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TAITEEN
PERUSOPETUS
HYVINKÄÄLLÄ
Taiteen perusopetus on yleissivistävän koulutuksen ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta, osassa oppilaitoksista järjestetään
myös varhaisiän- ja aikuisten opetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja etenee tasolta
toiselle ikäryhmittäin. Opetuksen toteutumista ohjaavat valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä perusteiden pohjalta paikallisesti laaditut oppilaitosten omat opetussuunnitelmat. Taiteen perusopetusta annetaan oppilaitoksesta riippuen
yleisen tai laajan oppimäärän mukaisesti. Oppilas saa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan oppimäärän mukaiset opinnot.
Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi, nuori tai aikuinen voi keskittyä oman kiinnostuksensa
mukaiseen taiteenalaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa opitaan pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja
luovuutta.
Hyvinkäällä voi opiskella ja harrastaa taiteita
pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti
kuudella taiteen alalla – kuvataide,
käsityö- ja muotoilu, musiikki, sirkus,
tanssi ja teatteri – seitsemässä
taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa. Opettajina alan koulutetut
ammattilaiset ja oppilaaksi pääsee
matalalla kynnyksellä.
Tervetuloa mukaan!
Tarkempia tietoja opinnoista
löytyy oppilaitosten omilta
nettisivuilta.

^NUORISOTEATTERI
RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERI on vuonna 1991 perustettu laajaa teatteritaiteen
perusopetusta antava oppilaitos, jossa opiskellaan monipuolisesti teatteria myös
Hyvinkäällä. Opetusta tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille.

Opetus rohkaisee luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan sekä oman teatterikäsityksen muodostamiseen. Oppilas oppii toimimaan ryhmässä, sietämään epävarmuutta,
luomaan toimintaansa rakenteita, ymmärtämään keskeisiä teatteritaiteen käsitteitä ja
sijoittamaan teatteritaiteen taiteen kokonaiskentälle.
Nuorisoteatterissa valmistuu useita ensi-iltoja vuodessa joko osana opetusta tai erillisinä
omina tuotantoinaan. Esityksiä on sekä Hyvinkäällä että Riihimäellä.
Ennen kaikkea teatterin opiskelu on hauskaa!
TERVETULOA MUKAAN RNT:N HYVINKÄÄN RYHMIIN.

KUVA: ANNIKA MIETTINEN

www.rnt.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

rnt.eepos.fi

YHTEYSTIEDOT

050 300 7116
info@rnt.fi

@riihimaennuorisoteatteri
@riihimaennuorisoteatteri
Riihimäen Nuorisoteatteri

^HAKASIRKUS

Sirkusharrastamista 2-50-vuotiaille. HAKASIRKUKSESSA harjoitellaan monipuolisesti eri sirkuslajeja vipulautailusta ilma-akrobatiaan. Ensi kertaa sirkusharrastuksen pariin sukeltavat pääsevät timantein nimettyihin perusryhmiin, joissa tutustutaan
sirkuksen eri lajeihin. Kun oma suosikki löytyy, on valittavana monipuolisesti eri
lajitunteja.

www.hakasirkus.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

www.hakasirkus.fi

Harjoiteltuja taitoja pääsee näyttämään eri esiintymistilaisuuksissa oman innon mukaan, mutta esiintyminen ei ole pakollista. Kannustava ja lämmin harrastusympäristö luo
mahdollisuuden nauttia liikunnasta ja luovuudesta yhdessä kavereiden kanssa. Sirkusharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä hyvänsä, innokkaalla asenteella oppii uutta.

040 709 4760
toimisto@hakasirkus.fi

”SIRKUKSESSA JOKAINEN SAA OLLA
PERSOONALLINEN OMALLA TAVALLAAN”

