9.8.2018
Hei!

Koulujen alku on täällä ja sen myötä lähestyy myös Tokaluokkalaisten taideretki! Tässä kirjeessä
sekä liitteissä on tärkeää tietoa tapahtuman järjestelyistä. Mikäli sinulle jäi kysyttävää, otathan
yhteyttä: tuottaja Varpu Sipilä / Helsingin juhlaviikot, varpu.sipila@helsinkifestival.fi, 050 4417312
Kaikki infomateriaali on luettavissa myös tapahtuman nettisivuilla:
www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki. Keväällä julkaistut ennakkomateriaalit Kiasman taidepajaa
sekä Helsingin kaupunginorkesterin konserttia varten ovat edelleen ladattavissa verkkosivuilla.
Ennakkomateriaaliin on toivottavaa tutustua ennen tapahtumapäivää.
Ilmoitathan mahdollisista merkittävistä muutoksista osallistumisen suhteen pian, viimeistään
kuitenkin tiistaihin 14.8. klo 15 mennessä. Tarvitsemme tiedon, mikäli:
• ryhmänne ei osallistukaan taideretkelle ollenkaan
• ryhmänne osallistujamäärä on kasvanut aiemmin ilmoitetusta määrästä
• ryhmässänne on liikuntaesteisiä osallistujia
• ryhmän vastuuhenkilö on vaihtunut
Taideretkelle on otettava mukaan suurikokoinen nimikoitu kassi (esim. Ikea-kassi, jätesäkki)
päällysvaatteiden ja isompien reppujen jättämistä varten konsertin ajaksi Musiikkitalon naulakkoon.
Saapuminen ja aikataulu

Tokaluokkalaisten taideretki järjestetään Musiikkitalon Konserttisalissa ja Musiikkitalon ja Kiasman
välisellä viherkannella keskiviikkona 22.8.2017. Tapahtuman kesto on noin 2 tuntia / ryhmä.
Ryhmäjako on nähtävillä oheisessa liitteessä.
Huom! Kansalaistorilla on teitä suljettuna (Eero Erkon katu) tulevan Oodi-kirjaston
rakennustyömaan läheisyydessä. Saapuessanne viherkannelle Rautatientorilta, kulku tapahtuu
ensisijaisesti Postikujan kautta, Postitalon ja Sanomatalon välistä.
Ryhmä 1: klo 9.30 – 11.15
Klo 9.30
Saapuminen Musiikkitalon viherkannelle.
Klo 9.30
Kiasman taidepaja Musiikkitalon viherkannella. Kesto noin 20 min. Aikaa eväiden
syömiseen ulkona.
Klo 10.15
Sisään Musiikkitaloon Mannerheimintien puoleisesta sisäänkäynnistä viherkannen
ylätasolta. Vessakäynnit kannattaa ajoittaa tähän.
Klo 10.45
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti Musiikkitalon Konserttisalissa.
Klo 11.15
Konsertti ja Taideretkipäivä päättyy. Ryhmät poistuvat talosta Kansalaistorin puolelta
ruuhkan välttämiseksi.
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Ryhmä 2: klo 10.30 – 12.15
Klo 10.30
Kiasman taidepaja Musiikkitalon viherkannella. Kesto noin 20 min. Aikaa eväiden
syömiseen ulkona.
Klo 11.15
Sisään Musiikkitaloon Mannerheimintien puoleisesta sisäänkäynnistä viherkannen
ylätasolta. Vessakäynnit kannattaa ajoittaa tähän.
Klo 11.45
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti Musiikkitalon Konserttisalissa.
Klo 12.15
Konsertti ja Taideretkipäivä päättyy. Ryhmät poistuvat talosta Kansalaistorin puolelta
ruuhkan välttämiseksi.
Ryhmä 3: klo 11.30 – 13.15
Klo 11.30
Kiasman ja taidepaja Musiikkitalon viherkannella. Kesto noin 20 min. Aikaa
eväiden syömiseen ulkona.
Klo 12.15
Sisään Musiikkitaloon Mannerheimintien puoleisesta sisäänkäynnistä viherkannen
ylätasolta. Vessakäynnit kannattaa ajoittaa tähän.
Klo 12.45
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti Musiikkitalon Konserttisalissa.
Klo 13.15
Konsertti ja Taideretkipäivä päättyy. Viimeisen konsertin ryhmät voivat poistua talosta
joko Kansalaistorin tai Mannerheimintien puolelta.
Kiasman taidepaja Musiikkitalon viherkannella

