HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDEKOULU

OPPILAAN
OPAS
2019-2020

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNÖT
Opetuksen käytännöt
1. Älä myöhästy tunnilta. Oppitunnit aloitetaan päivän tehtävään johdatellen, tule siis ajoissa.
2. Jos joudut olemaan poissa tunneilta, ilmoita siitä opettajallesi tai rehtorille. Useat
selvittämättömät peräkkäiset poissaolot johtavat oppilaspaikan menettämiseen.
3. Käytä tunneilla huoletonta vaatetusta, työtakkia tai essua sekä sisäkenkiä tai tossuja.
Saatamme työskennellä ulkona tai kävellä näyttelyyn esim. Hyvinkään taidemuseoon
ilman ennakkoilmoitusta. On siis tärkeää, että sinulla on säänmukaiset ulkovaatteet, vaikka
kulkisit kouluun autolla.
4. Jokaisella on oma tapansa tehdä työtä. Arvosta niin omaa kuin toisten työskentelyä ja
anna kaikille työrauha. Hyvien tapojen mukaan käyttäytyminen luo viihtyisän ilmapiirin.
5. Muista huolehtia työmateriaaleista ja välineistä. On mukava aloittaa työ, kun välineet ja
materiaalit ovat puhdistettuina paikoillaan.
6. Oman työskentelypaikan siivoaminen kuuluu myös kuvataidekoulupäivään.
7. Kännyköitä käytetään oppitunneilla vain opettajan luvalla.

Villa Arttu
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
p. 040 179 6852 (rehtori)
www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu
henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Koulun omaisuus
1. Kuvataidekoulun kalusto ja välineet ovat Hyvinkään kaupungin omaisuutta. Vahingon
sattuessa on siitä ilmoitettava opettajalle heti.
2. Käytä ja kohtele kuvataidekoulun omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti.
3. Oppilas joutuu korvaamaan ilkivallasta aiheutuneet vahingot.

OPETTAJAT
Vakinaiset opettajat
Kaisu Paavilainen, rehtori, perusopetus ja piirustus/maalaus
Marja-Leena Jokinen, perusopetus ja ateljeepaja
Tero Makkonen, video, valokuvaus ja animaatio
Tiina Valkeapää, perusopetus

040 179 6852
040 179 6851
040 669 1529
040 674 8832

Tuntiopettajat
Marja Andersson, perusopetus ja keramiikka
Elina Katara, piirustuspaja
Sampo Malin, kuvanveisto
Pilvi Ojala, piirustus/maalaus
Mari Tähtisalmi, perusopetus, Kuviskaverit -kerho
Anniina Vainionpää, grafiikka
Anne Vasko, perusopetuksen periodit
Ismo Virtanen, perusopetus, sarjakuva ja animaatio

050 542 8346
045 803 4262
044 502 3576
050 379 1709
044 204 4096
040 759 0046
040 588 4241
040 532 7383

Muu henkilökunta
Koulusihteeri Tea Lehtonen

040 155 6414

Lukukausimaksut, oppilaspaikan peruminen ja koulusta eroaminen
1. Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen.
2. Lukukausimaksusta peritään puolet, jos ilmoitus paikan perumisesta tehdään neljän
ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu. Paikka on
sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse rehtorille. Mikäli kevätlukukauden paikkaa ei
peruta kirjallisesti tai sähköpostitse 31.12.2019 mennessä, peritään kevätkauden lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
3. Välivuotta tai -lukukautta pitävä oppilas säilyttää oppilaspaikkansa maksamalla 50%
lukukausimaksusta. Välivuodelle jäämisestä on ilmoitettava neljän ensimmäisen
opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu.
4. Lukukausimaksut postitetaan lukukausien alkupuolella Opetuspalvelukeskuksesta.
Maksujen seuranta tapahtuu myös siellä.
5. Lopettamisen yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.
Yhteistyö kodin ja koulun välillä
1. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa heti omalle opettajalle tai rehtorille.
2. Kuvataidekoululta lähetetään oppilaan mukana tiedotteita mm. koulun toiminnasta,
erillisistä kursseista ja näyttelyistä. Vanhemmat voivat lähettää oppilaiden mukana viestejä
tai ottaa suoraan yhteyttä omaan opettajaan tai rehtoriin.
3. On tärkeää, että vanhemmat tiedottavat oppilaan terveydentilaan tai oppimiseen liittyvistä
seikoista, kuten kroonisista sairauksista, allergioista tai muista koulussa työskentelyyn
vaikuttavista seikoista.
4. Opetuksessa ilmenneiden ongelmatilanteiden johdosta vanhemmat voivat ottaa yhteyttä
omaan opettajaan tai rehtoriin.

