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Kohti KESÄÄ!
Nyt on ensimmäinen lukuvuosi toimittu Laurentius-talon taide- ja taitoaineille omistetussa
TAIDESIIVESSÄ. Sisätilat ovat avarat, toimivat ja valoa tulvillaan. Jokaisessa opetustilassa on
tiskialtaat, kaapistoja, grafiikanprässit ja vetokaapit. Keramiikalle on oma tila dreijoineen ja
keramiikkauuneineen. Luokkatiloista pääsee suoraan taideterassille, joka sekin toimii mainiosti
opetustilana. Suurista ikkunoista avautuvat huikeat näkymät. Inspiroivaa! Olemme keskellä Lohjaa,
aivan ytimessä ja voimme näppärästi lähteä oppilaidemme kanssa vaikkapa Lohjan Museon
pihapiiriin maalaamaan, käydä kirjaston näyttelyissä, istahtaa Eeva Joenpellon aukion betonikaarille
ja tutkia Pyhän Laurin kirkon fasadia.
Olemme yhdessä maistelleet uusia mahdollisuuksia työskennellä. On syntynyt myös uusia verkostoja,
onhan Laurentius-talo monitoimijatalo. Mahdollisuuksien talo! Olemme iloisia uusista tiloistamme.
Mutta kuitenkin tärkeintä kuvikselle ovat oppilaamme ja heidän kanssaan taiteen maailmaan
tutustuminen.
Pieni paljastus ensi lukuvuotta ajatellen: Yksi keskeinen teemamme tulee olemaan Lohja 700 vuotta
kuvislaisten silmin. Jännää nähdä, mitä kehkeytyy.
Suuri kiitos oppilaille ja oppilaiden ”huoltojoukoille”, sekä innostuneille ja innostaville
opettajillemme ja koulun johtokunnalle.
Marketta Urpo-Koskinen
rehtori
•

kuvataidekoulun kevätlukukausi päättyy 20.5.2022.

•

syyslukukausi alkaa 22.8.2022.

•

kuvataidekouluun jääneet oppilastyöt säilytämme elokuun loppuun saakka.

•

ovikoodi poistetaan kesäloman ajaksi. Uusi ovikoodi jaetaan oppilaille syyslukukauden alkaessa.

•

ensi lukuvuoden uudet ryhmätiedot ja niiden kokoontumisajat päivittyvät Eepokseen kohtaan
Opintorekisteri > Nykyiset/Tulevat opinnot kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli haluatte vaihtaa
ryhmää, sen voi tehdä elokuussa.

•

Lukujärjestys 2022-2023 tulee näkyville nettisivuillemme kohtaan Opiskelu > Lukujärjestys.

•

Eepoksesta löytyy kuvamateriaalia ja tuntikuvauksia. Käykää kurkistamassa omaa Eeposta.
Oppilaskohtaiset Eepos-tunnarit ovat varmaan tallessa, koska niitä tarvittiin hiljattain
jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Jos tunnarit ovat kadonneet, niin ne voi pyytää uudelleen toimistosta
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi (muista kertoa oppilaan nimi)

•

Vielä on tilaa kuvataidekoulun kesätaidepajoissa 6.–10.6. Taidepajat ovat 7–12-vuotiaille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen lohjankuvis.epos.fi

•

Etsiikö joku tuttavapiiristäsi lapselleen innostavaa harrastusta? Kuvataidekoulun ryhmissä on
vielä tilaa ja hakea voi osoitteessa lohjankuvis.eepos.fi.

Virkistävää, iloista ja värikästä kesää kaikille!
Iloisin terveisin, kuviksen väki
Lohjanseudun kuvataidekoulu, Laurentius-talo, Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA, www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, toimisto puh 045 313 7278, toimiston aukioloajat: ma 9–17 (Laurentius-talo
1.krs), ti 14–18 (etänä), ke ja to 9–11 (etänä), rehtori Marketta Urpo-Koskinen puh 050 3188 602
marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

