Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle!
Piirustus, sarjakuva ja grafiikka, Yli 10-vuotiaiden kurssi (300S15)
ma-pe 14. – 18.6.2021 klo 10.00–14:00
Opettajat: Anna-Maija Mattila Selin, puh. 050-585 14 48 ja Eija Hakkola, puh. 050-516 91 42
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun sijaitsee Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa;
osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on grafiikkaluokassa ”Tokio”, kulku kuvataidekouluun tapahtuu Tallberginkadun porttikäytävän
kautta AB-portaasta (hissi tai rappu) suoraan käytävän kautta luokkaan. A-portaan ulko-ovi on suljettu.
A-portaaseen pääsee myös Kaapelitehtaan uuden INFO/Konttori/Kahvilatilan kautta suoraan
porttikäytävästä. Liitteenä valokuvauslupa, jonka toivomme että täyttäisitte.
Jos et pääse osallistumaan kurssille, voi kurssin perua vielä 10 päivää ennen kurssin alkua. Ilmoita
tästä kurssisihteerille 050-470 52 83, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi.
Kurssipäivän aikana pidetään evästauko. Maistuvaa ja ravitsevaa syötävää ja juotavaa siis mukaan!
Tiloissa on jääkaappi ja mikroaaltouuni.
Kurssilla saatetaan tehdä retkiä Ruoholahden lähiympäristöön. Opettaja valvoo lapsia retkien aikana.
Jos lapsella on HKL:n voimassa oleva matkakortti, se olisi hyvä olla mukana. Kurssilla on hyvä käyttää
suojapaitaa, tai sellaisia vaatteita, jotka saavat sotkeentua.
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
Tietoa vanhemmille
Opettajat ovat pedagogisesti kokeneita ammattikuvataiteilijoita. He huolehtivat ryhmänsä
turvallisuudesta ja viihtyvyydestä evästaukojen aikana. Lasten opetuksessa avainsanoja
ovat elämyksellisyys sekä lapsen elämismaailmasta kumpuava kuvakieli. Opettajat ottavat
huomioon, että samassa ryhmässä voi olla vasta aloittaneita ja jo pidempään kuvataidetta
harrastaneita. Opetussisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan lapsen ikään ja
kehitysvaiheeseen sopiviksi.
Opetuskerta alkaa yhteisellä tehtävänannolla ja aiheeseen virittäytymisellä keskustellen ja
havaintoja tehden. Siksi on tärkeää tulla tunnille ajoissa.

Elävintä tietoa taideopetuksen sisällöistä saa viikon päätyttyä, kun lasten työt tuodaan
kurssiviikon jälkeen kotiin ja heillä on mahdollisuus kertoa niistä vanhemmille
tuoreeltaan.
Huom! Opettajan on hyvä tietää lapsen yliherkkyydestä villalle tai muille materiaaleille. Pyydämme
kertomaan opettajalle tai kuvataidekoulun rehtorille, jos lapsen terveys, elämäntilanne tai
kehitysvaihe edellyttävät opettajalta erityistä huomaavaisuutta tai huomioon ottamista.
Oppilastyöt ja niiden hakeminen
Opettajat jakavat viikon aikana tehdyt työt joko niiden valmistuttua tai useimmiten viimeisellä
opetustunnilla kurssin lopussa. Jos lapsi ei ole paikalla viimeisillä opetuskerroilla, pyydämme
ottamaan yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon ja sopimaan ajan töiden noutamiseen. 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