LUVAT JA TIEDOTTEET
Kuvien käyttölupa
Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä pyydetään kirjallista lupaa käyttää kuvia oppilaiden
työskentelystä ja oppilastöistä koulun tiedotteissa, esitteissä, näyttelyissä, koulutuksessa ym.
ei-kaupallisessa tarkoituksessa.
Tiedote vaarallisten työkalujen, aineiden ja laitteiden käytöstä
Valtioneuvosto on tarkentanut asetuksella 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelua sekä
erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemistä koskevaa lakia (laki 998/1993). Asia
koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa.
Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on ilmoitettava etukäteen vaarallisen työn
tekemisestä.(www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475). Kuvataidekoulun toimintaan kuuluu
erityisesti periodiopetuksessa (PO 4-6) ja työpajoissa opettajan ohjauksessa sellaisten
laitteiden ja aineiden käyttöä, joista on tiedotettava kotiin. Kuvataidekoulu on laatinut ko.
laitteista ja aineista luettelon, joka löytyy koulun kotisivuilta.

LUKUVUODEN 2019-2020 TEEMOJA JA MUUTA
AJANKOHTAISTA
Kuvataidekoulun näyttely Apinan aurinko ja maukas tähti avaa syyskauden Villa Artun
galleriassa. Näyttely esittelee kevään 2019 väriprojekteja, joita tehtiin kaikissa ikäryhmissä.
Näyttely täydentyy ja kasvaa syksyn mittaan.
Jaloista käsin -kehittämishanke jatkuu. Mukana hankkeessa ovat vanhat
yhteistyökumppanimme Aimokoulu Hämeenlinnasta, Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä- Suomi
(entinen Helmi) ja uutena kumppanina Rovaniemen kuvataidekoulu. Jaloista käsin hankkeessa tutkittiin kävelemistä ajattelun ja taiteen tekemisen käynnistäjänä, nyt
pureudutaan ympäristöasioihin sekä taiteen tapaan vaikuttaa – taide tekona ja taidetekoja.
Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia interventioita erilaisissa ympäristöissä:
puskissa, metsissä ja kaupunkitilassa. Hanketta käsitellään opetuksessa kaikissa koulun
ryhmissä, mutta erityisesti työpajaikäisten ryhmissä. Tuleva leirikoulu kesäkuussa 2020
suuntautuu pohjoiseen, Jäämeren rannalle. Hankkeesta tiedotetaan lisää, kunhan aikataulut
tarkentuvat.
Koulussamme on siirrytty Wilma-viestintään. Perusopetuksen tunnuksilla pääsee kätevästi
lukemaan myös kuviksen viestit.
Syventäviin opintoihin siirtyville oppilaille pidetään mm. lopputyön tekemiseen liittyvä
infotilaisuus alkusyksystä. Uuteen opetussuunnitelmaan pääsee tutustumaan koulun sivuilta:
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/lasten-ja-nuortenkuvataidekoulu/liitteet/ops/uusi_ops.pdf

Värikylläistä syksyä kaikille!
Kaisu Paavilainen
Rehtori

KUVATAIDEKOULUN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS
Kuvataidekoulujen opetus Suomessa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (Laki 633/1998).
Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää ensisijaisesti hyvinkääläisille lapsille ja
nuorille kuvataiteen perusopetusta. Koulun uusi opetussuunnitelma, joka hyväksyttiin
opetuslautakunnassa toukokuussa 2018, on laadittu opetushallituksen hyväksymän,
visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan
(Opetushallitus/Määräys OPH-2068-2017). Opetussuunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla.
Kuvataidekoulu on kuulunut vuodesta 2008 lähtien tuntiperusteisen valtionavun piiriin.
Opetukselle on ominaista tavoitteellinen tasolta toiselle etenevä kuvataiteen opetus.
Pitkäjänteinen opiskelu luo edellytykset elinikäiselle visuaalisten taiteiden harrastamiselle ja
antaa valmiudet hakeutua visuaalisten alojen ammatillisiin tai korkea-asteen jatko-opintoihin.
Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat visuaalisen taiteen ymmärryksellään ja taiteen
tuntemuksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan ja sen
ilmapiiriin. Tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää yhteistyötä muiden taidekoulujen,
kulttuurilaitosten ja -tahojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kuvataidekoulu
järjestää myös muuta taiteita ja taidekasvatusta edistävää toimintaa.
Kuvataidekoulu sijaitsee Vanhalla Villatehtaalla, vuonna 2005 avatussa Lasten ja nuorten
kulttuurikeskus Villa Artussa. Koulun upeat, avarat ja valoisat tilat on kunnostettu entiseen
miesten kankaiden kutomoon, joka on rakennettu vuonna 1900. Villa Artussa toimivat myös
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi sekä Lasten ja nuorten taidekeskus. Koulu on toiminut jo
vuodesta 1974 lähtien, aluksi kuvataidekerhona, mutta vuodesta 1987 lähtien virallisesti
kuvataidekouluna. Koulua ylläpitää Hyvinkään kaupunki, ja se on vuonna 1982 perustetun
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsen.

