
LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTON OPEKIRJE SYKSY 2016 

 

HEI KAIKKI!  

 

Opiston opetusohjelma on ollut jaossa tällä viikolla, ja ilmoittautumisia on alkanut jo pikku hiljaa 

tippumaan. Nyt sitten vain toivomme sormet ja varpaat ristissä, että ryhmät alkavat täyttymään 

tai saavuttavat ainakin minimikokonsa. Tuula ilmoittelee toimistosta heti, kun tilanne kunkin 

ryhmän kohdalta alkaa selviämään.  

Musiikin yksityisopetus starttaa tuttuun tapaan ensimmäisenä; opetus alkaa jo elo-syyskuun 

vaihteessa. 

Kuten on ollut puhettakin, lievestuorelaisen kansalaisopistotoiminnan käynnistyminen täytti 

tämän vuoden tammikuussa 70 vuotta. Pienimuotoisia juhlallisuuksia vietetään nyt alkavalla 

syystyökaudella eri tapahtumien ja esim. työpajojen merkeissä. Käkikujalla -konsertti (mukana 

mm. musiikinopettajamme Minja Niiranen) ke 24.08. klo 18.00 opiston salissa on noista 

tapahtumista ensimmäinen. (Hallituksen päätöksellä emme siis ala erillisiä isoja kokkareita 

viettämään, se ei vain tunnu meidän opiston näköiseltä touhulta.) 

 

Martti Suosalon huippusuosittu, joka paikassa loppuunmyyty Palvelija (kirj. Kari Hotakainen) on 

sekin osa juhlatapahtumiamme, ja nähdään Laurinkylän koulun näyttämöllä pe 30.09. klo 19: 

lipunmyynti alkoi tämän viikon tiistaina. – Ole nopea ja varaa sinäkin lippusi opiston toimistosta 

pian, kysyntä tuntuu olevan vilkasta.  

Improryhmä Thö Säälittävät esiintyy pe 28.10. klo 19 opiston näyttämöllä. Improshown nimi on 

Bailamos, joten juhlameiningillä edetään siinäkin illassa.  

Marraskuun Liisan Tarinat – kulttuurikuukauden aikana tapahtuu lisää, niistä sitten tuonnempana.  

Työsopimus- ym. paperi- ja toimistoasioissa (päiväkirjat, avaimet, liput ja laput jne.) kannattaa aina 

ensimmäisenä olla yhteydessä toimiston Tuulaan.  

Toimiston puh.nro on 040 734 9392. Toimisto on auki 09.09. asti ma-pe klo 09.00 -15.00, sitten 

aukioloajat vaihtuvat niin, että toimisto on auki ma 09.00 – 18.00, ke-to 09.00 – 15.00 ja pe 09.00 

– 13.00. 

 

Vanhoille opeille tiedoksi: muistathan ilmoittaa heti, jos esim. osoitteesi, puh.nrosi, sähköpostisi 

tms. tärkeää on kesän aikana muuttunut.  

Uudet opet: toimitathan henkilötietosi, osoitteesi, verokorttisi jne. Tuulalle toimistoon heti, kun 

opetusryhmäsi on varmistunut.  



Palkantilauksesta: jos haluat palkkasi kuluvan kuun lopun tiliin, palkantilaus tulee olla Tuulalla 24. 

pvä kuluvaa kuuta.  

Matkalasku ja palkantilauslomake löytyvät Lievestuoreen Setlementin sivuilta: 

Lievestuoreen setlementti/kansalaisopisto/palkantilaus/matkalasku eli osoitteesta 

http://www.lievestuorela.fi/ 

Samasta osoitteesta löytyy myös tämän syksyn 2016 opetusohjelma/opiston uutiset 

 

Kivaa loppukesää! Kuukauden-puolentoista kuluessa harrastustoiminta alkaa!  

 

Terveisin 

Lievestuoreen kansalaisopiston väki,  

puolesta Sari P. 

Lievestuoreen Setlementti ry:n toiminnanjohtaja 

Lievestuoreen kansalaisopiston vt. rehtori 
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