille otetaan edelleen pidempään opiskelleita
ilmoittautumisjärjestyksessä. Välivuoden jälkeen voi ryhmään pyrkiä opiskelemaan

taas uutena opiskelijana.
OPINTOMAKSUT, ALENNUKSET JA MATERIAALIMAKSUT
Kaskikuusen kurssit on hinnoiteltu kurssikohtaisesti. Kurssikohtaiset maksut
löytyvät aina jokaisen kurssin tiedoista. Normaalien kurssien hinnat määräytyvät
opetustuntien määrän mukaisesti siten, että pitempi kurssi on kalliimpi kuin lyhyt
kurssi. Maksuperustana käytetään Lapinlahden kunnan kunnanvaltuuston päätöksellä
13.12.2016 1,20€ per opetustunti ryhmäopetuksessa. Siten esimerkiksi 46 oppituntia
lukuvuodessa eli kaksi oppituntia viikossa kestävä normaali esimerkiksi englannin
kielen kurssi maksaa 1,20€ x 46oph = 56€. Jos opiskelija osallistuu toiselle esim.
29,9oph kestävälle normaalille kurssille, maksaa hän tästä kurssista lisäksi 1,20€ x
29,99oph = 36€ (pyöristys ylöspäin). Pienin opintomaksu on kuitenkin 12€
(korkeintaan 10 oppitunnin normaalit kurssit). Osa erikoisemmista kursseista on
hinnoiteltu kalliimmiksi perustuen etenkin suurempiin kustannuksiin opistolle.
Kurssimaksut kattavat koko lukuvuoden kestävän kurssin osalta sekä syyslukukauden
että kevätlukukauden. Kurssimaksut eivät kata mahdollisia materiaalimaksuja, jotka
pyritään ilmoittamaan kurssitiedoissa.
Tavoitteenamme on, että opintomaksulaskut lähetetään opiskelijalle postitse koko
lukukauden tai -vuoden kestäviltä kursseilta porrastetusti syys−marraskuussa 2017
seuraavasti: syyskuussa musiikki, lokakuussa kädentaidot, marraskuussa liikunta ja
muut alat loka−marraskuussa.
Yksinlaulun opintomaksu on 85€/lukuvuosi (26vkoa). Musiikin instrumenttiopetuksessa
opintomaksut ovat 70€/lv (26vkoa), jos opetusta on 20min/vko (normaali piano-,
sähkökitara-, sähköbasso- ja bändiopetus) ja 85€/lv (26vkoa), jos opetusta on
30min/vko (Siirin aikuisten piano, rummut, harmonikka, urut, saksofoni, huilu,
viulu, sello, ukulele, mandoliini ja kontrabasso).
Kaskikuusen kansalaisopistossa ei ole käytössä lukuvuoden kattavaa opintokorttia tai
pysyviä alennuksia esim. työttömille tai eläkeläisille, mutta haemme vuosittain
Opetushallitukselta opintosetelirahaa, jolla voimme alentaa opintomaksuja ohjatusti
(ks. opinto-opas).
Useimmille kursseille voit tulla mukaan myös kesken lukuvuoden. Tällöin sinun tulee
ilmoittautua opiston toimistoon ja varmistaa opettajalta, että mukaan tuleminen
kesken lukuvuoden on järkevää. HUOM! Kevätlukukausi 2018 –50% – Lukuvuoden
pituisten kurssien (ml. musiikin yksilöopetus) kurssimaksu puolet alkuperäisestä
opiskelijan ilmoittautuessa mukaan 1.1.2018 jälkeen.
Voit maksaa kurssimaksuja myös RJ Kuntoiluseteli Oy:n TYKY Kuntoseteli+-seteleillä,
Sportti- & Kulttuuripassilla ja Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Toimita
setelit toimistoomme heti ilmoittautuessasi, ennen laskutusta! Sportti- &
kulttuuripassilla voit maksaa liikunta- ja kulttuurikurssiemme kurssimaksut
ilmoittautuessasi verkkomaksuna – kysy tarvittaessa lisää opintosihteeriltämme.
OPETUSKERRAN PERUUNTUMINEN
Jokaviikkoinen opintoryhmä voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim.
opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan
poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan sijainen tai pidetään opintokerrat
myöhemmin. Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä tai
soittamalla. Jos puhelinnumeroa ei ole ilmoitettu, ilmoitetaan peruuntuminen
sähköpostitse.
TIEDOTTAMINEN
Opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista ja uusista opintoryhmistä tiedotetaan
paikallislehti Matin ja Liisan kansalaisopisto-palstalla. Viikkotiedote on
luettavissa lisäksi Lapinlahden kunnan kotisivuilla.

TODISTUKSET
Opiskelija voi pyytää todistuksen osallistumisesta opetukseen. Todistukset tulee
pyytää saman työvuoden aikana. Edellisten työvuosien todistuksista laskutetaan
10€/kpl.

