LYHYT OPISTOINFO 2018−2019
KANSALAISOPISTON TYÖVUOSI
Opetus alkaa pääsääntöisesti 17.9. alkavalla viikolla (viikko 38). Kaikki musiikin
yksilöopetus alkaa 10.9. alkavalla viikolla (viikko 37). Kurssien tarkat
alkamispäivät löytyvät kunkin kurssin tietojen kohdalta.
Syyslukukausi 17.9.–9.12. (11 viikkoa), paitsi musiikin yksilöopetus 10.9.–9.12. (12
viikkoa). Syysloma 15.10.–21.10. (viikko 42)
Kevätlukukausi ma 14.1.–14.4. (12 viikkoa), paitsi liikunta ja tanssi ma 7.1.–7.4.
(12 viikkoa) ja musiikin yksilöopetus 7.1.−28.4. (14 viikkoa). Talviloma 4.3.–10.3.
(viikko 10)
Juhlapyhät – Juhlapyhinä ei anneta opetusta. Tällaisia juhlapyhiä ovat pyhäinpäivä
la 3.11., osittain isänpäivä 11.11., itsenäisyyspäivä to 6.12., kiirastorstai 18.4.,
pitkäperjantai 19.4., pääsiäislauantai 20.4. ja pääsiäispäivä 21.4. Juhlapyhien
aattona opetus normaalisti!
ILMOITTAUTUMINEN
ALKAA MAANANTAINA 20.8. KLO 10.00!
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon, ennen kurssin alkamista,
kurssitiedoissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautuminen oppaassa
oleville kursseille (myös oppaassa oleville kevään 2019 kursseille) alkaa
internetissä, puhelimitse ja paikanpäällä Lapinlahden toimistolla MA 20.8. klo
10.00. Voit ilmoittautua kursseille




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

Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisesi voit perua maksutta kurssin
viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Lukuvuoden ja lukukauden pituisella
kurssilla sinulla on tutustumisoikeus kurssin syyslukukauden tai kevätlukukauden
ensimmäisellä kerralla. Jos et jatka kurssilla ensimmäisen kerran jälkeen, sinun
tulee itse perua osallistumisesi kurssille opiston toimistoon välittömästi.
ILMOITTAUTUMINEN INSTRUMENTTIOPETUKSEEN JA YKSINLAULUUN
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018−2019 musiikin yksilöopetukseen alkoi ti 9.5.2018.
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 2019−2020 on tiistaina
7.5.2019 klo 17.00−19.00 puhelimitse, puh. 040-4883202 tai puh. 040-4883201.
OPINTOMAKSUT, NIIDEN MAKSAMINEN JA ALENNUKSET
Kaskikuusen kurssit on hinnoiteltu kurssikohtaisesti. Kurssikohtaiset maksut
löytyvät aina jokaisen kurssin tiedoista. Kurssimaksut kattavat koko lukuvuoden
kestävän kurssin osalta sekä syyslukukauden että kevätlukukauden.
Liikunta- ja tanssikursseilla yhden opetustunnin hinta on 2,00 €/oph. Musiikin
ryhmäopetuksessa, kädentaidoissa, kotitaloudessa, puutarhataloudessa, kuvataiteissa,
tietotekniikassa, kielissä, terveyden alalla, kirjallisuudessa ja historiassa yhden
opetustunnin hinta on 1,50 €/oph. Teattereiden osalta opetustuntien hinta on
porrastettu.
Yksinlaulun opintomaksu on 140€/lukuvuosi (26vkoa). Musiikin instrumenttiopetuksessa
opintomaksut ovat 100€/lv (26vkoa), jos opetusta on 20min/vko (lasten piano-, sähkö-

