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Tervetuloa opiskelemaan Kirkkonummen kuvataidekouluun lukuvuodelle 2019-2020! 
 
 

Opetus alkaa 15.8.2019, viikolla 33 (to-ryhmät) ja viikolla 34 (ma, ti ja ke -ryhmät). Lapsen/nuoren ryhmän 
kokoontumisaika on ilmoitettu viikolla 22 sähköpostitse. Jos ryhmä ei ole tiedossa, voitte pyytää tiedon 
uudestaan toimistosta. 

 
LUKUVUOSI  
 
Syyslukukausi  15.8. – 13.12.2019 
Syysloma  14. - 20.10.2019  
Kevätlukukausi 7.1 – 16.5.2020  
Talviloma  17. – 23.2.2020 
Pääsiäisloma   10. – 13.4.2020 
 
 
  
 

OPISKELU 
 
Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta 6 - 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista 
tasolta toiselle etenevää kuvataideopetusta. Sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja 
kehitysvaihe huomioiden. Tavoitteena on oppilaan luovuuden, kuvallisen ilmaisukyvyn, kuvallisen ajattelun ja 
havaintokyvyn kehittäminen sekä taitojen kehittäminen omien tunteiden, mielikuvien ja ajatusten 
ilmaisemisessa.  
 
Koulun opetus etenee taiteen perusopetuslain yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilas 
saa päättötodistuksen 500 opetustunnin käytyään (300h yhteisiä opintoja ja 200h teemaopintoja). 
Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. 
 
Valmentava opetus (60 min) - tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen 
Yhteiset opinnot (2x45 min) - opitaan kuvataiteen perustietoja ja –taitoja 
Teemaopinnot (3x45 min) - syvennetään perusopetusvaiheen tietoja ja taitoja 
 
Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, tehdään grafiikan painotöitä, kuvataan 
videoita ja animaatioita, otetaan valokuvia jne. vuosittain vaihtuvan teemaan mukaan. Opetukseen sisältyy 
myös näyttelykäyntejä ja retkiä. Kuvataidekoulussa opiskeluun voi kuulua osallistumista näyttelyihin, 
kilpailuihin tai projekteihin. Huoltajan tulee erikseen ilmoittaa toimistoon, jos oppilaan teokset eivät saa näkyä 
edellä mainituissa yhteyksissä nimen kanssa. 
 
Kuvataidekoulussa opiskelee noin 350 lasta ja nuorta. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, jotka kokoontuvat klo 
14.30 – 20 välisenä aikana kerran viikossa 1,5 – 3 oppituntia kerrallaan. Opettajina toimivat kuvataideopettajat 
ja kuvataiteilijat. Opintoviikkoja on syksyllä 16 ja keväällä 17.  
 
Uusille oppilaille 
Ensimmäisellä kerralla esittelemme kuvataidekoulun toimintaa, opetusta ja tiloja, joten toivomme, että oppilas 
tulee paikalle huoltajan kanssa. Oppilaalle ensimmäinen käyntikerta on kokeiluluontoinen. Jos oppilas tämän 
jälkeen haluaakin lopettaa, on siitä ilmoitettava käyntikerrasta seuraavan viikon sisällä kirjallisesti (posti tai 
sähköposti) kuvataidekoulun toimistoon. 
 
 



 

 

Tunneille osallistuminen ja poissaolot 
On tärkeää, että oppilas saapuu tunnille ajoissa ja lähtee vasta tunnin päätyttyä. Opettaja kertoo tunnin alussa 
työskentelystä ja tehtävästä. Tehtävänantoon liittyy usein kuvien ja kirjojen katselua, tarinoita, videopätkiä tai 
muuta aiheeseen liittyvää, joiden pohjalta työskentely aloitetaan. Tunnin lopussa katsellaan yhteisesti 
valmistuneita töitä ja keskustellaan niistä. Viimeisenä huolehditaan oman paikan siistimisestä sekä välineiden 
puhdistamisesta. Opetusta voidaan toisinaan järjestää myös lauantaisin esim. jonkin projektin puitteissa. 
Veikkolan ja Masalan opetuspisteiden savityötunteja ja syväpainografiikkaa järjestetään lauantaisin noin kerran 
vuodessa Heikkilässä erityisvälineiden ja työskentelyyn paremmin soveltuvien tilojen takia.  
 
Opettajan on hyvä olla myös tietoinen oppilaaseen liittyvistä luottamuksellisista asioista (allergiat, sairaudet 
ym.) opetuksen turvallisuuden ja sujuvuuden takia.  
 
Poissaoloista tulee ilmoittaa tekstiviestillä tai puhelimitse suoraan opettajalle ja sopia opettajan kanssa 
mahdollisista erityisjärjestelyistä. Muistattehan mainita oppilaan koko nimen, mikäli lähetätte tekstiviestin tai 
jätätte viestin vastaajaan. 
 
