Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan!
Lapsi–vanhempi –kurssi Suomenlinnassa, Yli 7-vuotiaat lapset (300S08)
ma-to 21. – 24.6.2021 klo 10.00–15:00 (lauttamatkat mukaan lukien 9:10-15:35)
Opettaja: Sirkku Ala-Harja, puh. 0400-013 145
Tässä kirjeessä on kurssin yleistiedot, liitteinä opaskartta kurssipaikalle lautta-aikataululla ja
valokuvauslupa. Jos ette pääse osallistumaan kurssille, voi kurssin perua vielä 10 päivää ennen kurssin
alkua. Ilmoita tästä kurssisihteerille 050-470 52 83, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi.
Kurssilaiset ja opettaja kokoontuvat Kauppatorille HSL:n Suomenlinnan lautan lähtölaiturille klo 9:10
(lautan lähtöaika on klo 9:20). Lapsi-vanhempi-ryhmissä lapsen mukana kurssille osallistuva aikuinen
on vastuussa lapsen valvonnasta lautalla ja Suomenlinnassa. Osallistujat kustantavat itse
lauttamatkan, joten mukaan tulee ottaa voimassa oleva HSL:n matkakortti, sovellus tai riittävästi
kolikoita. Suomenlinna sijaitsee A-vyöhykkeellä, joten sinne voi matkustaa kaikilla HSL:n lipuilla, joissa
on mukana A-kirjain eli AB-, ABC- ja ABCD-lipuilla. Lautalla kelpaavat kerta-, vuorokausi- ja kausiliput.
Kurssipäivän työskentely päätetään klo 15.00, jolloin ehtii Suomenlinnasta klo 15.20 lähtevään HKL:n
lauttaan. Lauttamatka kestää noin 15 minuuttia.
Jos sovitusta lautasta myöhästyy, voi kurssille tuoda lapsen myöhemmällä lautalla. Liitteenä kartta
jossa lauttojen aikataulu. Opetusryhmät saattavat kuitenkin liikkua Suomenlinnassa. Osalla
opettajista on mahdollisuus vastata matkapuhelimiinsa kurssin aikana. Opettajan puhelinnumero
kannattaa ottaa ylös.
Kurssipäivän aikana pidetään evästauko. Maistuvaa ja ravitsevaa syötävää ja juotavaa siis mukaan!
(Vettä saa kurssitiloista.) Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että saarella on tuulen vuoksi
viileämpää kuin mantereella, auringolta suojaava päähine on hyvä ottaa mukaan. Vaatteiden
mahdollinen sotkeutuminen taidetta tehdessä kannattaa ottaa huomioon vaatteita valitessa.
Kesäkurssin sisätilat sijaitsevat Suomenlinnan Susisaaressa, Taidekoulu Maan tiloissa (Suomenlinna B
20 F). Liitteenä Suomenlinnan kartta, johon on merkitty kulkureitti lauttalaiturilta Taidekoulu
Maahan. Samassa rakennuksessa on Tullimuseo, jonka viittoja seuraamalla löytää perille.
Terveys-turvallisuus
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja huolehdimme
turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.
Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat henkilöt kotiin harrastuksesta muun ryhmän
suojaamiseksi.
Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus.
Harrastuksessa käytetyt välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi.
12 vuotta täyttäneet osallistujat, opettajat ja avustajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole
terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
Ohjeet on tulostettu näkyville ja lähetetty sähköpostitse opettajille, oppilaille ja oppilaiden
huoltajille.

Mukavaa kurssikesää!
Terveisin,
Sari Tenni, rehtori
Suomenlinnan tarunhohtoinen linnoitus, meri ja luonto antavat elämyksiä ja ehtymättömiä aiheita
kuvien tekoon. Viiden kurssipäivän aikana piirretään, maalataan, rakennellaan ja työskennellään
luonnonmateriaaleilla.
Opettajat ovat pedagogisesti kokeneita ammattikuvataiteilijoita. Kursseilla työskennellään
mahdollisimman paljon ulkona, mutta Taidekoulu Maan taideluokat tarjoavat tarvittaessa hyvin
varustetut ja lämpimät sisätilat työskentelyyn.
Opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja havaintoja
tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa.
Huom! Opettajan on hyvä tietää yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille.
Oppilastyöt ja niiden hakeminen
Opettajat jakavat viikon aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai useimmiten viimeisellä
opetustunnilla kurssin lopussa. Kuvataidekoulu on vuokralla taidekoulu MAA:n tiloissa ja vuokra-ajan
jälkeen varastotilat siirtyvät päävuokralaisen käyttöön. Kuivumaan jätetyt työt tulee ehdottomasti
noutaa ennen kesäkurssien päättymistä 6.8.
Vastaanotamme mielellämme palautetta koulun toiminnasta. Palaute auttaa meitä kehittämään
kuvataidekouluamme!
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun toimisto avoinna ma–pe klo 12–16
(heinäkuussa ma-to 12-16)
Postiosoite: Tallberginkatu 1 A / 7, 00180 Helsinki
puhelin: +358(0)50 470 52 83, sähköposti: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi
Avustaja Jon Pettersson: jon.pettersson@helsingintaiteilijaseura.fi

