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Alkusanat

M

ateriaalia kerätessä vuosikertomusta varten sitä aina yllättyy, miten paljon toimintaa
mahtuu yhteen lukuvuoteen. Vaikka kuluneesta vuodesta päällimmäisenä jäikin mieleen korona ja siitä johtunut kevään yhdeksän viikon
etäopetusjakso, ehti tapahtua paljon muutakin.
Syksyllä 2019 käynnisteltiin uutta hanketta. Nimi ”Pienet tekijät” viittaa paitsi hankkeen sisältöihin, joita
ovat mm. taiteella vaikuttaminen ja taideteot myös
nuoriin taiteen tekijöihin. Uutena hankekumppanina
mukaan tuli Rovaniemen kuvataidekoulu vanhojen
tuttujen Aimokoulun ja Taito Etelä-Suomi käsityö- ja
muotoilukoulun lisäksi. Leirikoulut ja koulutuspäivät
jäivät tauolle keväällä koronan vuoksi ja hankkeelle
haettiin lisäaikaa.
Koulujen kerhotoimintaa lisättiin opetusministeriön
tuella yhteistyössä taidekeskuksen kanssa. Syksyllä
2019 Villa Artussa toimi kuusi erilaista kerhoa, mm.
majanrakennuskerho Tapainlinnan kalliolla. Paikasta

muodostuikin Artun kuviksen uusi oppimisympäristö. Toivon mukaan kerhotoiminta voidaan juurruttaa
pysyvästi Villa Arttuun.
Maaliskuun puolivälissä siirryttiin koronatilanteen
vuoksi etäopetukseen kahden kuukauden ajaksi. Kuviksessa ryhmässä toimiminen ja opettajan välitön
palaute ovat opetuksen kulmakiviä, eivätkä etätehtävät mitenkään voineet vastata tätä. Mutta ehkä jollekin oppilaista syttyi kipinä myös omaehtoiseen kotona
työskentelyyn! Vaikka koronan myötä syntyi uusia,
kiinnostavia toimintamalleja, opittiin digitaitoja ja
etäkoulussa syntyi hauskoja töitä, oli hienoa päättää
lukuvuosi palaamalla lähiopetukseen.
Lukuvuoden aikana koottiin kolme erilaista näyttelyä:
värinäyttely ”Apinan aurinko ja maukas tähti” Artun
galleriassa alkusyksystä, Artun kuvis esittäytyi kahteen
otteeseen kauppakeskus Willan galleriassa keväällä ja
kesällä. Lukuvuoden päätti komea lopputyönäyttely,
jossa 12 nuorta esitti omat teoksensa.

Kaisu Paavilainen
Rehtori

Oppilaiden puhenvuorot

E

nsin harrastin käsityökoulua, mutta kun ompelu
ei enää kiinnostanut aloitin kuviksen. Ekat vuodet olivat pajasta pajaan hyppimistä. Se oli aika
kivaa kokeilla jotain muutakin kuin vain piirtää.
Kuitenkin päätin valita yhdessä kavereiden kanssa
piirustus/maalaus -ryhmän, eli pima. On ollut kivaa
olla kavereiden kanssa viettämäss lisää aikaa ja taiteilla. Lempityöni ovat
olleet pitkät maalaustyöt ja inhokit
hiilellä piirtäminen.

Minea Åberg
oppilas

A

loitin käymään kuviskoulua 2lk. Meillä oli eri
pajojen kokeiluja. Kuviskoulu on ollu se, minkä
kautta löysin itteni. Taide on tärkeetä nuorille,
sillä ne voi ilmaista itseään ja löytää itsensä.
Taide on ollu koko elämäni rakkaus. Kuviskoulusta
on tullu idea hakea
Torkkeliin (Helsingin
kuvataidelukio).

Miku Fedotova
oppilas

V

uosien varrella kuvataidekoulusta on muodostunut minulle turvapaikka. Kuvistunti on ainoa hetki viikosta, kun
voin täysin pysähtyä ja päästää irti arjesta vajoamalla
taiteiden lumouksiin. Suurin kiitos turvapaikan muodostumisesta kuuluu tietenkin opettajilleni. Esiopetuksestani
vastaa jo eläkkeelle jäänyt Eija. Hänen ansiostaan opin kattavasti kuvataiteen perusteet mittasuhteista vedosmerkintöihin.
Kiitos myös pima-opettajilleni Tuijalle ja Pilville. Heiltä olen
saanut tarvittavan tuen työskentelyyn, mutta myös tarpeeksi
vapautta itsenäisesti oppimiselle. Olen myös kiitollinen koko
kuvataidekoulun porukalle ikimuistoisista reissuista. Utön
matka on edelleen yksi elämäni hienoimmista kokemuksista.