Kiasman taidepaja järjestetään taideretkipäivänä Musiikkitalon viherkannella. Taidepajan on
suunnitellut kuvataiteilija Heidi Lunabba. Pajan teemoina ovat värit ja identiteetti. Teemat liittyvät
Kiasman vuoden 2018 näyttelysisältöihin.
Lapsille esitetään viherkannella kysymyksiä, joihin jokainen saa vastata väreillä. Kysymykset liittyvät
tunteisiin ja identiteettiin. Lapset vastaavat kysymyksiin nostamalla erivärisiä papereita siten, että
kaikkien vastaukset muodostavat yhdessä monivärisen kuvan.
Väriäänestys kuvataan ja striimataan tapahtuman aikana Musiikkitalon mediaseinälle.
Lopuksi lapset tekevät lipun, johon he valitsevat kolme väriä edustamaan heille itselleen tärkeitä
tunteita. Pajaohjaajina toimivat Aalto ARTSin kuvataidekasvatuksen opiskelijat ja Kiasman
henkilökuntaa.
Löydätte taidepajaan pohjustusta teille lähetetystä ennakkomateriaalista, joka löytyy myös
osoitteesta http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki/
Siirtyminen Musiikkitaloon

Taidepajasta siirrytään Musiikkitaloon Mannerheimintien sisäänkäynnin kautta (ks. kartta).
Musiikkitalossa on maksuton vartioitu vaatesäilytys. Pyydämme teitä jättämään oppilaiden tavarat
(päällysvaatteet ja isommat reput) tuomassanne suurikokoisessa nimikoidussa kassissa
vaatesäilytykseen konsertin ajaksi. Jotta naulakon edusta ei ruuhkaudu, oppilaiden päällysvaatteet
kannattaa riisua jossain muualla kuin naulakon edessä.
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Konserttisaliin ei saa viedä elintarvikkeita (ruokaa tai juomaa). Pienemmät reput saa ottaa mukaan
Konserttisaliin, mutta ne on pidettävä ehdottomasti kiinni konsertin aikana. Opettajat saavat omista
päällysvaatteistaan naulakkolapun.
Konserttisalin ovet avataan viimeistään 15 minuuttia ennen konserttia. Pyydämme teitä
ystävällisesti huomioimaan toiset ryhmät Musiikkitalon aulassa kulkemalla rauhallisesti tiiviissä
jonossa ja odotustilanteissa valitsemalla paikan, joka ei tuki uloskäyntiä tai kulkuväyliä. Kaikki
Musiikkitalon WC-tilat ovat tapahtumapäivänä sekä tytöille että pojille. Konserttisalin ovet
suljetaan, kun konsertti alkaa. Myöhästyneet ryhmät ohjataan saliin aplodien aikana.
Konsertin taltiointi on kiellettyä. Myös kännyköiden ja muiden mobiililaitteiden käyttö konsertin
aikana on kiellettyä. Kännykät suositellaan jättämään koululle taideretken ajaksi, mikäli se on
mahdollista.
Istumapaikat ja istumakartta
Lähetämme tiedot konsertin istumapaikoista viimeistään maanantaina 20.8.
Konsertti
Konserttisalissa kuullaan tarinallinen konsertti, joka perustuu helmikuussa 2018 julkaistuun Timo
Parvelan lastenromaaniin Ella ja kaverit konsertissa. Musiikin on säveltänyt Iiro Rantala. Helsingin
kaupunginorkesteria johtaa Jaakko Kuusisto, Ellaa näyttelee Lotta Kuusisto ja opettajaa Paavo
Kerosuo.

Löydätte konserttiin pohjustusta teille lähetetystä ennakkomateriaalista, joka löytyy myös
osoitteesta http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki/
Konsertin jälkeen
Konsertin jälkeen Konserttisalista poistutaan rauhallisesti. Suosittelemme teitä noutamaan
oppilaiden päällysvaatteet naulakosta ilman ryhmäänne, jotta naulakon edusta ei ruuhkaudu.
Pyydämme kärsivällisyyttä ruuhkan varalta. Musiikkitalosta poistutaan Kansalaistorin puoleisesta
uloskäynnistä.

Löytötavaroita voi kysyä Musiikkitalon infopisteestä. Kahden viikon jälkeen ne toimitetaan
löytötavaratoimistoon.
Mahdolliset muutokset Taideretken ohjelmaan pidetään.
Muuta taideretkeen liittyvää
Kartat ja tapahtuma-alue
Liitteenä on kartta Musiikkitalon sisäänkäynneistä ja piha-alueesta.
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Matkaliput
Tapahtumaan saavutaan julkisilla kulkuneuvoilla tai lähikouluista kävellen. Raideliikenteen käyttö on
suositeltavaa, sillä lisäbusseja ei HSL:n puolesta valitettavasti voida järjestää. Matkat maksetaan
keskitetysti. Koulut lataavat tarvittavan summan arvoa matkakorteilleen. Hankintaa varten
tarvittava kosti lähetetään tarkastettavaksi Sara Törmäselle. Kostiin laitetaan sisäiseksi tilaukseksi
1430000131. Lisätietoja saa tarvittaessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta Sara Törmäseltä:
sara.tormanen@hel.fi
Ruokailu
Taideretki ei valitettavasti tarjoa eväitä. Toivomme, että ensimmäinen ryhmä nauttisi lounaan vasta
tapahtuman jälkeen koulussa, muutoin suosittelemme piknik-lounasta paikan päällä. Mikäli luokkasi
nauttii lounaan tapahtumassa, se onnistuu taidepajapaikalla viherkannella tai missä tahansa
Kansalaistorin ympäristössä Musiikkitalon terassia lukuun ottamatta. Musiikkitalon sisätilat eivät ole
ruokailua varten. Konserttisalissa ja kahvilassa ruokailu on ehdottomasti kielletty.
Sateen sattuessa
Sateen varalta emme valitettavasti voi tarjota pihalla sateensuojaa, joten varustautukaa sään
mukaisesti!
Valokuvaus tapahtumassa ja dokumentointi
Konsertin taltiointi (valokuvaus ja videointi) on kielletty.

