
INFO 

V A N H E M M I L L E 

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU 

Askolantie 33   07500 Askola 

PUH:  045 8983030 

http:// askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi 

Instagram   ja Facebook 

Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja 

Maria Enberg 

Puh: 040 7173456 

mariaenberg829@gmail.com 

 

Johtava opettaja 

Maisa Laine 

Ma  klo 17-18     ja     To  klo 15-16 

Puh: 045 8983030 

maisazlaine@gmail.com 

Tuntiopettaja Tiina Kolehmainen sekä teemaryhmien opettajat. 

Puhelin opetustuntien aikana:   045 8983030 



ASKOLAN KUVATAIDEKOULU 

Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitä-
jänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on 
antanut taiteen perusopetusta syksystä 1993, yleisen oppimäärän 
mukaan. Opetusta annetaan 5-16 vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Kiinnostus, ymmärtäminen ja au aminen kertovat lapselle ja 
nuorelle, e ä häntä ja hänen harrastustaan arvostetaan. 

Kuvan tekemisessä tulosten saavuttaminen edellyttää asioiden sisäis-
tämistä. Tavoite omaperäiseen kuvalliseen ilmaisuun tapahtuu vähitel-
len, yrityksen ja erehdyksen ja oman henkisen kasvun kautta.       
Opiskelun päätavoite ei ole tuottaa taideteoksia, vaan oppia eri-
laisia kuvallisia valmiuksia. Opetus on sisiaalista toimintaa ja siinä 
huomioidaan ryhmässä toimiminen. Usein oppitunnin pääpaino on itse 
työprosessissa, ei niinkään työn tuloksissa. Tie omaan taiteelliseen 
ilmaisuun on pitkä. Tavoitteena on käynnistää elinikäinen kasvutapah-
tuma. 

TYÖSKENTELYSTÄ 

Kuvataidekoulu ottaa mielellään vastaan lahjoituksia, joilla voidaan kar-
tuttaa koulun taidekirjakokoelmaa, malliesineitä tai materiaalivarastoa. 
Jos teillä on jotain soveltuvaa aineistoa, ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

MATERIAALIT JA TARVIKKEET 



AIKATAULUSTA 

Tärkein tunnista oman työskentelyn ohella 
on tunnin alku, jolloin opettaja valmistaa 
uuden tehtävän, käynnistää kysymyksillä / 
kuvilla / oheismateriaalilla ajattelutoimin-
nan, johon koko työskentely perustuu. Mi-
käli oppilas tulee kesken aloituksen, hän 
jää osattomaksi tärkeimmästä. 

 

Kun opettaja on koululla aikaisemmin, hän 
on valmistelemassa tuntia ja avaa oven 
aikataulun mukaisesti.  Opettaja ei ole 
vastuussa oppilaista ennen oppitunnin 
alkua. 

 

Tunnin loppuun sijoittuu mahdollisesti val-
miiden teosten tarkastelua ja sen jälkeen 
omien jälkien siivoamista. 

Varhaisiän kuvataidekasvatuksessa tunnin 
loppupuolella on useimmiten ns. vapaata 
askartelua/leikkiä: muovailua, kirjoja, pali-
koita, piirtelyä. Pienet myös haetaan sisäl-
tä, ellei toisin opettajan kanssa sovita. Vii-
meinen vartti on jo hakuaikaa, samalla 
voi tulla myös katsomaan mitä on tehty. 
Huomioidaan Korona rajoitukset. 

Oppilaiden toivotaan pukeutuvan siten, e ei tarvitse varoa 
vaa eitaan.  Kuvataidekoululta löytyy essuja, niiden käy ö on 
vapaaehtoista. 

OPPILASTIEDOT 

Jokaisella oppilaalla on koulun kortistossa henkilötiedot sekä huolta-
jan tiedot. Sähköpostiosoite tarvitaan tiedotteita varten.  

Mikäli yhteystietoihin tulee muutoksia, ilmoitathan niistä heti sähkö-
postitse. Mahdollisten hätätapausten varalle ovat ajan tasalla olevat 
tiedot saatavissa nopeasti. 

Koulu on vakuuttanut oppilaat mahdollisten tapaturmien varalta. Va-
kuutus on voimassa opetuksen aikana. Toivottavasti saamme tiedon, 
mikäli lapsella on jokin opetuksen järjestämisessä huomioitava seik-
ka. 

Oppilasrekisterin ylläpito ja käyttö on GDPR: n mukaisesti vain nimet-
tyjen henkilöiden käytössä. 



Kaikkien ryhmien osalta on sovi u, e ei tunnille tuoda eväitä ei-
kä karkkia. Ellei ope aja toisin ilmoita. 

Mikäli oppilaalle tulee useampi peräkkäinen poissaolo, toivom-
me teidän ilmoi avan asiasta ope ajalle. 

Kuvataidekoulun järjestyssäännöt 

 

- Kuvataidekoulu on ohjattua harrastustoimintaa. 
Noudata opettajan antamia ohjeita. 

- Anna muille työrauha. 

- Siivoa oma paikkasi työskentelyn loputtua. 

- Jos et tiedä, mitä tehdä, pyydä apua opettajalta. 

- Kuvataidekoulussa on monta lasta/nuorta.          
Huomioi muut. 

- Ole ystävällinen kaikille. 

- Muista: Kiitos! Anteeksi! Voinko auttaa? 

 

Kännykkä ei kuulu opetukseen, ellei opettaja 
toisin ilmoita. Jätäthän siis puhelimen kotiin tai 
takin taskuun äänettömälle. Puhelin on omalla 
vastuullasi, mikäli otat sen mukaan kuvataidekou-
luun. 

