
Osallistumalla vuositt ain periodiopetukseen 
viikkotunti opetuksen lisäksi voit suoritt aa 
taiteen pe-rusopetuksen laajan oppimäärän 
kuvataidekoulussa. 

Periodit ovat maksutt omia ja ne on tarkoitet-
tu lähinnä PII:n ja työpajojen oppilaille. 1-2 
viikonlopun periodiin osallistumisesta saat 
merkinnän opintokirjaasi. Valitessa oppilaita 
periodeille huomioidaan se, onko oppilas 
osallistunut kyseiselle periodille jo aiemmin, 
hänen kuvataideopintojensa kesto sekä pe-
riodin ikäsuositus.

Toimi nopeasti , jott a pääsisit haluamallesi 
periodille tai periodeille. Voit hakea enintään 
kolmelle periodille. Valituksi tulleet saavat 
infokirjeen periodista noin viikkoa ennen 
periodin alkamista. Muista kertoa ilmoitt au-
tumisen yhteydessä nimesi, ikäsi, ryhmäsi 
sekä mille periodille haet.
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Animaatio /

KUMMITUSJUTTUJA
La 5.11.  klo 14-17
Su 6.11  klo 12-16
La 19.11.  klo 14-17
Su 20.11  klo 12-16

Periodilla toteutamme pienryhmissä animaation stop motion 
-tekniikalla. Ryhmät kehittelevät kukin oman tarinan pohjoisten 
mytologioiden pohjalta ja suunnittelevat animaation hahmot. 
Upotamme luomamme hahmot omaan ympäristöömme ja 
kerromme tarinaa Strömsin kummituksista. Suunnittelun lisäksi 
keskitymme liikkeen ilmaisuun sekä hahmojen vuorovaikutukseen 
ympäröivän tilan kanssa. Animointi tapahtuu iStopmotion-
ohjelmalla.

Opettaja: kuvataideopettaja Joonas Tähtinen
Paikka: Strömsin kartano, Untuvaisentie 10

Kurssille voivat 11-vuotta täyttäneet oppilaat. 

Maalaus /

MYSTIIKKAA 
POHJOISESSA
La 29.10 klo 11-15
Su 30.10 klo 11-15

Kurssilla etsimme outoja 
ilmiöitä, olentoja tai tapahtumia pohjolan perukoilta. Löytyykö 
Poke´mon, joikhaako Harry Potter, lymyääkö tunturilinnassa velho 
vai kätkeytyykö tunturin luoliin kammottava salaisuus? Mitä kaik-
kea kaamos voikaan sisäänsä kätkeä? Ovatko revontulet sittenkin 
tanssivia neitoja sulhoa houkuttamassa? Entä mitä paljastaa läpiyön 
loistava aurinko? Aiheita lähestytään leikkimielisesti ”löytämällä” 
hahmoja myös käyttämättä siveltimiä tai palettiveitsiä.

Opettaja: Kuvataideopettaja Marja Mali
Paikka: Käpylän opetuspiste, Käpylänkuja 3

Kurssille voivat ilmoittautua 10-vuotta täyttäneet.

Gra�iikka /

LÖYTÖRETKIÄ 
MAALAUKSELLISEEN 
GRAFIIKKAAN
Su 30.10.  klo 12-15
La 12.11.  klo 13.30-16.30
Su 13.11.  klo 12-15 

Gra� ikan viikonlopuissa painetaan maalauksellisia monotypi-
oita niin kalvolta kuin puultakin. Maalaukselliseen jälkeen voi 
yhdistää tarkkaa viivapiirrosta ja töistä voi halutessaan koostaa 
kollaaseja. Gra� ikka voi olla yllätyksellistä ja sattuma on läsnä 
teosten toteutuksessa. 

Opettaja: kuvataiteilija Iina Heiskanen
Paikka: Strömsin kartano, Untuvaisentie 10 

Kurssille voivat ilmoittautua 11-vuotta täyttäneet.

Keramiikka /

ARKTISEN 
TUTKIMUSASEMAN 
OUDOT LÖYDÖT
La 5.11  klo 14-17 
Su 6.11  klo 12-16 
Su 20.11  klo 12-15

Hylätyllä tutkimusasemalla on tapahtunut kummia. Keramiik-
kaperiodilla valmistetaan käsinrakennustekniikoilla tutkimusase-
malta löytyneitä kojeita ja tutkimuskohteita. Onko löytynyt kum-
majainen eläin, kasvi vai kenties tutkimusväline? Työt lasitetaan 
viimeisellä kerralla.  Alaikäraja 10 v.

Opettaja: keramiikkataiteilija Miia Kallio
Paikka: Strömsin kartano, Untuvaisentie 10

Kurssi 10-vuotaille ja sitä vanhemmille oppilaille.

Kollektiivimaalaus /

HYYTÄVÄT HELTEET JA 
PAAHTAVAT PAKKASET
La 29.10 klo 13-15
Su 30.10 klo 12-15

Periodilla maalataan akryyliväreillä teos kahdelle isolle maalaus-
pohjalle. Maalauksen aiheena pohditaan vaihtuvia vuodenaikoja, 
joista osallistujat luonnostelevat omia ajatuksiaan omalla tyylillään. 
Ideoista kootaan ja toteutetaan yhdessä suurikokoinen ja monen-
kirjava maalaus.
  Opettaja: kuvataideopettaja Juho Hellsten
  Paikka: Strömsin kartano, Untuvaisentie 10

  Kurssille voivat ilmoittautua 9-14 vuotiaat.
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15.10.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
koulu@kuvataide.fi

Ilmoitathan nimesi, ikäsi, ryhmäsi sekä mille 
periodille haet.

Mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella 
myöhemminkin. 


