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Användning av textmeddelanden i Hellewi 
Hellewis SMS-tjänst är avsedd för s.k. nödfall, dvs. om du t.ex. har insjuknat och lektionen ställs in 
och du genast måste få ta på studerandena. Om du har ett längre ärende att berätta och 
studerandena genast måste få veta om det, skicka bara ett kort SMS, t.ex. 
”Hej, vi skickade dig nyss ett viktigt e-postmeddelande om distansundervisning. Med vänliga 
hälsningar, Medborgarinstitutet i Kyrkslätt”. Och sedan själva ärendet i e-postmeddelandet. Alltså 
inga länkar, anvisningar eller dylikt per SMS, eftersom dessa långa SMS kostar institutet mycket, då 
det finns hundratals lärare i helheten av de tre instituten. Tack för din hänsyn. Om du vill ha 
ytterligare anvisningar, kontakta kansliet eller kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi. 
 
Projektet VapaaKOSKI 2023–2024 mellan Kyrkslätt och Hiiden opisto startar 
I projektet planeras kursutbudet tillsammans med andra aktörer och läroanstalter i området och 
skapas en verksamhetsmodell som möjliggör tillgodoräknande av studier vid medborgarinstitutet på 
dessa läroanstalter. Detta ökar mångsidigheten i institutens kursutbud och gör det som man har lärt 
sig på institutets kurser synligare. Studiepoängskurserna kommer att vara öppna för alla. Om du är 
intresserad av att hålla en studiepoängskurs eller vill ha mer information om projektet, kontakta 
kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi, tfn 050 414 3434. 
 
Kom och lär dig nytt! Kom och planera din egen studiepoängskurs! 

Våren 2023 ordnas en gratis fortbildning för lärare vid Hiiden Opisto och Medborgarinstitutet i 

Kyrkslätt. Under den bygger du bit för bit en egen kompetensbaserad kurs för programmet hösten 

2023. Ytterligare information och anmälan: 

https://www.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/course.php?l=sv&p=1&t=11447 

 
Motions- och danskurser vårterminen 2023 

Anmälan till vårterminens motionskurser börjar on 30.11.2022 kl. 11.00. 

 
Utbildningarna i projektet EVERET tillgängliga ända till slutet av år 2022.  
Projektet Eväät erinomaiseen etäopetukseen upphör i slutet av år 2022. Du kan ännu beställa alla 

utbildningsinspelningarna från åren 2021–2022 via följande länk och se dem, om du inte ännu har 

satt dig in i dem: https://www.omnia.fi/hankkeet/evaat-erinomaiseen-etaopetukseen-everet. Det 

lönar sig att bekanta sig med dem nu, för inspelningarna är inte längre tillgängliga efter detta år. 

Glad undervisningsvecka och -månad! 
 
Med vänlig hälsning,  
Kimmo Kontturi, planeringslärare  
Satu Ylönen, rektor 

Annika Mickos, koordinator  
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