KUVATAIDEKOULUN KANNATUSJÄSENKÄYTÄNTÖÖN ON TULLUT MUUTOS
Kauniaisten kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen oppilaitos, jonka toiminta on pääosin
voittoa tuottamatonta. Kuvataidekoulu toimii kaupunginavustuksen, lukukausimaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen
tuella.
Kuvataidekoulun kannatusyhdistys RY päätti syyskokouksessaan 28.11.2018 muuttaa kannatusjäsenkäytäntöä
seuraavasti. Kuvataidekoulua käyvien perhekohtaista kannatusjäsenmaksua lasketaan 30 eurosta 10 euroon/vuosi.
Lukukaudessa summa on viisi euroa ja se liitetään laskussa osaksi lukukausimaksua. Mikäli ette halua kuvataidekoulun
kannatusjäsenyyttä, maksatte vain laskussa näkyvän lukukausimaksun osuuden.
Kuvataidekoulun ystävien kannatusjäsenmaksu on 30 euroa/vuosi. Kuvataidekoulun ainaisjäsenmaksu on 150 euroa.
Kaikki kannatusjäsenmaksut ovat vapaaehtoisia. Kannatusjäsenmaksujen avulla kuvataidekoulu kykenee
myöntämään mm. vapaaoppilaspaikkoja ja myöntämään kannustusstipendejä oppilaille, sekä myöntämään opettajille
täydennyskoulutusrahoitusta. Kannatusjäsenmaksun maksaneilla on puhe- ja äänestysoikeus kuvataidekoulun
kannatusyhdistys RY:n sääntömääräisissä kokouksissa. Lisäksi jäsenmaksun maksavat saavat mahdollisuuden osallistua
kuvataidekoulun vuosittain järjestettävälle jäsenklubikurssille materiaalimaksun hinnalla.

KUVIS 40- vuotta nuori! KONSTIS 40 år ung! – kirjaa edelleen saatavilla
Kirja on Suomen vanhimman lasten ja nuorten kuvataidekoulun historiikki vuosilta 1978 -2018.
Kovakantinen 239-sivuinen kirja on informatiivinen ja näyttävä teos. Kirjan runsas kuvitus sisältää kuvia oppilaiden
teoksista ja kuvataidekoulusta. Kirjassa on tarinoita siitä miten kaikki alkoi, kertomuksia koulun tapahtumista, koulun
perustajatyöryhmän ja koulussa toimineiden henkilöiden kertomuksia omista kokemuksistaan kuvataidekoulun
piirissä. Historiikin on toimittanut kuvataidekoulun rehtori Hannamaija Heiska ja se on julkaistu kaksikielisenä. Kirjaan
voi tutustua ja ostaa sen kuvataidekoululta, tai tilata suoraan kotiin, jolloin hintaan lisätään postimaksu. Tilaukset:
kuvataidekoulu@kauniainen.fi. Kirjan tuotoilla tuetaan kuvataidekoulun toimintaa.
Kirja on myynnissä: 30 €/kpl, kaksi tai useampi kirja 25€/kpl.
Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen ystävien vuosimaksu 30€, ainaisjäsenmaksu 150€, ja kirja maksetaan tilille:
FI6313783000220992.

FÖRÄNDRING I UNDERSTÖDSFÖRENINGENS PRAXIS
Grankulla konstskola ät en privat läroinrättning som upprätthålls av en understödsförening. Verksamheten är
huvudsakligen icke-vinstbringande och finansieras med understöd från staden, termins- och medlemsavgifter.
Konstskolans understödsförening RF beslöt på sitt ordinarie höstmöte 28.11.2018, att ändra på understöds
medlemsavgifterna på följande sätt. För skolans elever sänks familjevis den årliga understödsavgiften från 30 euro till
10 euro/år. Summan per termin är fem euro och ingår terminsavgiften. Om ni inte önskar understöds medlemskap,
betalar ni enbart terminsavgiften på fakturan.
Konstskolans vänner betalar fortsättningsvis 30€/år för medlemskap. Ständig medlemsavgift är 150€.
Alla understödsavgifter är frivilliga. Med hjälp av avgifterna har skolan möjlighet att bevilja bl. a. Frielevsplatser och
uppmuntrings stipendier till elever, och att finansiera fortbildning för lärare. Alla som betalat medlemsavgiften har taloch rösträtt på konstskolans understödsförening RF:s ordinarie möten. Medlemmar ges möjlighet att delta i årligen
ordnade medlemskurser för enbart materialkostnader.

KONSTIS 40 år ung! KUVIS 40- vuotta nuori! – boken finns fortfarande att få
Boken är historiken om Finlands äldsta konstskola för barn och unga, åren 1978-2018. Boken är hårdpärmad med 239
sidor, informativ, och ett visuellt tilltalande verk. Boken är rikt illustrerad med elevarbeten och bilder från
konstskolan. Berättelser om hur det startade, om skolans händelser, berättelser av grundande arbetsgruppen och
verksamma personers egna erfarenheter om skolan. Historiken är redigerad av konstskolans rektor Hannamaija
Heiska och utkom på två språk. Det finns bläddringsexemplar på skolan. Boken kan köpas och avhämtas från skolan
eller beställas hem, (postavgift). Beställning: kuvataidekoulu@kauniainen.fi. Skolans verksamhet understöds med
bokens intäkter.
Boken är till salu: 30€/st. två, eller flera böcker 25€/st.
Understödsföreningens avgifter för konstskolans vänner 30€/år, ständig medlemsavgift 150€, och boken betalas till
konto: FI6313783000220992.