@hakasirkus_official

YHTEYSTIEDOT

@hakasirkus_official
@hakasirkus_official

^MUSIIKKOPISTO

Vuonna 1957 perustettu HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisia opintoja. Opinnot tarjoavat iloa ja taitoja
kaiken ikäisille. Laadukkaiden perusopintojen kautta aukeaa mahdollisuus musiikkialan ammattiopintoihin ja opinnot tarjoavat myös vahvan pohjan elinikäiselle musiikkiharrastukselle.
Muskariopetus 0-6-vuotiaille kehittää lapsen itseilmaisua, luovuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Samalla luodaan valmiudet musiikin monipuolisen harrastamiseen.
Soittamaan pääsee ilmoittautumalla, ilman pääsykokeita. Sopiva aloitusikä on 4-15 vuotta
soittimesta riippuen. Jokaiselle oppilaalle löytyy oma opintopolku, johon voi sisältyä mm. soitinopintoja, yhteissoittoa, kuorolaulua, hahmotusaineita, säveltämistä ja musiikkiteknologiaa.
Syksyllä 2021 opetusvalikoimamme täydentyy rytmimusiikilla.
Hyvinkään musiikkiopisto on myös merkittävä kulttuuritapahtumien tuottaja Hyvinkäällä. Musiikkiopiston oppilaat ja opettajat esiintyvät vuosittain kymmenissä konserteissa ja tapahtumissa. Osa
konserteista toteutetaan striimattuna tai videokonsertteina.

www.hymo.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

YHTEYSTIEDOT

050 509 9410
toimisto@hymo.fi

@hymomusiikkiopisto
@hymo1957

^ROCKTEHDAS
ROCKTEHDAS HYVINKÄÄ on taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää
antava musiikkikoulu, johon kaikki soittamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita
ilman pääsykokeita ja ikärajoja. Pääkohderyhmä ovat lapset ja nuoret. Toivotamme
tervetulleiksi mukaan myös innokkaat aikuiset, jotka ovat kiinnostuneet soitto- tai
lauluharrastuksesta.

Muuntautumiskykyinen ja joustava toimintatapa kannustaa kokeilemaan ja innostaa onnistumaan sekä nauttimaan musiikista eri tavoin. Tekemisen ilo on keskiössä. Esiintymiset
ovat tärkeä osa toimintaamme ja vahvistavat itsetuntoa. Soittaminen, laulaminen, musiikin
tekeminen ja tuottaminen yksin tai yhdessä myös digiteknologisia laitteita hyödyntäen
tekevät toiminnasta mielekästä ja elämyksellistä.
Hyvinkäällä vuodesta 2007 toiminut yksityinen musiikkikoulu Rocktehdas Hyvinkää kasvattaa,
opettaa ja kohtaa vuosittain satoja lapsia, nuoria sekä aikuisia. Haluamme tarjota mielekkään
harrastusympäristön, seurata aikaa, kuunnella oppilaidemme toiveita ja tukea muusikon ammatista haaveilevia kohtaamaan jatkuvasti muuttuva musiikkikenttä tulevaisuudessa. Musiikki kuuluu
kaikille ja tuo iloa! Tule sinäkin mukaan laulamaan ja soittamaan!

www.rocktehdashyvinkaa.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

bit.ly/rockilmot

YHTEYSTIEDOT

040 512 2205
rocktehdas.hyvinkaa@gmail.com

@rocktehdashyvinkaa
@www.rocktehdashyvinkaa.fi

^ELEMENT
TANSSIKESKUS ELEMENT on innovatiivinen ja energinen paikallinen perheyritys.

Element tarjoaa oppilailleen laadukasta ja aallonharjalla olevaa tanssinopetusta.
Opetusta tarjotaan kaikenikäisille ja tasoisille oppilaille. Mukaan tanssitunneille voi
tulla silloin kun se itselle sopii, myös kesken kauden.

Tanssikeskus Element antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Elementillä voi tanssia ihan vain omaksi ilokseen. Jos haluaa treenata tavoitteellisemmin, niin
sekin onnistuu koulutusohjelmissamme taikka intensiiviryhmissämme. Tämä antaa hyvät
edellytykset hakeutua myöhemmin alan jatko-opintoihin.
Meille tärkeintä on oppilaiden viihtyvyys sekä ne onnistumisen kokemukset, joita pystymme
oppilaillemme tuottamaan. Yhdessä tekeminen, toisten tukeminen ja kannustaminen ovat
Elementin perusarvoja.
SINÄ RIITÄT!

www.tanssikeskuselement.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN
tanssikeskuselement.hobiver.com/ilmo
YHTEYSTIEDOT