UUSIEN OPPILAIDEN HAKU
Uudet oppilaat otetaan kuvataidekouluun arpomalla. Ilmoittautumislomake täytetään
kuvataidekoulun kotisivuilla sähköisesti. Ilmoittautumisia otetaan vastaan koko toukokuun ajan
ja arvonta suoritetaan 1.6.2020.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös lukuvuoden aikana. Vapautuville oppilaspaikoille
otetaan oppilaita jonotuslistalta, joka on tehty arvontalistan mukaan. Jonotuslista on voimassa
vain ko. lukuvuoden eli kuvataidekouluun on haettava uudestaan seuraavana keväänä, jos ei
ole saanut paikkaa. Sähköiset ilmoittautumislomakkeet löytyvät kuvataidekoulun kotisivuilta
www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu .

JATKOILMOITTAUTUMINEN
Koulussa jo opiskelevien jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 tapahtuu sähköisesti
huhtikuun 2020 alussa.

OPPILASTYÖT
Oppilaat saavat lukuvuoden aikana syntyneet työt kotiin pääsääntöisesti lukuvuoden
viimeisellä opetuskerralla. Kouluun jääneet työt on vietävä kotiin viimeistään syyslukukauden
alkaessa, jonka jälkeen koulu ei vastaa hakematta jääneistä töistä.

ARVIOINTI JA TODISTUKSET
Arvioinnin tarkoitus on tukea ja kannustaa oppilasta kehittymään opinnoissaan ja ohjata
opiskelun tavoitteiden asettamista. Oppilaan arviointi pohjaa pitkäaikaiseen näyttöön ja
kohdistuu sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, teoksiin ja tuotteisiin.
Oppilaalle annetaan suullista palautetta kaikissa oppimistilanteissa.
Oppilaalle annetaan perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut perusopinnot
ja päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä perusopinnot että syventävät
opinnot ja tehnyt opintoihin kuuluvan lopputyön. Opintonsa keskeyttävä oppilas saa
opinnoistaan osallistumistodistuksen. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista suullinen
palaute.

LUKUKAUSIMAKSUT

OPETUKSEN LAAJUUS JA SISÄLLÖT

Lukukausimaksut laskutetaan sekä syys- että kevätlukukauden alussa:

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista
(perusopinnot I, II ja III) ja syventävistä opinnoista yht.1300 tuntia. Varhaisiän
kuvataidekasvatus on laajaa oppimäärää edeltävää ja pohjustavaa opetusta. Opintojen
laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Hyvinkään Lasten
ja nuorten kuvataidekoulu on 1.1.2008 alkaen ollut tuntiperusteisen valtionavun piirissä.

-

valmentava opetus
perusopetus
periodimainen perusopetus
työpajaopinnot

VO (4-6-vuotiaat)
PO1-3 (7-10-vuotiaat)
PO4-6 (10-12v)
(yli 13-vuotiaat)

130 €
130 €
140 €
150 €

(sisaralennus 10 € / oppilas)
Vapaaoppilaspaikkoja voi hakea lomakkeella, joka löytyy koulun kotisivuilta kohdasta
lukukausimaksut. Hakemukset palautetaan kuvataidekoululle syyslukukauden osalta
18.9.2019 mennessä ja kevätlukukauden osalta 29.1.2020 mennessä.
Lopettamisen yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.

VAKUUTUS
Taiteen perusopetuksessa oppilaita ei ole vakuutettu.