kitara-, sähköbasso- ja bändiopetus) ja 140€/lv (26vkoa), jos opetusta on 30min/vko
(Siirin aikuisten piano, rummut, harmonikka, urut, saksofoni, huilu, viulu, sello,
ukulele, mandoliini, kontrabasso ja vaskisoittimet).
Opintomaksulaskut lähetetään opiskelijoille postitse koko syyslukukauden tai lukuvuoden kestäviltä kursseilta aloittain porrastetusti syys−joulukuussa 2018. Lisäksi
musiikin ja kädentaidon koko lukuvuoden kestävien ja vähintään 70,00€ hintaisten
kurssien osalta laskutus tehdään korottomasti kahdessa erässä: kurssimaksun
ensimmäinen erä laskutetaan syys–lokakuussa, toinen erä marras-joulukuussa 2018. Jos
haluat maksaa koko lukuvuoden kerralla yhdessä erässä, otathan yhteyttä
kansalaisopiston toimistoon, kiitos! Tai jos tarvitset lisäaikaa laskujen
maksamiseen, olethan yhteydessä kansalaisopiston toimistoon, kiitos! Tiedäthän, että
voit halutessasi tehdä Lapinlahden kunnan kanssa e-laskusopimuksen, jolloin saat
kaikki laskusi suoraan verkkopankkiisi.
Voit maksaa kurssimaksuja myös RJ Kuntoiluseteli Oy:n TYKY Kuntoseteli+-seteleillä,
ePassilla, Smartumin seteleillä ja Eazybreakillä. Toimita setelit toimistoomme heti
ilmoittautuessasi, ennen laskutusta! Sportti- & kulttuuripassilla voit maksaa liikunta- ja kulttuurikurssiemme kurssimaksut ilmoittautuessasi verkkomaksuna – kysy
tarvittaessa lisää opintosihteeriltämme.
Kaskikuusen kansalaisopistossa ei ole käytössä lukuvuoden kattavaa opintokorttia tai
pysyviä alennuksia esim. työttömille tai eläkeläisille, mutta olemme saaneet Opetushallitukselta opintosetelirahaa, jolla voimme alentaa opintomaksuja ohjatusti (ks.
Opinto-opas, s.10).
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 2019 –50% – Lukuvuoden
pituisten kurssien (ml. musiikin yksilöopetus) kurssimaksu puolet alkuperäisestä
opiskelijan ilmoittautuessa mukaan 1.1.2019 jälkeen.
OPETUSKERRAN PERUUNTUMISET JA POISSAOLOT
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.
Mikäli joudut olemaan poissa kurssilta useita kertoja, ilmoitathan tästä heti
opettajalle tai opiston toimistoon. Jos keskeytät tai lopetat opiskelun, ilmoita
tästä heti opiston toimistoon, kiitos! Soiton- ja laulunopiskelijoiden tulee aina
ilmoittaa poissaolosta opettajalle tai opiston toimistoon! Koska soitto- ja
laulutuntiajat ovat lyhyitä, voi opettaja jakaa poissaolevan opiskelijan soitto/laulutuntiajan muiden opiskelijoiden hyödyksi. Mikäli soitonopiskelija on
ilmoittamatta pois soittotunnilta kolme peräkkäistä kertaa, katsotaan tämä
keskeytykseksi ja paikka voidaan antaa kurssipaikkaa jonottavalle.
TIEDOTTAMINEN
Opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista ja uusista opintoryhmistä tiedotetaan
paikallislehti Matin ja Liisan kansalaisopisto-palstalla. Viikkotiedote on
luettavissa lisäksi Lapinlahden kunnan kotisivuilla.
Opisto ei ilmoita kursseille ilmoittautuneille opiskelijoille kurssin
käynnistymisestä. Jos kurssille ei ole riittävästi ilmoittautuneita, opisto
ilmoittaa kurssin peruuntumisesta ennakkoon ilmoittautuneille tekstiviestillä.
Tällöin opiskelijan ei tarvitse maksaa kurssikohtaista opintomaksua. Opisto ei
ilmoita varasijoilla oleville kurssin alkamisesta, mikäli he eivät mahdu kurssille.