Milja Havuluoto
lopputyöntekijä

Lukuvuosi 2019-2020
Syyslukukausi 2.9.-19.12.2019
syysloma 14.–18.10.2019 (vko 42)

Kevätlukukausi 7.1.– 20.5.2020
talviloma 17. – 21.2.2020 (vko 8)

artun kuvis numeroina

335 45 160 14 9
111 33 9 3663
oppilasta lukuvuoden opetusryhmää
alussa

tuntia lyhytkursseja

opetustuntia / viikko

vko etäopetusta

opintoviikkoa

työpajaa

kerhoa

opetustuntia / lukuvuosi

OPPILAAT
Varhaisiän kuvataidekasvatus (alle kouluikäiset) 4-6v.
42 oppilasta
Perusopetus 7-12v.
187 oppilasta
Syventävät opinnos (työpajaikäiset) 13-20v.
106 oppilasta

Perusopetuksen päättävät oppilaat:

Oskari Cederqvist, Lukas Lamminpää, Siiri Pyy, Pinja Rajala, Otto Valtonen

Lopputyön tekijät:

Ella Supi, Joose Kukkola, Jaakko Kujanpää, Liinu Nieminen, Johanna Koivusilta, Siri Jaakkonen, Iina Suvanto, Eevi Rantamäki, Edviina Saarinen, Milja Havuluoto, Tuuli Männistö, Tea
Saharinen

Henkilökunta
Vakinaiset opettajat
Kaisu Paavilainen, rehtori

perus- ja periodiopetus, piirustus ja maalaus

Marja-Leena Jokinen
perus- ja perodiopetus

Tero Makkonen

animaatio, valokuvaus ja videokuvaus

Tiina Valkeapää

perus- ja periodiopetus

Tuntiopettajat
Marja Andersson

perus- ja periodiopetus ja keramiikka

Elina Katara

periodiopetus, piirustuspajat ja grafiikka

Ismo Virtanen

animaatio ja sarjakuva

Sampo Malin

kuvanveisto ja robottirakentelu

Mari Tähtisalmi

perusopetus, Kuviskaverit-kerho Hakalanpolun koulun oppilaille

Pilvi Ojala

piirustus ja maalaus

Anne Vasko
periodiopetus

Anniina Vainionpää

tuntiopettaja (kevätlukukaudella)

Vierailevat opettajat

Muu henkilökunta

Esa Mattila

Tea Lehtonen

Lumi Wiikari

Nea Viik

Pienet tekijät -hankepaja

Aalto yliopiston opiskelija, äänipaja yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa

Saara Kolehmainen

Aalto yliopiston opiskelija, äänipaja yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa

Anni Lappalainen

Aalto yliopiston opiskelija, äänipaja yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa

Hanna Tamminen

Rakentelukerhon ohjaaja

Koulusihteeri

Iltavahtimestari

Salla Teinilä
Iltavahtimestari

Tuija Roues

Iltavahtimestari

TYÖHARJOITTELIJAT

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUJAT

Jenna – Juulia Johansson

Emilia Valkonen
Julia Piisku
Jesse Vuokko
Oskari Cederqvist
Vappu Lehikoinen
Linnea Rytilahti
Siiri Rantanen
Suvi Kuitunen
Sarianna Sulkakoski
Ella Suorajärvi

Oppisopimusopiskelija

Triin Teetlok
Työkokeilu

Epp Katus

Työpajaohjaaja

Toiminta

Opettajien koulutuspäivät
Visuaalisten taiteiden rehtoripäivät

Elokuu 2019 Kalliola-Kuninkaala / Kaisu Paavilainen

pienet tekijät -hanke

27.9.2019 Hämeenlinna / Marja Andersson, Tero Makkonen, Kaisu Paavilainen, Tiina Valkeapää

valmisteleva vierailu Pykeijaan leirikoulua varten

12.-15.9.2019 Pykeija, Norja / Kaisu Paavilainen, Tiina
Valkeapää, Anne Vasko, Taito Etelä-Suomi käsityökoulusta Erja Manninen, Rovaniemen kuvataidekoulusta
Simi Ruotsalainen

