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Vihdin kuvataidekoulun joulukortit 2017 ja muut myyntituotteet,  

tilauslomake 

 
Nyt on jälleen mahdollisuus tilata ja ostaa Kuvataidekoulun omia joulukortteja, pelikortteja, värityskirjoja ja 

tiskirättejä. Niitä voi tilata oppilaan kautta käyttämällä seuraavan sivun lomaketta, tehdä tilaus sähköpostitse 

tai tulla ostamaan koululta kanslian aukioloaikoina ma-to klo 9.30-14.30. Tuotteita on myynnissä myös 

Naistenmessuilla Nummelassa 9.-10.12.2017 klo 10-16. Opettajat eivät myy tuotteita oppitunneilla, annetaan 

heidän keskittyä opettamiseen. 

 

Tänä vuonna valittavana on kaksi uutta joulukorttia. Yllä olevan vasemmanpuoleisen Kettu-kortin on 

toteuttanut Sara Laakso Peruskurssi kakkoselta sekatekniikalla, oikeanpuoleinen Revontulet -kortti on Emma 

Nelimarkan maalaus. Emma opiskelee Piirustus-Maalaus 1 –ryhmässä. 

 

Hintamme ovat seuraavat: 

 

 Vuoden 2017 kortit: 1 € / kortti, koko A6 (105 x 148), taitettava, hintaan sisältyy kirjekuori.  

 Vanhat kortit maksavat 0,50 € / kpl, 2-osaisiin, taitettuihin, kortteihin kuuluu kirjekuori.  

 Pelikortit 10 € 

 Värityskirja 10 €  

 Tiskirätti 5 € 

 

 

Tilaaminen: 

 

Merkitse seuraavalle sivulle haluamasi korttien, pelikorttipakkojen, värityskirjojen ja tiskirättien määrä sekä 

tilaavan oppilaan nimi. Palauta lomake opettajalle tai kansliaan.  

Voit myös tilata sähköpostitse toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi. Sähköpostitilauksissa kerro tuotteen 

tilausnumero, haluamasi määrä ja lopuksi tilaavan oppilaan nimi.  

Oppilas saa tuotteet ja maksulomakkeen opettajalta seuraavalla omalla oppitunnillaan. 

 

Huom. Vanhoja kortteja on rajoitettu määrä. Kortteja voi tilata yksittäin. Uusia kortteja ei vielä (15.11.) ole 

painettu. 

 



                      
koko A6, taitettava      A6, taitettava            A6, 1-osainen          A6, taitettava            A6,  taitettava           

    

1) ________ kpl          2) ______kpl            3) ______  kpl           4 ) ______kpl          5 )______kpl     

 

   

                                 
  A6, taitettava,                A6, taitettava,                A6, taitettava, 

        ei tekstiä                         ei tekstiä                   ei tekstiä                                                                                                          

        

   6) _____ kpl                  7) ______kpl                  8) ______ kpl            

 

                                     
         tiskirätti                        tiskirätti                        värityskirja, A4, 28 sivua                 pelikortit 

 

     9) _____ kpl                10 ) _____ kpl                   11) ____________ kpl              12) __________ kpl 

 

 

Tilaus: 

 

 _____korttia nro 1 á 1 €  =         ________   €         _____tiskirättiä nro 9 á 5 €  =         _______ €     

 

 

_____korttia nro 2 á 1 €  =         ________   €          _____tiskirättiä nro 10 á 5 €  =       _______ €     

 

       

_____korttia nro 3-8 á 0,5 €  =  _________ €           

 

 

_____värityskirjaa nro 11 á 10  € =  ______ €         _____pelikorttipakkaa nro 12 á 10 €  =  _______ €            

 

 

yhteensä _______ € 

    

 

pvm, tilaaja/oppilas, jolle tilaus 

toimitetaan___________________________________________________________________________ 

 

huotajan allekirjoitus __________________________________________________________________ 


