
  

                                                                                             

                                                                     

    MIKÄLI HALUAT HAKEA YLIMÄÄRÄISEEN 

    LISÄTYÖPAJAAN, TÄYTÄ ALLAOLEVA   

  TYÖPAJAOPPILAILLE (12 vuotta täyttäneille) 
 
   Merkitse ao. kohteista taidealaa ja opetuspistettä toivejärjestykseen ( 1 , 2 , 3 )

  HAEN LISÄTYÖPAJAAN (12-20 v)

 

  ____________________________________________
  Työpajan nimi

  ____________________________________________
  Opetuspiste

 

J AT K O I L M O I T TA U T U M I N E N  L U K U V U O D E L L E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

PALAUTETAAN OPETTAJALLE 30.4. MENNESSÄ

JATKOILMOITTAUTUMINEN ON EDELLETYS OPINTOPAIKAN SÄILYTTÄMISEKSI 

Vaihtoehtoisesti postitse toimistoon alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla (toimisto@kuvataide.fi)

Strömsin taidekartano, Untuvaisentie 10, 00820 Helsinki
p. 09-7591964                toimisto@kuvataide.fi         www.kuvataide.fi

Helsingissä __________/___________2018
__________________________________________________________
Huoltajan tai 18 v täyttäneen oma allekirjoitus

Nimi Henkilötunnus

 Osoite (jos muuttunut)  Oppilaan gsm

 Postinumero ja postitoimipaikka (jos muuttunut)  Kotipuh.

 Huoltajan nimi (Laskun vastaanottaja)  Gsm / työpuh.

 Nykyinen lisätyöpaja, paikka, opettaja, viikonpäivä (vain lisätyöpajan oppilaat) 

 Toisen huoltajan nimi

 Sähköpostiosoite (HUOM! TÄrKEÄ KOULUN TIEdOTUKSEEN)

 Nykyinen ryhmä, paikka, opettaja, viikonpäivä (KAIKKI TÄYTTÄVÄT)             

 Gsm / työpuh.

 Palautetta ja viestejä koululle

STRÖMSIN TAIDEKARTANO

Kuvataide

Keramiikka

Mediataide

Animaatio ja video

Valokuva

Muotoilupaja

Visual art workshop in English

VUOTALO

Kuvataide

Arkkitehtuuri ja ympäristö

KÄPYLÄN OPETUSPISTE

Kuvataide

Mediataide

Keramiikka

Visual art workshop in English

PIKKU HUOPALAHDEN
NUORISOTALO

Kuvataide

KAISANIEMI

Kuvataide

 Oppilaan KUVAMUISTI sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)

Työpajaoppilailla on mahdollisuus osallistua 
lisätyöpajaan ilman erillistä maksua mikäli niissä 
on tilaa. Merkitse mihin lisätyöpajaan haluaisit 
osallistua. Vaihtoehdot näet vasemmasta 
sarakkeesta.

(PIMA)

(PIMA)

(PIMA)

(PIMA)

(PIMA)

2018-2019



OPPILASTÖIDEN KÄYTTÖLUPA  

Helsingin kuvataidekoulun oppilaan

Oppilaasta tuntitilanteissa otettuja valokuvia saa käyttää koulun painetussa ja sähköisessä tiedo-
tuksessa, esim. kuvataidekoulun kotisivuilla ja kuvataide TV:ssä/näyttö Strömsin aulassa.

Oppilaasta tuntitilanteissa otettuja valokuvia tai videoita saa käyttää kuvataidekoulun käyttämässä 
sosiaalisessa mediassa (esim. koulun Facebook-sivut, Instagram ja Youtube).

Opetustilanteissa otettuja kuvia/videoita voi jakaa oman kuvataideryhmän sisäisessä kuvamuisti-
kansiossa ryhmän jäsenten kesken.

Oppilaasta tuntitilanteissa otettuja valokuvia voidaan myös käyttää koulun taideprojektien ja 
-yhteistyöhankkeiden yhteydessä eri verkkosivuilla (esim. Kulke, Kuvataidekoulujen liitto), netti-
gallerioissa tai tulosteina ja painotuotteissa.

  Kuvien yhteydessä voidaan mainita oppilaan koko nimi ja ikä.

  Kuvien yhteydessä voidaan mainita vain oppilaan etunimi ja ikä.

  Kuvia voidaan julkaista ilman oppilaan nimeä.

Oppilaasta otettuja valokuvia ei saa käyttää koulun julkaisuissa ja tiedotuksessa.

teoksesta otettuja kuvia tai kuvan osia teostietoineen voidaan julkaista koulun painetussa ja sähköisessä 
tiedotuksessa, esim. kuvataidekoulun kotisivuilla ja kuvataideTV:ssä/näyttö Strömsin aulassa.

Teoskuvia tai niiden osia voidaan myös käyttää koulun taideprojektien ja -yhteistyöhankkeiden yhtey-
dessä eri verkkosivuilla (esim. Kulke, Kuvataidekoulujen liitto), nettigallerioissa tai tulosteina ja paino-
tuotteissa.

Teoskuvia tai niiden osia voidaan julkaista kuvataidekoulun käyttämässä sosiaalisessa mediassa (esim. 
koulun Facebook-sivut, Instagram ja Youtube).

  Teoskuvien yhteydessä voidaan mainita oppilaan koko nimi ja ikä. 

  Teoskuvien yhteydessä voidaan mainita vain oppilaan etunimi ja ikä.

  Teoskuvia voidaan julkaista ilman oppilaan nimeä.

Helsingissä

____ / ____  2018

OPPILAAN KUVAUSLUPA 

Lukuvuosi 2018-2019

huoltaja 1 allekirjoitus ja nimen selvennys

huoltaja 2 allekirjoitus ja nimen selvennys



Osallistu ja voita ilmainen syyslukukausi Helsingin kuvataidekoulussa!

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVOKYSELY

1. Miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pitäisi mielestäsi kuvataidekoulussa kehittää?

2. Mitkä koet tärkeimmiksi reilun pelin säännöiksi kuvataidekoulussa?

3. Ehdotus tai ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseksi kuvataidekoulussa:

4. Kun kuvataidekoulussa kehitetään yhdessä toimintaa, mitkä teemat olisi tärkeintä nos-

taa ensiksi esiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa eteenpäin viedessämme? 

(Valitse 1-3 teemaa)

Kiitos osallistumisesta yhteiseen suunnittelutyöhön! 

Nimi:

ikä

syntyperä

uskonnollinen 
vakaumus

seksuaalinen 
suuntautuminen

terveydentila

kansalaisuus

mielipide vammaisuus

sukupuoli

muu teema?

kieli

poliittinen toiminta

perhesuhteet
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