 
Vaatetus 
Olisi hyvä, jos oppilailla on yllään ”taidevaatteet”, joita ei tarvitse varoa. Jotkut kuvataidekoulussa käytettävät 
aineet eivät lähde vaatteista edes pesussa pois. Kuvataidekoululle voi tuoda oman ”työtakin.” Sellainen syntyy 
helposti esim. vanhasta miestenpaidasta hihoja lyhentämällä. Kuvataidekoulu ei vastaa likaantuneista 
vaatteista. 
 
Lukukausimaksut 
Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätlukukauteen. Maksu laskutetaan erikseen kummaltakin lukukaudelta ja maksu 
per erä (joka sisältää 17 €:n väline- ja tarvikemaksun) on: 
60 min/viikko (valmentava opetus) 138 € 
90 min/viikko (perusopetus) 153 € 
135 min/viikko (syventävä opetus) 164 € 
 
 
Vapaaoppilaspaikat 
Lukuvuosimaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomakkeita saa opistojen toimistosta tai sen 
voi pyytää lähettämään sähköpostilla. Hakemukset liitteineen tulee lähettää 6.9.2019 mennessä osoitteeseen 
Annika Mickos, PL 20, 02401 Kirkkonummi. Rehtori myöntää vapaaoppilaspaikat sosiaalityöntekijän lausunnon 
perusteella. 
 
 
Oppilaspaikan peruminen tai opintojen lopettaminen 
Sivistyslautakunta on päättänyt 8.5.2013 kokouksessaan, että kuvataidekoulu lukukausi- tai kurssimaksun voi 
peruuttaa seuraavin ehdoin: 
 
1. Kaikki peruutukset tehdään kirjallisesti opistojen toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen 
opistot@kirkkonummi.fi – HUOM! suullinen ilmoitus opettajalle tai toimistolle ei riitä. Peruutukset astuvat 
voimaan kirjallisen ilmoituksen saapumispäivämäärästä. 
2. Oppilas voi peruuttaa oppilaspaikan ilmaiseksi ennen lukukauden lukujärjestyksen ensimmäistä 
opetuskertaa.  
3. Oppilas voi peruuttaa oppilaspaikan lukukauden ensimmäisen opetuskerran jälkeen, ennen toista 
opetuskertaa maksamalla 10 € toimistomaksun (laskutetaan).  
4. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista oppilas maksaa puolet lukukausimaksusta, jos peruutus tehdään 
ennen lukukauden lukujärjestyksen puoliväliä. Peruutuksesta peritään 10 € toimistomaksu 
5. Muissa tapauksissa tai kun oppilaspaikkaa ei ole peruutettu lainkaan, oppilas maksaa koko lukukausimaksun. 



 

 

6. Oppilas voi peruuttaa lyhytkurssin ilmaiseksi vielä 7 vrk ennen kurssin alkamista. Muissa tapauksissa peritään 
koko kurssimaksu 
7. Oppilas voi lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella, silloin kun sairaus on estänyt 
oppilaan osallistumisen yli puolelle lukukauden opetustunneista, saada laskennallisen hyvityksen (€/oppitunti) 
niistä opetustunneista, jotka lukujärjestyksen mukaan on jäänyt käyttämättä. Anomus oppilaspaikan 
peruuttamisesta yhdessä lääkärin- tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen kanssa toimitetaan 
viipymättä kuvataidekoulun kansliaan. Peruutuksen yhteydessä peritään 10 € toimistomaksu. 
8. Sivistyslautakunta myöntää kansalaisopiston rehtorille oikeuden tehdä opiskelijalle kurssimaksun peruutus 
edellä olevien periaatteiden mukaan. 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT 

 

TOIMISTO 
 
Postiosoite:  Käyntiosoite: 
Kirkkonummen kunta  Kirkkotallintie 1 A, 2 krs 
Kuvataidekoulu  02400 Kirkkonummi 
PL 20 
02401 Kirkkonummi 
 
Kuvataidekoulun toimiston sähköpostiosoite: opistot@kirkkonummi.fi  
 
Opistojen koordinaattori Annika Mickos 040 126 9312   
Suunnittelijaopettaja Suvi Niskakangas   suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi 040 719 6027  
Rehtori Satu Ylönen satu.ylonen@kirkkonummi.fi 040 831 2742  
Apulaisrehtori Titta Kalaja titta.kalaja@kirkkonummi.fi 040 834 8648 
 
 
 

OPETUSPISTEET 
 
Pääopetuspiste Heikkilässä (keskusta), Vanha Heikkiläntie 19 B 
Masalan opetuspiste Kartanonrannan koulussa, Kartanonkuja 1 
Veikkolan opetuspiste Vuorenmäen koulussa, Eerikinkartanontie 5 
 

 
OPETTAJAT 2019- 2020 
 
Eriksson Kaisa kaisa.eriksson@kirkkonummi.fi 040 739 8637 
Korhonen Outi outi.korhonen@kirkkonummi.fi 044 259 9228 
Niskakangas Suvi suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi 040 719 6027 
Ollikainen Elina elina.ollikainen@kirkkonummi.fi 040 126 9112  
Pentikäinen Leena leena.pentikainen@kirkkonummi.fi 050 310 7062 
Vuorinen Jatta jatta.vuorinen@kirkkonummi.fi 040 717 4264  
 


