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TAIDEKOULU MAA/ OPETUS SYKSY 2018 
 

 
Kaikki vuosikurssit: periodiopetus ja pajat alkavat maanantaina viikolla 37, paitsi Maalauspaja ja Sound Art Class viikolla 38.  
Koulu on kuitenkin auki jo viikolla 36, jolloin kaikkien tulisi rekisteröityä sekä hakea tarvitsemansa lanketit. 
Lisäksi keskiviikkona 5.9. on ykkösille pakollinen infopäivä ja torstaina 6.9. saaripäivä. 
 
Opetusperiodien opetuspäivät ovat maanantai ja keskiviikko (lautta klo 9:40). Tiistai on maalauspajan, Sound Art Class:n ja 
oman opiskelun päivä. Luennot ja performanssipaja ovat torstaisin. Liikkuvan kuvan ja elävän mallin paja pidetään perjantaisin.  
Tarkemmat kurssiohjelmat ilmoitustaululla sekä kurssien opettajilta.  
 
Työskentelyviikoilla (41,45,49,50) ei ole pajoja eikä luentoja.  
Työskentelyviikkojen ohjelmasta ja aikatauluista tarkemmat tiedot vuosikurssien periodiopettajilta.  
Periodiopetus jatkuu monesti työskentelyviikoille! 
 

• Seuraavat opinnot ovat valinnaiset kaikille vuosikursseille. Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumiset ilmoitustaululla. 
 
Maalauspaja (4 ov)   Opettajana Panos Balomenos  (alkaa 18.9.2018, 9:40- lautta) 
 Tiistaisin koululla klo 10–15. HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla olevaan läsnäololistaan. 
 
Sound Art Class (4 ov)  Opettajana Shinji Kanki (alkaa 18.9.2018, 9:40- lautta) 
 Tiistaisin klo 10–15 HAM-kulmassa 2.10. asti, sen jälkeen koululla. HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla 
olevaan läsnäololistaan. 
 
Elävän mallin paja (4 ov)   Opettajana Eija Keskinen (alkaa 14.9.2018) 
 Perjantaisin Kaapelitehtaalla HTS:n kuvataidekoulun tiloissa perjantaisin klo 10–15.   
 HUOM! Läsnäolo merkitään opettajan läsnäololistaan.  
 
Liikkuvan kuvan paja (4 ov)  Ohjaajana Kari Yli-Annala (alkaa 14.9.2018, 9:40-lautta)  
 Perjantaisin klo 10–15 HAM-kulmassa 5.10. asti, sen jälkeen koululla. HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla 
olevaan läsnäololistaan. 
 
Performanssipaja (3 ov)  
 Torstaisin klo 13–16.  Suunnittelijana Hannah Ouramo (alkaa 13.9.2018) 
 HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla olevaan läsnäololistaan. 
 

• Pakollinen kaikille vuosikursseille: TORSTAILUENNOT (2+1 ov) Vaihtuva ajankohtainen luennoitsija. Ohjelma+paikka 
ilmoitustaululla ja mailitse. Torstaisin klo 10, kesto n. 2 h.   

HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla olevaan läsnäololistaan. Luennoilla on käytävä vähintään 15 luennolla / 
lukuvuosi.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                          
 
Tapahtumapäiväkirja:  Lisätietoja ilmoitustaululla.  
 
Läsnäolo koulussa:  Muista merkitä läsnäolosi pajalistoihin. Pidemmistä poissaoloista tai opintojen    
  keskeytyksestä/lopetuksesta tulee sopia rehtorin kanssa ja ilmoittaa välittömästi    
  toimistoon! 
 
Läsnäolo kursseilla:  Sovi mahdollisista lyhyistä poissaoloista (esim. sairaus) ja niiden korvaavuuksista kurssin  
  opettajan kanssa. Läsnäolo kursseilla vaikuttaa kurssiarviointiin. Opintoviikkoja periodista   
  saa vain jos on ollut 80% kurssilla läsnä. 
 
Välineet ja työt: Merkitse nimelläsi ja vuosikurssillasi periodien aikana luokissa käyttämäsi välineet.  
  Nimikoi maalarinteipillä nimelläsi ja vuosikurssillasi itsellesi säilytyslokero, maalausvälikkö ja   
  paperilaari (kunkin vuosikurssin luokkatilassa) vuoden alkaessa.  
  Älä kiinnitä teippiä lattiaan. 
  Pidä säilytystilat siistinä ja tavarasi omissa lokeroissa keittiössä/luokissa.  
  Vie pois periodin materiaalit, välineet ja työt luokista heti periodin päätyttyä! 
 
Säilytä ruokatarvikkeet keittiössä ja jääkaapissa tiivisti suljetuissa ja nimelläsi merkityissä astioissa/purkeissa tiskipöydän 
yläpuolella ja jääkaapissa. Heitä pois vanhat tarpeesi jääkaapista. Pidä tiskipöytä siistinä! 
 
Omissa työskentelylokeroissa tai luokissa ei saa säilyttää ruokatarvikkeita!  
 
Tietokoneet: Ota varmuuskopiot työskennellessäsi koulun tietokoneilla. Koulun koneilta poistetaan vanhat   
  tiedostot säännöllisesti lukukausien päätyttyä.  
 
 
Mukavaa syksyä! 