Varhaisiän kuvataidekasvatus VO1-3, 4-6-vuotiaat, 2 x 45min/vko
Varhaisiän opinnoissa pyritään aistien ja havaintojen monipuoliseen kehittämiseen sekä
mielikuvituksen ja uteliaisuuden herättämiseen. Harjoitellaan katsomaan ja näkemään,
tutustutaan kuvan tekemiseen kokeilemisen ja leikin avulla kaikkia aisteja hyväksi käyttäen.
Tutustutaan erilaisten materiaalien ja välineiden käyttöön. Avarretaan taiteen maailmaa
tutkimalla kuvia, käymällä retkillä, museoissa ja näyttelyissä
Perusopinnot I (200 tuntia) PO1-3, 7-9-vuotiaat, 2 x 45min/vko
Perusopetuksessa käsitellään kuvan tekemisen perusasioita, jotka luovat pohjaa kuvalliselle
ajattelulle ja ilmaisulle. Perusopetuksen tavoitteena on, että oppilas saa kokemuksia ja
käsityksen kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monimuotoisuudesta. Opettaja pysyy samana
koko kolmen vuoden jakson ajan.
Perusopinnot II (300 tuntia) 10-13-vuotiaat PO4-6/10-13v/ 3 x 45min/vko
Opinnot koostuvat vuosittain vaihtuvista eri kuvataiteen alojen opintojaksojen eli periodien
yhdistelmistä. Lukuvuoteen sisältyy pääsääntöisesti neljä periodia esim. keramiikka, piirustus
ja maalaus, sarjakuva ja valo- ja videokuva. Opetuksessa painottuvat teemalliset,
pitkäkestoiset projektit, joissa hyödynnetään yhteistyötä eri pajojen välillä. Perusopinnot II
perehdyttää oppilaat syvemmin kaikkiin koulun tarjoamiin kuvataiteen aloihin ja antaa
riittävästi tietoa kustakin alasta tulevia perusopintojen työpajavalintoja varten. Opettajina
periodeilla toimivat kunkin alan erityisammattilaiset ja taiteilijaopettajat.
Perusopinnot III (300 tuntia), alkaen 13-vuotiaat, 3x45min/vko
Opintokokonaisuus muodostuu työpajaopinnoista, joissa syvennetään aiempina vuosina
hankittuja tietoja ja taitoja itse valituilla kuvataiteen alueilla. Opinnoissa pyritään kohti
työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu-, arviointi-, ja analysointitaitojen
kokonaisvaltaisempaa hallintaa. Opetusta tarjotaan seuraavilla kuvataiteen aloilla: piirustus ja
maalaus, kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely, grafiikka, keramiikka, valokuvaus,
videokuvaus, sarjakuva ja animaatio. Oppilaita kannustetaan tutustumaan monipuolisesti
työpajatarjontaan valitsemalla rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia työpajoja. Opintokokonaisuuteen
sisältyy myös työpaja Kuvataide I, joka on tarkoitettu oppilaille, jotka aloittavat
kuvataidekoulun vasta 13-vuotiaina. Opetuksen tarkoitus on tutustuttaa oppilaat koulun
opetustarjontaan ja tarjota heille riittävästi tietoa työpajavalintojen pohjaksi.
Syventävät opinnot (500 tuntia) n.15-20-vuotiaat
Syventävät opinnot muodostuvat syventävien työpajojen ja ateljeepajan
opintokokonaisuuksista. Syventävien opintojen aikana perusopinnoissa hankittuja tietoja ja
taitoja vahvistetaan opintoja laajentamalla ja/tai painottamalla. Työskentely perustuu omien
tavoitteiden asettamiseen. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia
opintokokonaisuuksia.

VO1-3, PO1-3 JA TYÖPAJOJEN LUKUJÄRJESTYS

PO5 ja PO6 LUKUJÄRJESTYS

PO4 LUKUJÄRJESTYS

LUKUVUODEN TOIMINTA-AJAT
2.9.2019- 20.5.2020
syyslukukausi 2.8.–19.12.2019
kevätlukukausi 7.1.–20.5.2020
syysloma 14.-18.10.2019 (vko 42)
hiihtoloma 17.-21.2.2020 (vko 8)

VO1-, VO2- ja VO3-ryhmät, valmentava opetus (4-, 5- ja 6-vuotiaat)
PO1-, PO2- ja PO3-ryhmät, perusopetus ( 7-, 8- ja 9-vuotiaat)
PO4-, PO5- ja PO6-ryhmät, periodimainen perusopetus (10-, 11- ja 12-vuotiaat)
TYÖPAJAT yli 13-vuotiaat
PIMA I-III, keramiikka I-III, grafiikka, valokuvaus I ja II, video ja elokuva, sarjakuva ja
animaatio, kuvanveisto ja ateljee- eli lopputyöpaja.
Erillisessä työpajaoppaassa kerrotaan pajojen sisällöistä ja tekniikoista.