NÄYTTELYTOIMINTA
Apinan aurinko ja maukas tähtivärinäyttely
9.9.-4.10.2019, Villa Artun galleria

Vämielova- lopputyönäyttely

19.3.-31.5.2020, Villa Artun galleria sekä verkkonäyttely Artun kuviksen kotisivuilla
www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu ja Instagramissa
@artunkuvis

IKKUNANÄYTTELY

Toukokuu 2020 Kauppakeskus Willan Willa-galleriassa

Kasvokkain -pop up-näyttely

Kesä-heinäkuu 2020, Kauppakeskus Willan Willa-galleriassa

Näyttelyretket TYÖPAJOJEN
OPPILAILLE
Hiljainen kauneus- näyttely
18.-19.9.2019 Ateneum, Helsinki

Yhteiseloa- näyttely

18.-19.9.2019 Kiasma, Helsinki/ PO 6- ryhmät, työpajaryhmät

Generation -näyttely

5.3.2020 Amos Rex, Helsinki / PO 6- ryhmät, työpajaryhmät

Aimokoulun purkutaideviikot

4.12.2019 , Hämeenlinna / PO 6- ryhmät

KESÄKURSSIT
Ympäristötaideleiri

1-5.6. Villa Artussa, 7-9v. ja 10+-v., yhteensä 8 osallistujaa.

robottirakentelu

1.-4-6. Villa Artussa, 7-10v., 5 osallistujaa

animaatio

8.-12.6.Villa Artussa, 9-11v., 6 osallistujaa

red carpet videokurssi

1.-5.6. Villa Artussa, 10-14v., 5 osallistujaa
Yhteensä kursseilla 24 osallistujaa.

Hankkeet
Pienet tekijät

Syksyllä 2019 käynnisteltiin uutta hanketta. Uutena hankekumppanina mukaan tuli Rovaniemen kuvataidekoulu
vanhojen tuttujen Hämeenlinnan Aimokoulun sekä Taito
Etelä-Suomi käsityö- ja muotoilukoulun lisäksi. Hyvinkään
Yökylä -leirikoulussa oppilaiden ehdotusten joukosta
hankkeen nimeksi äänestettiin Pienet tekijät. Nimi viittaa
paitsi lapsiin ja nuoriin taiteentekijöinä myös ajatukseen
siitä, että pienilläkin teoilla voi vaikuttaa maailman menoon. Hankkeen puitteissa on pohdittu, voiko taiteella
vaikuttaa ja miten?
Leirikoulut ja koulutuspäivät jäivät tauolle keväällä koronan vuoksi ja hankkeelle haettiin lisäaikaa.

Leirikoulut

KURSSIT

Pienet tekijät yökylä Villa Artussa

Pala-animaatio

1.-3.11.2019 Villa Arttu, oppilaita ja opettajia Artun
kuviksesta, Taito Etelä-Suomi käsityö- ja muotoilukoulusta, Aimokoulusta (Hämeenlinna) ja Rovaniemen
kuvataidekoulusta.

KUlttuuriPOlku
Kevään ekaluokkalaisille suunnattu Kulttuuripolku
siirtyi syksylle 2020 koronan vuoksi.

17.-19.2. Villa Artussa, pala- animaatiopaja yli 9- vuotiaille

Dreijaamista ja muovailua

6-7.3. Villa Artussa, lapsi/vanhempi -keramiikkatyöpaja

KERHOT
Kerhotoimintaa kouluille yhteistyössä Hyvinkään koulujen perusopetuksen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen sekä opetusministeriön koulujen kerhotoimnnan
kanssa. Syksyn kerhoissa oli yhteensä 57 oppilasta,
keväällä 20 oopilasta.

Majanrakennuskerho

Sarjakuvakerho

Kuviskaverit

Kuviskerho

animaatiokerho

Kuviskerho

Syksy 2019, Villa Arttu / Tapainlinnan kallio. Alakouluikäisille lapsille, 2 ryhmää

2019-2020 / Villa Arttu. Hakalanpolun koulun oppilaille

Syksy 2019 / Villa Arttu. Alakouluikäisille lapsille.