045 619 5847
toimisto@tanssikeskuselement.fi

@tanssikeskuselement
@tanssikeskuselement

^DANCE ART

TANSSISTUDIO DANCE ART antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän

mukaan Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Laaja opetuksemme myötäilee OPH:n perusteita.
Tanssikoululla toimii aktiivinen koulutus- ja kilparyhmäohjelma sekä matalan kynnyksen esiintyviä ryhmiä nuorille ja aikuisille. Tanssinopetusta annetaan kaikenikäisille
ja -tasoisille harrastajille lajeina baletti, nykytanssi, jazztanssi, disco/showlajit, hip hop
ja break dance. Tanssia voi harrastaa omaksi iloksi tai tavoitteellisemmin ja saavuttaa
erinomaiset valmiudet hakeutua alan jatko-opintoihin. Tärkein pedagoginen arvomme on
positiivinen pedagogiikka. Tanssikoulu on saanut valtakunnallisesti tunnustusta innovatiivisuudestaan ja teknisesti taitavista tanssijoistaan. Tanssiyhteisömme on lämmin ja kotoisa,
ilmapiiri välittävä. Opettajina toimivat tanssin ammattiopettajat. Tanssin perusopetusta
on annettu vuodesta 2001 alkaen. Lämpimästi tervetuloa Dance Artille, nautitaan tanssista
yhdessä!
#RAKKAUDESTATANSSIIN

www.danceart.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

danceart.hobiver.com/ilmo
YHTEYSTIEDOT

040 535 8577
toimisto@danceart.ﬁ

@tanssistudiodanceart
@tanssistudiodanceart

^KUVATAIDEKOULU
Hyvinkään kaupungin ylläpitämä kuvataidekoulu, tuttavallisemmin ARTUN KUVIS,
tarjoaa kouluajan ulkopuolella järjestettävää, lakisääteistä visuaalisten taiteiden
laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta hyvinkääläisille lapsille ja nuorille.
Koulussa tutkitaan visuaalista kulttuuria piirtämisestä animaatioon ja kuvanveistosta
robottirakenteluun, taiteen historiaa unohtamatta. Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen
työskentely luo pohjan elinikäiselle taideharrastukselle, mutta on myös valmennusta
taiteen alan ammattiin tähtääville. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen aukeaa keväisin
toukokuussa, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella pitkin vuotta.
Opetus tapahtuu 8-10 oppilaan ryhmissä, jotka muodostetaan iän perusteella. Ryhmät
kokoontuvat kerran viikossa 2-3 oppitunnin ajan iltapäivisin ja iltaisin 33 kertaa lukuvuodessa.
Kuvataidekoulussa on yli 300 oppilasta, joista muodostuu noin 40 ryhmää. Koulu järjestää myös
lyhyt- ja viikonloppukursseja. Opettajakuntaan kuuluu rehtori, kolme vakinaista opettajaa ja
kymmenisen tuntiopettajaa, jotka ovat eri taiteen alojen ammattilaisia ja taiteilijaopettajia.

www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu
ILMOITTAUDU MUKAAN
hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu
/oppilaalle/ilmoittautuminen/

YHTEYSTIEDOT

040 179 6852
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi

@artunkuvis
@villaarttu

^KÄSITYÖKOULU

TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU on iloisen tekemisen ja onnistumi-

sen paikka, opetusta järjestetään 4-18 vuotiaille lapsille- ja nuorille ja aikuisille
Hyvinkäällä Villa Artussa. Opiskelun lähtökohtana on käsillä tekeminen; tutkimme,
pohdimme, suunnittelemme asioita, esineitä ja ilmiöitä.
Lasten- ja nuorten taiteen perusopetuksen parissa lapsi oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun
taitoja ja luovuutta. Tutuksi tulevat monet elinympäristömme materiaalit ja käsityötekniikat aina perinteisestä neulonnasta, kudonnasta, kankaan kuvioinnista ja huovutuksesta
puu- betoni- ja keramiikkatöihin.
Varhaisiän käsityökasvatusta 4-6 vuotiaille lapsille, opintojen kesto on 1-2 vuotta aloitusiästä riippuen. Varhaisiän käsityökasvatuksen tavoitteena on tutustua lähiympäristöön havainnoiden, ihmetellen, tutkien, leikkien ja elämyksiä kokien. Opinnoissa kokeillaan ja harjoitellaan
taitoja erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja välineiden avulla.
Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun neljän vuoden opintojen aikana tutustutaan laajasti erilaisiin
käsityön materiaaleihin sekä tekniikoihin. Käsityön taiteen perusopetuksen opiskelu sopii kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä, muotoilusta ja itsensä kehittämisestä.

www.taitoetelasuomi.fi
ILMOITTAUDU MUKAAN

taitoetelasuomi.eepos.fi
YHTEYSTIEDOT

050 435 4426
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

@kasityokoulu_etelasuomi
@kasityokouluetelasuomi

Taiteen perusopetusta Hyvinkäällä tarjoavat
tahot kootusti:
www.hyvinkaa.fi/taiteenperusopetus