Tapahtumassa on paikalla mediaa ja tapahtuma taltioidaan myös järjestäjien puolesta. Pyydämme
tiedottamaan koululaisten huoltajille, että tapahtumassa tullaan kuvaamaan sekä liikkuvaa että
stillkuvaa. Kuvia saatetaan käyttää eri tiedotusvälineissä sekä järjestäjien viestinnässä, myös
internetissä. Taideretki on neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivän tanssiaisiin verrattava julkinen
tilaisuus.
Henkilökunta ja infopiste
Tapahtumassa liikkuu Juhlaviikkopaitaan pukeutuneita avustajia, jotka auttavat käytännön asioissa.
Infopisteessä on aina joku Juhlaviikkojen henkilökunnasta tavattavissa. Toinen infopiste sijaitsee
sisällä Musiikkitalossa Kansalaistorin puoleisen sisäänkäynnin luona. Paikalla on myös
järjestyksenvalvojia. Taidepajan henkilökunnan tunnistaa pinkeistä Kiasma-liiveistä. Eksyneet lapset
ohjataan tapahtumahenkilökunnan puolesta viherkannella infoteltalle tai Musiikkitalossa
infopöydän luokse.
Ensiapu
Hätätilanteessa tulee kääntyä lähimmän järjestyksenvalvojan puoleen. Myös tapahtuma-avustajat ja
infopisteen työntekijät auttavat hätätilanteessa tai kutsuvat paikalle apua.
WC-tilat
Viherkannen yläpäässä on kaksi bajamajaa, jotka ovat taideretkiläisten käytettävissä. Myös
Musiikkitalon WC-tilat ovat käytössä koko tapahtuman ajan. Kaikki bajamajat ja WC-tilat ovat sekä
tytöille että pojille. Konsertin aikana salista pääsee tarvittaessa ulos ja takaisin sisään permannolla
ovista 3 ja 6 ja parvella lähimmästä ovesta 12 tai 15.
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Tapahtuman järjestäjistä
Taideretken järjestää Helsingin juhlaviikot yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan,
Musiikkitalon, Helsingin kaupunginorkesterin ja Nykytaiteen museo Kiasman kanssa. Toteutuksessa
on mukana myös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen
opiskelijoita.
Taideretken jälkeen
Taideretken taidepajoista videoidaan osuuksia, ja pajoista julkaistaan tiivis kooste taideretken
jälkeen. Seuraa Kiasman YouTube-kanavaa!
Wilma-viesti
Vanhemmille voi lähettää Taideretkestä esimerkiksi seuraavan Wilma-viestin:

Osallistumme Tokaluokkalaisten taideretkelle keskiviikkona 22.8.2018 klo xx.xx-xx.xx. Tapahtuma
järjestetään Musiikkitalon viherkannella ja Konserttisalissa. Lapset saavat eväät ja matkaliput
koulusta. Huomioittehan säänmukaisen vaatetuksen, tapahtumassa ollaan ulkona n. 45 minuuttia.
Tapahtumassa tullaan kuvaamaan sekä liikkuvaa että stillkuvaa. Kuvia saatetaan käyttää eri
tiedotusvälineissä sekä järjestäjien viestinnässä, myös internetissä. Taideretki on neljäsluokkalaisten
itsenäisyyspäivän tanssiaisiin verrattava julkinen tilaisuus. Taideretken taidepajoista videoidaan
osuuksia, ja pajoista julkaistaan tiivis kooste taideretken jälkeen Kiasman YouTube -kanavalla.
Taideretken järjestää Helsingin juhlaviikot yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan,
Musiikkitalon, Helsingin kaupunginorkesterin ja Nykytaiteen museo Kiasman kanssa. Toteutuksessa
on mukana myös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen
opiskelijoita.
Lisätietoa tapahtumasta: www.helsinginjuhlaviikot.fi/taideretki

Taideretkellä tavataan!

