
 

 

 

Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola  

Oppilastiedote elokuu 2020 

  

Hei!  

Tervetuloa opiskelemaan kuvataidekouluun lukukaudelle 2020-21 

18.8.2020 alkaen! 

 

 
Lukuvuosi 2020-21  
Syyslukukausi 18.8. - 14.12.2020 (16 opetusviikkoa)  
Syysloma 12.10. -16.10.2020  
Itsenäisyysvapaa 6.12  
Kevätlukukausi 7.1. - 20.5.2021(17 opetusviikkoa)  
Talviloma (vk 8) 22.2. - 28.2.2021  
Pääsiäisloma 2.4. - 5.4.2021  
 
Maksut lukuvuonna 2020-21  
Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätlukukauteen. Lukuvuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä, syys- 
ja kevätkausi erikseen, jossa maksu per erä on:  
60 min/viikko (valmentava opetus) 138 €  
90 min/viikko (yhteiset opinnot) 153 €  
135 min/viikko (teemaopinnot) 164 €  
Kumpikin erä sisältää 17 €:n väline- ja tarvikemaksun.  
 
Vapaaoppilaspaikat Lukuvuosimaksusta voi anoa vapautusta tai alennusta taloudellisin perustein. Ohjeet ja 
lomakkeet löydät osoitteesta: https://www.kirkkonummi.fi/hinnasto-2  

Päätökset vapaaoppilaspaikoista tekee rehtori sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Hakemukset 
liitteineen tulee toimittaa 7.9.2020 mennessä osoitteeseen Annika Mickos, PL20, 02401 Kirkkonummi. 
Tarvikemaksusta ei voi saada vapautusta.  
 



 

 

 
Oppilaspaikan peruminen tai opintojen keskeyttäminen  
 
Peruutusehdot: -Kaikki peruutukset tehdään kirjallisesti kuvataidekoulun kansliaan ja peruutukset 
astuvat voimaan kirjallisen ilmoituksen päivämäärästä. -Oppilas voi peruuttaa oppilaspaikan ilmaiseksi 
ennen lukukauden lukujärjestyksen ensimmäistä opetuskertaa. -Oppilas voi peruuttaa oppilaspaikan 
lukukauden ensimmäisen opetuskerran jälkeen, ennen toista opetuskertaa maksamalla 10€ 
toimistomaksun. -Myöhemmin tehtävistä peruutuksista oppilas maksaa puolet lukukausimaksusta, jos 
peruutus tehdään ennen lukukauden lukujärjestyksen puoliväliä. Peruutuksesta peritään 10€ 
toimistomaksu. -Muissa tapauksissa tai kun oppilaspaikkaa ei ole peruutettu lainkaan, oppilas maksaa koko 
lukukausimaksun. -Oppilas voi peruuttaa lyhytkurssin ilmaiseksi vielä 7 vrk ennen kurssin alkamista. 
Muissa tapauksissa peritään koko kurssimaksu. -Oppilas voi lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman 
todistuksen perusteella, silloin kun sairaus on estänyt oppilaan osallistumisen yli puolelle lukukauden 
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 euron toimistomaksu. -
Sivistyslautakunta myöntää kansalaisopiston rehtorille oikeuden tehdä opiskelijalle kurssimaksun peruutus 
edellä olevien periaatteiden mukaan.  
 

Tunneille osallistuminen  
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 savityötunnit ja 
syväpainografiikka pidetään lauantaisin Heikkilässä (pääopetuspisteessä) erityisvälineiden ja 
työskentelyyn paremmin soveltuvien tilojen takia.  
Opettajan on hyvä olla tietoinen oppilaaseen liittyvistä luottamuksellisista asioista (allergiat, sairaudet 
ym.) opetuksen turvallisuuden ja sujuvuuden takia.  
Poikkeustilanteissa kuvataidekoulun lähiopetus voidaan toteuttaa  
etäopetuksena noudattaen voimassa olevia viranomaismääräyksiä.  
 
