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Kuvataidekoulu syksy 2021 

 

Hyvä kuvataidekoululainen!  Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekouluun 

aloittamaan syyslukukautta 2021! 
 

Ryhmä nro 300H10, 8–11 –vuotiaat, lauantai klo 10:00–11:45, opettaja: Sirkku Ala-Harja 
  

Syyslukukausi alkaa lauantaina 14.8.2021 ja päättyy lauantaina 4.12.2021 
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42, lauantaina 23.10.2021 eikä pyhäinpäivänä 6.11.2021. 

 
 
Käyntiosoite: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, AB-porras, 3. kerros, Helsinki 

Kulku Kaapelitehtaalle tapahtuu Tallberginkadun porttikäytävän kautta.  

 

Toimisto: ma–pe 12:00–16:00, 050 470 52 83, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi 
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi   

Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi  
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi  

 
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 21 Kampista 

ja 22 Punavuoresta. 
 

Peruuttamatta jääneestä, käyttämättömästä oppilaspaikasta peritään koko 
lukukausimaksu. Oppilaspaikka säilyy automaattisesti myös kevätlukukaudelle 2022, joka 

laskutetaan vuodenvaihteessa. 
 

Huom! Pyydämme kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen 
terveys, elämäntilanne tai kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta 

tai huomioon ottamista. Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille 
materiaaleille. Myös ruoka-aineallergioista kannattaa tiedottaa opettajalle etukäteen, sillä 

syys- ja kevätlukukauden viimeisillä opetuskerroilla tarjotaan pientä purtavaa.   
 

 

Ohje koronaviiruspandemian aikana 
 

Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja 
huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.  

Kouluun ei saa tulla sairaana. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Lähetämme 
edes lieviä flunssan oireita osoittavat henkilöt kotiin harrastuksesta muun ryhmän 
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suojaamiseksi. Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai 

käsienpesumahdollisuus. Harrastuksessa käytetyt välineet desinfioidaan 
harrastustilanteen päätteeksi. 12 vuotta täyttäneet osallistujat ja opettaja käyttävät 

kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. 
Myös vanhempien tulee käyttää kasvomaskia. Kaapelitehtaalla on maskipakko.  

 

Iloa ja taitoja kuvataideharrastuksesta  
Kuvataidekoulu on iloa tuottava oppimisympäristö. Opetuksessa stimuloidaan lasten ja 
nuorten luontaista mielikuvitusta ja luovuutta sekä kannustetaan itseilmaisuun. 

Onnistumiskokemukset luovan tekemisen parissa vahvistavat itsetuntoa ja edistävät 
kaikkea oppimista.  

Opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opettajat ottavat huomioon, että 
samassa ryhmässä voi olla vasta aloittaneita ja pidempään kuvataidetta harrastaneita.  

Koulu noudattaa opetushallituksen laatimia opetussuunnitelman perusteita, joiden 
mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen 

sopiviksi.  
Viikoittainen opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä 

keskustellen ja havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa. Opetuskerroilla 
pidetään evästauko, joten pientä purtavaa kannattaa ottaa mukaan.  

 

Oppilastyöt  
Opettajat jakavat lukukausien aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai viimeisillä 

opetuskerroilla ennen lukukauden loppua. Jos lapsi ei ole paikalla viimeisillä 
opetuskerroilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan 

ajan töiden noutamiseen. Kuvataidekoulun varastotilat eivät riitä vanhojen töiden 
säilyttämiseen.  

 

Työvaatteet 

Kuvataidetunneilla käytettävät materiaalit saattavat liata vaatteita. Suosittelemme 
käyttämään suojaavaa esiliinaa, paitaa tai muuta taidetunneille tarkoitettua suojavaatetta. 

Kuvataidekoululta voi myös lainata essua tai suojapaitaa.  
 

Oppilaille jaettavat tiedotteet ja todistukset 
Näyttelykäynneistä, vanhempainilloista ja poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan usein 
sähköpostiviestillä tai tekstiviestillä, jonka opettaja tai toimisto lähettää vanhemmille. 

Kokonaan suoritetuista yleisen oppimäärän opinnoista annamme päättötodistuksen ja 
osittain suoritetuista opinnoista saa osallistumistodistuksen pyydettäessä. 

Todistuspyynnöt tehdään kuvataidekoulun toimistoon.  
 

ILOISTA SYKSYÄ! 
T. Sari Tenni 

rehtori, 050-470 52 83, sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi  


