
                    

ASKOLAN KUVATAIDEKOULUN KEVÄTTIEDOTE  2023 
                                  Tervehdys Kuvataidekoululaisten huoltajat! 

Kevätlukukausi on alkanut vauhdilla. Kevään teema yhteisillä opinnoilla jatkuu käsitellen neljää 

elementtiä: MAA, ILMA, TULI ja VESI.   

Paljon olisi kaikkea kuvataiteeseen liittyvää toimintaa – nyt vain tarvittaisiin lisää uusia käsipareja 

ja uusia ääniä johtokuntaan. Laitathan kalenteriisi kokouksen 21.3. ja tule mukaan antoisaan 

toimintaan lasten hyväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaisiän taidekasvatus – ja yhteiset opinnot AB- ryhmällä opettajana on Tiina Kolehmainen.                           

Yhteiset opinnot CD- ja E- ryhmillä opettajana on Maisa Laine. 

Opetustuntien aikana opettajilla on käytössä kuvataidekoulun puhelin: 04508983030 

Mikäli tulee kuvataidekouluun liittyvää asiaa tai kysyttävää. Kuvataidekoulun puhelimeen 

kannattaa soittaa: Ma / To klo 17–18. Tai käyttää sähköpostia: askolankuvataidekoulu@gmail.com 

Lukuvuosimaksu toimitetaan lukuvuoden aikana kahdessa erässä sähköposteihin. Tammikuun 

aikana tulee toinen erä. Uuden käytännön mukaisesti maksuerä on keväällä pienempi. Kesken 

lukuvuoden aloittavien oppilaiden maksut muodostuvat jäljellä olevien opetuskertojen mukaan. 

Kevätlukukauden Teemajaksot: 

11.1.2023 – 8.3.2023.     Veistos: Vaate – Taidetta?  Opettajana Maisa Laine.    

(Viikko 8 talviloma) 

15.3.2023 – 3.5.2023.    Piirtäminen: Sarjakuva.  Opettajana Emmi Valve. 

 

Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 21.3.2023 klo 18.00                  

KEVÄÄN AIKATAULU: 

YHTEISET OPINNOT + VARHAISIKÄ: 

Maanantai: E ryhmä 9.1. – 15.5.2023.       10.4. ja 1.5.2023 EI ole opetusta. 

Tiistai: Varhaisikä ja AB ryhmä 10.1. – 2.5.2023 

Torstai: CD ryhmä 12.1. – 11.5.2023.  6.4.2023.  EI ole opetusta. 

TALVILOMA VIIKOLLA 8   EI OLE OPETUSTA 

 



 

Askolan kirjastolla on helmikuun ajan yhteisnäyttely: Siivet                                                                

Näyttelyssä on mukana teemaryhmän siipiteokset. 

 

Kuvataidekoulu kutsuu Ystävänpäivän viikolla (7) oppilaiden mukaan yhden                                                  

kaverin, siskon tai veljen. Tutustumaan kuvataidekoulun toimintaan ja tekemään kuvataidetta 

ystävän kanssa. 

Kuvataidekoululla perinteinen Pääsiäisaskartelu   la 18.3.2023. Kello 10-13. 

Kevätnäyttely lukuvuoden teoksista pidetään perinteisesti toukokuussa kirjastolla.                      

Avajaiset lauantaina 6.5.2023.  Näyttelystä tiedotetaan lähempänä lisää. 

 

Kirjasto on tilannut kuvataidekoululta seinäteoksen lastenkirjojen läheisyyteen. Teos jää 

kirjastolle pysyvästi. Teosta lähtee tekemään AB ja CD ryhmät yhteistyössä kevään aikana. 

 

Aikuisten Luovat Lauantait, Kello 10–15:  

11.2.2023 Keramiikka / Nerikomi   - Opettajana Maisa Laine                                                

(lasituskerta sovitaan osallistujien kanssa) 

22.4.2023 Piirtimet haltuun – Opettajana Tiina Kolehmainen 

60e, sisältää opetuksen ja materiaalin. Omat eväät.                                                                                                                          

Kuvataidekoululta kahvi/tee. Löytyy myös mikro eväiden lämmittämiseen.  

Ilmoittautuminen kuvataidekoulun sivuilta.  Lisätieto kysymykset kuvataidekoulun 

sähköpostiin.    

 

 

Antoisaa ja energistä kevätlukukautta! 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys & Maisa  

 

 

     