Syksy 2019 / Villa Arttu. Puolimatkan koulun valmistava luokka, yläkoulu

2019-2020 / Villa Arttu. Puolimatkan koulun valmistava luokka, alakoulu

2019-2020 / Villa Arttu. Alakouluikäisille lapsille.

Muut
Äänityöpaja

Tammi- ja helmikuu 2020 Hyvinkään Taidemuseo.
Oppilaat rakensivat Aalto-yliopiston opiskelijoiden
ohjauksessa äänimaiseman Pia Sirenin installaatioon
museon suuressa näyttelysalissa.

Viitoitus Sveitsin kulttuuripolulle

Syksy 2019, Sveitsin luonnonpuisto / PO 2A ja B -ryhmät

Betonporsaiden maalausprojekti

Syksy 2019, Port Arturin piha / PO 3 -ryhmät

Majanrakennustyömaa

käynnistyi syksyllä 2019 Tapiksen mäellä arkkitehti
Hanna Tammisen johdolla.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa

Pohjoispuiston koulun monialaisten opintokokonaisuus Artun kuviksessa tammikuussa 2020.

etäopetus
Maaliskuun puolivälissä siirryttiin koronaepidemian
vuoksi etäopetukseen, jota kesti yhdeksän viikkoa.
Etäopetukseen osallistui noin kolmannes koulun oppilaista. Virus toi mukanaan uutta ja kiinnostavaa,
jouduimme keksimään uusia toimintamalleja ja ottamaan haltuun digitaitoja. Etäkoulussa syntyi hauskoja
teoksia.

-

Hallinto

Kuvataidekoulua ylläpitää Hyvinkään kaupunki ja kuvataidekoulun
toimintaa valvoo opetuslautakunta, jonka kokoonpano on

Tuula Vanhatalo
Puheenjohtaja

Reija Taupila

Varapuheenjohtaja

Markku Jahnukainen
Tiina Karhunen
Ossi-Pekka Ollikainen
Iida- Eveliina Rantalainen
Timo Suikkanen
Kristiina Urtamo
Tom Östlund

Virvatuli
Virvatuli on lakisääteistä taiteen perusopetusta antaville laitoksille yhteinen, anonyymi itsearvioinnin väline. Arviointi on läkisääteistä, ja sen tarkoitus on koulun ja sen opetuksen
kehittäminen. Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulussa arviointi tehdään keväisin
seuraaville ryhmille: perusopetusryhmät PO 2 (kahdeksan vuotiaat) ja PO 3 (13-vuotiaat),
lopputyötä tekevät (yleensä yli 16-vuotiaat) ja koulun keskeyttävät (kaikista ikäryhmistä)
oppilaat. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulussa tuntien aikana. Kysely tehdään myös kaikkien em. huoltajille.
Virvatuliarvioinnin mukaan koulun toimintaan ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Koulun tiloja, opetuksen monipuolisuutta, ammattitaitoisia opettajia ja hyvälaatuisten materiaalien
käyttöä arvostetaan. Huoltajat kuitenkin kaipaavat lisää tietoa lastensa edistymisestä harrastuksessaan. Pohdinnan alla onkin nyt, mikä on hedelmällinen tapa jakaa tätä tietoa.

WILMA JA KURRE
Kouluhallintojärjestelmä Wilma ja opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma Kurre otettiin
kuvataidekoulussa käyttöön keväällä 2020.

Talous
Hyvinkään kaupunki varasi kuvataidekoulun toimintaa varten vuoden 2019 talousarvioon
505 260€ ja vuoden 2020 talousarvioon 494 980€. Lukukausimaksujen ohella tuloja on
kartutettu järjestämällä lyhytkurssitoimintaa.

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksut laskutettiin sekä syys- että kevätlukukauden alussa. Vapaaoppilaspaikkoja on voinut hakea syys- ja kevätlukukaudelle. Niitä myönnettiin syyslukukaudelle neljä
ja kevätlukukaudelle kolme.

Varhaisiän opinnot VO (4-6 -v.)
Perusopinnot PO1-3 (7-10 -v.)
Perusopinnot Po4-6 (10-12 -v.)
Työpajaopinnot (yli 12 -v.)
Sisaralennus

130 €
130 €
140 €
150 €
10 €/oppilas

v

TAITTO: Vivi Virtanen
Kuvitukset: Artun kuviksen oppilaat

© Artun kuvis 2020