Poissaolot  
Poissaoloista tulee ilmoittaa tekstiviestillä tai sähköpostilla opettajalle ja sopia opettajan kanssa 
mahdollisista erityisjärjestelyistä. Muistathan mainita oppilaan koko nimen, mikäli lähetätte 
tekstiviestin.  
 
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.  
 
Teema! 

"Fantasiamatka maailman ympäri " on edelleen vuoden 2020-21 teema. Viime lukuvuoden teema jäi 

poikkeusoloista johtuen hieman kesken, joten jatkamme vielä hiukan fantasian parissa. Aihetta 

käsitellään monipuolisesti etenkin tarinoiden, tieteen, taidehistorian, kulttuurien, utopioiden ja 

maapallon nykyilmiöiden näkökulmasta.  

Kirkkonummipäivät!  

Kirkkonummipäivät ovat la 29.8.2020. Kuvataidekoulu esittäytyy vapaa-aikapalveluiden ständillä 

lasten kirjasto Mestan edessä. Paikalla on työpaja, johon voi osallistua. Tervetuloa! 

 



 

 

Kuvis Facebookissa ja instagramissa!  
Julkaisemme sivuilla kuvia projekteista ja oppilastöistä sekä muusta meneillään olevista 

ajankohtaisista asioista. Sivu on yhteisösivu ja on avoin kaikille, mutta kommentoimiseen ja 

keskusteluun sivustolla tarvitaan oma käyttäjätili facebookissa. Käy tykkäämässä sivusta! 

Instagramista löydät kuviksen nimellä kirkkonummenkuvataidekoulu 

MUITA ASIOITA 

* Vanhat oppilastyöt ovat ovat nimellä kuviskoulun kuistilla (  kassissa), ne tulee viedä kotiin 

viimeistään 30.8. 2020 mennessä. Jos et ole hakenut kassia tai työtäsi keväällä tarkista kuistilta! 

* Toivomme, että ilmoitat toimistoon välittömästi, mikäli perut oppilaspaikan tai jos yhteystietosi 

muuttuvat (opistot@kirkkonummi.fi) Opettajalle ei voi tehdä oppilaspaikan irtisanomisilmoitusta, vaan 

se aina tehtävä toimistoon mieluiten sähköpostitse.  

* Opettajan kanssa voi keskustella oppilaaseen liittyvistä luottamuksellisista asioista, mm. 

sairauksista, allergioista jne. Opettajan on tärkeä olla tietoinen näistä opetuksen sujuvuuden ja 

oppilaiden turvallisuuden takia.  

Koulun pihan liikenne Heikkilässä!  

Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta koulun piha-alueella autolla liikkuessa. 

Erityisen lisähaasteen pihan liikenteeseen tuo rivitalon päädyssä oleva Jolkbyn vanhusten ryhmäkoti. 

Invatakseilla ja hälytysajoneuvoilla tulee olla koko ajan esteetön pääsy alueelle ja myös autojen 

parkkitila on vähentynyt tämän takia. Vaaratilanteita välttääksemme toivoisimme, että lapsi jätetään 

kuvataidekoululle kääntyvän tien alkupään parkkialueelle ja myös noudetaan sieltä.  

 

 

Luovaa lukuvuotta toivottaen!  

Kuvataidekoulun opet:  

Suvi Niskakangas 040 7196027 suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi (Heikkilä) 

Jatta Vuorinen  jatta.vuorinen@kirkkonummi.fi (Heikkilä, Veikkola)  
 
Kaisa Eriksson  050 3107062 kaisa.eriksson@kirkkonummi.fi (Heikkilä, ruotsinkielinen opetus) 
 

Fanni Ahvenainen 0401269112 fanni.ahvenainen@kirkkonummi.fi ( Heikkilä, Masala) 

Leena Pentikäinen leena.pentikainen@kirkkonummin.fi (Heikkilä) 
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