
 

 
 
KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULU järjestää SYYSLOMALLA koululaisille  
maisema- ja rakentelukurssin MINIKYLÄ 2019. 
 
Minikylä kasvaa ja muuttuu joka päivä. Asukkaat suunnittelevat ja rakentavat maisemat sekä talot 
itse. Topografia, kyläkaava, infrastruktuuri, julkiset rakennukset, ja viheralueet tehdään yhdessä. 
Kylä toteutuu pienoiskoossa. Joka päivä opitaan uutta. 
 
 
Ma 14.10.  TOPOGRAFIA ja KYLÄKAAVA 
                  Suunnitellaan kyläkartta ja rakennetaan kartan mukainen maisema. 
 
Ti   15.10.  PIENOISRAKENTELUN MITTASUHTEET 
                  Talot suunnitellaan valittuihin paikkoihin maisemaan.   
 
Ke  16.10.  ELEMENTTISEINIEN VALMISTUS 
                  Rakennukset pystytetään.  
 
To  17.10.  MAISEMOINTIA   
                  Puistot, pihat ja viheralueet.  
 
Pe  18.10.  KYLÄJUHLA 
                  Koristelua, juhlapuheen valmistelua 
                  ja kunniavieraiden vastaanotto. 
 
Aika: 14 – 18.10. klo 10-14.  
Voit valita koko viikon tai sopivat päivät. Huom! Omat eväät mukaan. Saatamme olla myös ulkona osan 
päivää. Vaatteet sääolosuhteiden mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 3.10.  
Ilmoittautuminen ja ehdot: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi Päivämaksu on 35€ tai koko viikko 150€. 
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Kurssi vahvistetaan ja maksuohje lähetetään sähköpostitse 4.10.  
Tiedustelut: Ann-Christine Träskelin tel. 045 1314580 ann-christine.traskelin@kauniainen.fi  
Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu, Läntinen koulupolku 1-3 B, 02700 Kauniainen. 
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  



 

 
 
 
GRANKULLA KONSTSKOLA ordnar för skolbarn under HÖSTLOVET en 
landskaps- och konstruktionskurs MINIBY 2019. 
 
Minibyn växer och förändras dag för dag. Invånarna planerar och bygger landskap och 
byggnaderna själv. Topografi, bykarta, infrastruktur, officiella byggnader och grönområden 
planeras tillsammans. Byn konstrueras i miniatyr. Varje dag lär vi oss något nytt.  
 
Må  14.10   TOPOGRAFI och BYKARTA 
                   Vi planerar bykartan och bygger landskapet enligt kartan. 
 
Ti    15.10.  MINIATYRKONSTRUKTION och PROPORTIONER  
                   Vi planerar byggnaderna i landskapet. 
 
Ons 16.10.  TILLVERKNING av ELEMENTVÄGGAR  
                    Byggnaderna reser sig. 
 
To   17.10    LANDSKAPSPLANERING 
                    Parker, gårdar och grönområden. 
 
Fre  18.10.   BYFEST 
                    Dekorering, förberedelser för festtal och mottagning  
                    av hedersgästerna. 
 
Tid: 14 – 18.10. kl. 10-14.  
Välj hela veckan, eller lämpliga dagar. OBS! Egen matsäck med. Det är möjligt att vi är ute en del av 
tiden. Kläder enligt väderlek. Anmälning senast 3.10.  
Till anmälan och villkor: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi  
Skriv dagarna ni önskar välja eller hela veckan. Dagavgift 35€ eller hela veckan 150€. Platserna fylls enligt 
anmälningsordning. Kursbekräftelse och faktura skickas per e-post 4.10.  
Info: Ann-Christine Träskelin tel. 045 1314580. ann-christine.traskelin@kauniainen.fi  
Plats: Grankulla konstskola, Västra skolstigen 1-3 B, 02700 Grankulla. www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi 


