
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 20.6.2022 mennessä: 

  sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/ep/kuvataide22
  sähköpostitse toimisto@kkro.fi
  puhelimitse 08 4639 200

Peruutusehdot
   Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 8 päivää ennen 
 tapahtuman alkua.
   7–3 päivää ennen tapahtumaa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % 
 tapahtuman maksuista, siitä osuudesta mikä on varattu ilmoittautumisen 
 perusteella. 
   Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, 
 perimme maksut täysimääräisenä. 
   Sairastapauksissa maksuja ei peritä (toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan  
 todistus). 
   Peruutukset tehdään Opiston toimistoon. 
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Kuvataideleiri
11.–15.7.2022

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki
Puh. 08 4639 200
toimisto@kkro.fi
www.kkro.fi

Tutustu myös Opiston 
Facebook-sivuihin

Ohjaajina 
taidemaalari Pertti Summa ja 
kuvataiteilija Elina Tammiranta-Summa



Tietoa kurssista Opettajat

Kuvataideleiri
11.–15.7.2022

Ohjaajina  
Taidemaalari Pertti Summa ja kuvataiteilija Elina Tammiranta-Summa.

Kurssille otetaan enintään 25 osallistujaa.

Sisältö
Leiri sopii sekä aloitteleville että pitemmälle ehtineille kuvataiteen harrastajille. Opettajat 
lähtevät liikkeelle kunkin opiskelijan omasta tasosta kehittäen ja ohjaten häntä. Osallistujat 
saavat käyttää mitä tahansa haluamaansa tekniikkaa, myös piirtäen työskentelyä. Materiaa-
leista ja tarvikkeista huolehtii kukin itse. Leirin ohjelmassa on luentoja, arviointitilaisuuksia 
ja runsaasti käytännön työskentelyä sisällä ja ulkona maisemassa. Leirin lopullinen ohjelma 
tarkentuu kun osallistujien valmiudet ovat tiedossa.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma.

Opetusta yhteensä 37 tuntia.  
Työskentely:  
 aloitetaan aamuisin klo 9.00
 päätetään n. klo 17, paitsi perjantaina klo 14.00 
 
Ruokailuajat Opistolla 
 Aamupala klo 8–9
 Lounas klo 11–12 
 Päiväkahvi/-tee klo 14.30
 Päivällinen klo 17–18
 Iltapala majoittujille 

Hinnat
     Kurssimaksut 200 €
     Majoitus koko ajalta (4 yötä) 120 €/2hh, 200 €/1hh
    Ruokailut koko ajalta (majoittujille) 125 € (aamupala, lounas, päiväkahvi, 
      päivällinen ja iltapala päivittäin)
    Mahdollisuus valita myös yksittäisiä ruokailuja.

Taidemaalari Pertti Summa 

Opetusta mm.: 
Taideteollinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Taideakatemian 
koulu, Kuvataideakatemia,  Helsingin yliopiston Piirustussali, 
Pekka Halosen akatemia 

Erilliskursseja: 
Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos, Lahden taide-
instituutti, Evtek-muotoiluinstituutti, Metropolia ammatti-
korkeakoulu, Kansanopistot: Kalajoki, Helsinki, Haapavesi

Kuvataiteilija Elina Tammiranta-Summa 

Opetusta mm.:
• Harjavalta, Akvarellikursseja 2008–2013
• Naantali, taidetaloyhdistys, Akvarelli nykytaiteen  

ilmaisumuotona 2008
• Naantalin ja Raision akvarellikesä, akvarellikurssi 2007
• Helsingin evankelinen opisto, Kuvataidekurssi 2003 ja 

2006
• Espoon kaupunki, eri kouluja, kuvataide, vuodesta 

1993
• Kalajoen Kristillinen Opisto, Kuvataidekurssin opetus 

vuosina 1992–2000 sekä 2015–2016
• Huittisten kuvataideyhdistys, Länsi-Suomen kansan-

opisto: Kuvataidekurssin opetus vuosina 1988–1993


