
						KAUNIAISTEN	KUVATAIDEKOULUN	JÄSENKLUBI	KUTSUU	SINUT	MUKAAN		
	
	
		 	 							Kansallismuseon näyttelyyn 
  

         Maailma, jota ei ollut  
      La 16.11. klo 12.00-14.00 
 

Klubi järjestää ja kustantaa näyttelyn opastuksen ja sisäänpääsymaksu maksetaan itse. Opastuskieli on 

suomi. Opastuksen jälkeen on mahdollista osallistua yhteiseen kahvitteluhetkeen Kansallismuseon 

kahvilassa. Kahvitauko on omakustanteinen. Mukaan mahtuu max. 25 osallistujaa (min.10). Ilmoittaudu 

mukaan hyvissä ajoin! Lauantaina 16.11. tapaamme Kansallismuseon pääovilla klo 11.50. Näyttelystä ja 

sisäänpääsymaksuista lisätietoa: www.kansallismuseo.fi 

 

Jäsenmaksun lukukausimaksun yhteydessä maksaneet tai myöhemmin maksavat ovat automaattisesti 

klubilaisia. Mikäli et vielä ole kannatusyhdistyksen jäsen, mutta olet kuvataidekoulua käyvän oppilaan 

huoltaja, voit liittyä jäseneksi maksamalla perhekohtaisen jäsenmaksun. Jäsenyys ei kuitenkaan edellytä, 

että sinulla on, tai olisi ollut lapsia kuvataidekoulussa. Perhekohtaisen kannatusjäsenmaksun lisäksi on 

mahdollista maksaa kuvataidekoulun ystävyysjäsen- tai ainaisjäsenmaksu.  

 

JÄSENHINNAT 2019: Perhejäsenmaksu 5 euroa/lukukausi, ystävyysjäsenmaksu 30 euroa, 

ainaisjäsenmaksu 150 euroa.  

 

Jäsenmaksut maksetaan tilille: Kauniaisten kuvataidekoulu FI63 1378 3000 2209 92. Liitä maksuun mukaan 
yhteystietosi: nimi ja sähköpostiosoite. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: hannamaija.heiska@kauniainen.fi    
 
 
KUVATAIDEKOULUN HALLITUS KUTSUU SINUT SYYSKOKOUKSEEN ti 19.11. klo 19.30 
 
Sääntömääräinen syyskokous 2019 pidetään kuvataidekoululla 19.11., klo 19.30. Jäsenenä sinulla on puhe- 

ja äänestysoikeus kuvataidekoulun sääntömääräisissä kokouksissa. TERVETULOA! 

 
Ilmoittaudu mukaan Maailma, jota ei ollut -näyttelyyn ma.11.11. mennessä ja 
syyskokoukseen pe.15.11. mennessä.  
 
Ystävällisin terveisin, 

Hannamaija Heiska 

Rehtori, Kauniaisten kuvataidekoulu 

040 5213036 

 



GRANKULLA	KONSTSKOLAS	MEDLEMSKLUBB	BJUDER	DIG	MED	

	

Till Nationalmuseets utställning	
 

Världen som inte fanns 
                    Lö 16.11. kl 12.00- 14.00 

 

Klubben arrangerar och bekostar guidningen, och inträdet betalar du själv. Guidningen är på finska. Efter 

guidningen är det möjligt att delta i en gemensam kaffestund i Nationalmuseets kafé. Kaffepausen på egen 

bekostnad. Med ryms max 25 deltagare (minimi 10). Anmäl dig i god tid! Vi träffas vid huvudingången kl 

11.50. Mer om utställningen och inträdesavgifter: www.kansallismuseo.fi/sv/  

 

De som har betalt medlemsavgiften i samband med terminsavgiften, eller de som betalar senare är 

automatiskt medlemmar i klubben. Om du inte är medlem i understödsföreningen, och är vårdnadshavare till 

barn som studerar i konstskolan, kan du bli medlem genom att betala familjens medlemsavgift. För att bli 

medlem förutsätts inte att man har, eller har haft barn i konstskolan. Det finns andra alternativ, genom att 

betala vänskaps- eller ständig medlemsavgift.  

 

MEDLEMSAVGIFTER: 2019: Familjens medlemsavgift 5 euro/termin, vänskaps medlemsavgift 30 euro, 

ständig medlemsavgift 150 euro. 

 

Medlemsavgifterna betalas till konto: Grankulla konstskola FI63 1378 3000 2209 92. Bifoga kontaktuppgifter 

till betalningen: namn och e-postadress. Anmälan och mer information: hannamaija.heiska@kaunainen.fi  

 

KONSTSKOLANS STYRELSE BJUDER DIG TILL HÖSTMÖTE ti 19.11. kl 19.30 
 

Ordinarie höstmöte 2019 på konstskolan 19.11, kl 19.30. Medlemmarna har tal- och rösträtt i konstskolans 

ordinarie möten. VÄLKOMNA! 

 

Anmäl dig med, Världen, som inte fanns – utställning senast må 11.11. och till 
höstmötet senast fre 15.11.  
 
Med Vänlig Hälsning, 
Hannamaija Heiska 
Rektor, Grankulla konstskola 

040 5213036 


