
Espoon kuvataidekoulu jakaa oppilailleen tarvikepaketteja karanteeniajan etäopetuksen tueksi.
Tarvikepaketit jaetaan oman opetuspisteen edessä, muutamin poikkeuksin. 
Ennen hakua, ota mahdollisuuksien mukaan selvää oppilaan ryhmän nimestä, jotta jako sujuu joutuisasti.

Ota huomioon kokoontumisrajoitukset: jos näet 10 hengen ryhmän jo olevan jonossa, odota vuoroasi kauempana.
Jako tapahtuu päivittäin annetun aikataulun mukaan siksi, että minimoisimme liian suuret ihmismäärät ja mahdolliset tartuntakontaktit.
Aikataulu on kuitenkin vain suositus, siitä voi poiketa, jos saapuminen omaan aikaan on mahdotonta.
Jos tulet "väärään" aikaan, ole tahdikas ja odota kunnes hakijamäärä paikalla vähenee.
Kivimiehen ja Kirstin koulun sekä kuviskerhojen oppilaat voivat hakea paketit parhaaksi katsomastaan paikasta

Viikolla 14 hakemattomia tarvikepaketteja jaetaan vielä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana muutamana päivänä.
Paketit on pakattu hansikkaat kädessä. Paketit jaetaan kuviksen valkoisesta pakettiautosta, jos muuta ei ole kerrottu

Maanantai 30.3. Espoonlahti ja Kauklahti Tiistai 31.3. Karakallio ja Kalajärvi, WeeGeen maanantai
Espoonlahti: Yläkaupinkuja 1, ensimmäinen parkkipaikka Karakallio:  Kotkatie 4, vasemmalla oleva hiekkaparkkipaikka
10.00-10.30 tai 14.30-15.00 Espoonlahden maanantain ja tiistain oppilaat 10.00-10.30 tai 14.30-15.00 Karakallio maanantain ja tiistain oppilaat
10.30-11.00 tai 15.00-15.30 Espoonlahden keskiviikon ja torstain oppilaat 10.30-11.00 tai 15.00-15.30 Karakallio keskiviikon, torstain ja perjantain op.

Kauklahti: Klippinkitie 1:n edessä Kalajärven päiväkodin parkkipaikka
11.45-12.15 tai 16.15-16.45 Kauklahden maanantain ja tiistain oppilaat 12.00-12.30 Kalajärven tiistain oppilaat
12.15-12.45 tai 16.45-17.15 Kauklahden keskiviikon oppilaat 12.30-13.00 Kalajärven keskiviikon oppilaat
12.45-13.15 tai 17.15-17.45 Kauklahden torstain ja perjantain oppilaat 13.00-13.30 Kalajärven torstain oppilaat

WeeGee
Jakopaikka: WeeGeen ulkopuolella, kuvataidekoulun 

Ellen-luokan vieressä oleva betonitasanne
16.00-16.30 WeeGee: Valpurin maanantain oppilaat
16.30-17.00 WeeGee: Lauran maanantain oppilaat
17.00-17.30 WeeGee: Anun maanantain oppilaat

17.30-18.00 WeeGee: Sarjakuva ja 3D -työpajat

Keskiviikko 1.4. Tapiolan tiistai ja Leppävaara Torstai 2.4. Olari ja Tapiolan lauantairyhmät
Jakopaikka:WeeGeen ulkopuolella, kuvataidekoulun Olarin opetuspisteen ulkopuoli, Kuusikallionkuja 3 F

Ellen-luokan vieressä oleva tasanne 10.00-10.30 Olarin maanantain oppilaat, myös Heikintorin pima
10.00-10.30 tai 15.30-16.00 Hillevin tiistain oppilaat ja Muoti-työpaja 10.30-11.15 Olarin tiistain op., myös Tapiolassa kokoontunut jakso
10.30-11.00 tai 16.00-16.30 Aleksin tiistain oppilaat ja Ympärisö ja arkkitehtuuri -tp 11.15-11.45 Olarin keskiviikon Elissen oppilaat
11.00-11.30 tai 16.30-17.00 Ruusun Valokuvatyöpajat ja Sarin Grafiikan tp ja jakso 11.45-12.15 Olarin keskiviikon Rasmuksen op., Auringonsäteen op.

17.00-18.00 Vapaa aika kaikille 12.15-12.45 Olari/Opinmäen torstain ja perjantain oppilaat
12.45-13.15 Opinmäen tiistain muotoiluryhmät

Jakopaikka:Leppävaara: Ruutikatu 9, edessä olevat puupenkit
12.30-13.00 Leppävaaran maanantain oppilaat Jakopaikka: WeeGeen ulkopuolella, kuvataidekoulun 
13.00-13.30 Leppävaaran tiistain oppilaat Ellen-luokan vieressä oleva betonitasanne
13.30-14.00 Leppävaaran keskiviikon ja lauantain oppilaat 14.30-15.00 Ruusun lauantain oppilaat
14.00-14.30 Leppävaaran torstain ja perjantain oppilaat 15.00-16.00 Nina Ruokosen lauantain oppilaat

16.00-16.30 Neon lauantain oppilaat
16.30-17.00 Elinan lauantain oppilaat

Perjantai 3.4. Tapiolan keskiviikko, torstai ja perjantai 17.00-17.30 Vapaa hakuaika
Jakopaikka:WeeGeen ulkopuolella, kuvataidekoulun 

Ellen-luokan vieressä oleva tasanne
10.00-10.20 Ruusun keskiviikon oppilaat, Satusopen oppilaat
10.20-10.40 Mankkaan päiväkodin oppilaat, Keramiikan oppilaat
10.40-11.00 Aleksin keskiviikon oppilaat
11.00-11.20 Game Design sekä lauantain Animaatio -työpajojen oppilaat
11.20-11.40 Maijun torstain Pima-työpajojen oppilaat

12.30-12.50 Nina Ruokosen torstain oppilaat
12.50-13.10 Marin torstain oppilaat
13.10-13.30 Nina Sarkiman torstain oppilaat
13.30-13.50 Valpurin perjantain oppilaat
13.50-14.10 perjantain Pima 3 ja Lauran perjantain oppilaat

14.30-14.50 Marin perjantain oppilaat
14.50-15.10 Nina Sarkiman perjantain Digi-työpajat
15.10-15.30 Vapaa hakuaika