 

 

OPPILASTYÖT 

Koulu järjestää lukuvuoden töistä kevätnäyttelyn. Tarkempi ajan-
kohta ilmoitetaan keväisin. Lukuvuoden muut työt jaetaan kevään 
viimeisellä opetuskerralla ja näyttelytyöt on haettavissa suoraan 
näyttelystä erikseen ilmoitettavana ajankohtana.                                
Koululla ei ole tilaa säilyttää vanhoja oppilastöitä. 

 

Koulu kuvaa tarvittaessa oppilaiden töitä / työskentelyä tiedottei-
siin, mainoksiin ja myyntituotteisiin. Kuvien käytöstä tehdään oppi-
laskohtaisset kirjalliset kyselyt ilmoittautumisen yhteydessä. 



LUKUKAUSIMAKSUT 
Oppilas voi tulla kerran tutustumaan kuvataidekouluun ilmaiseksi. 
Kolmen kerran käynneistä peritään koko lukukausimaksu. Kesken 
lukukauden lopettaneelle lukukausimaksua ei palauteta. Kesken lu-
kukauden aloittaneen oppilaan lukukausimaksu lasketaan tapaus-
kohtaisesti. 

Kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta siten lukukausimaksut 
ovat ulosottokelpoisia. 

Voimassa olevat lukukausimaksut näkyvät kuvataidekoulun omilta 
sivuilta:   http:// askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi 

Meille on tärkeää, että kaikki lapset saavat nauttia mieleisestä harras-
tuksesta. Elämässä perhe voi kuitenkin kohdata haastavia aikoja, jol-
loin voi olla tarvetta ulkopuoliselle tuelle. Askolassa on hyvät tukiver-
kostot tilanteisiin, joissa perhe tarvitsee tukea. On perheen ja lasten 
et, että tukea pyydetään, jos sille on tarvetta. Tukea myöntävät tahot 
toimivat luottamuksellisesti ja heiltä pystyy myös pyytämään apua 
esim. hakulomakkeiden täyttämiseen. 

Tukea antavia tahoja on mm. 

Askolan Pelastakaa Lapset ry.                                                                              
Puh.040 5267338/Teija Nirvi   tai 0400 702022/Tuula Taskula 

Askolan seurakunta diakonia,  taina.lapinniemi@evl.fi                                
puh. 040 8390192 

OPETUKSEN ETENEMINEN 

5-6—vuotiaat   2x45min. / viikko 

Tutustuminen kuvan eri tekemisen keinoi-
hin leikinomaisesti. Tutustumista tilaan, it-
seen, ryhmään, ja opettajaan.   Turvallisen 
ympäristön kautta rohkaistaan erilaisiin ko-
kemuksiin. 

Varhaisiän  

kuvataidekasvatus 

Yhteiset opinnot 7-14-vuotiaat  2x45min. / viikko 

Kuvallisen ajattelun kehittäminen, ilmaisun 
monipuolistaminen ja perusvalmiuksien 
harjoittaminen. Opetellaan huomioimaan 
muut ja hyväksymään erilaisuutta. Kokeil-
laan erilaisia  ilmaisutapoja ja ryhmätyös-
kentelyssä kehitetään vuorovaikutus- ja 
ajattelutaitoja. Taideopiskelu antaa itseluot-
tamusta ja valmiuksia ilmaista itseään ja 
kehittää kykyä ratkaista ongelmia.  Oppi-
laat tekevät vuosittain portfoliot lukuvuoden 
tehtäviin liittyen. 

Teemaopinnot 
12-17-vuotiaat 3x45min. / viikko 

Itsenäisen ilmaisun harjoittaminen, eri työta-
poihin perehtyminen jaksoittain vaihtuvien 
opettajien johdolla. Kannustetaan itsenäi-
seen työskentelyyn. Teoksia tehdään ajoit-
tain täysin kokeellisesti. Teemaopinnoissa 
oppilailla on portfoliot, joihin kertyy opinto-
vuosina teemoihin liittyviä tietoja ja luonnok-
sia. Portfoliot oppilaat saavat itselleen todis-
tusten jakokeväänä. 



OPETUSSUUNNITELMA 

Kuvataidekoulussa noudatetaan kuvataiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa, jonka perusteet 
ovat opetushallituksen antamat. Opetussuunnitelma hyväksytetään 
kunnan sivistyslautakunnalla. (Askolan sivistystoimi 5.6.2018) 

 

Opetus on tavoitteellista ja sisältö perustuu jatkuvuuteen. Kun yksi 
asia on opittu, pyritään seuraavassa tehtävässä soveltamaan jo 
opittua. Sen vuoksi on tärkeää, että oppilas osallistuu säännöllisesti 
oppitunteihin. 

 

Oppilaat saavat opinnoistaan todistuksen, johon sisältyy oppi-
laan opintoihin käyttämä aika. Oppilas on oikeutettu saamaan 
opinnoistaan päättötodistuksen, kun yhteisiä opintoja on 300 tuntia 
ja teemaopintoja 200 tuntia. 

 

Jos opinnoissa tulee poissaoloja, voi tunteja korvata taidenäytte-
lykäynneillä. 3 käyntiä/lukuvuosi. Näyttelykäynti-lomakkeita voi tu-
lostaa kuvataidekoulun kotisivulta tai pyytää opettajalta. Isompien 
poissaolojen kohdalta sovitaan tapauskohtaisesti mahdollisuudesta 
korvata tunteja. 

 

Päättötodistukseen hyväksi luettavia tunteja voi saada myös muista 
taiteen perusopetusta antavista oppilaitoksista. Näitä tunteja hyväk-
sytään max. 60h. Opinnot toisista kuvataiteen perusopetusta anta-
vista oppilaitoksista hyväksytään täysmääräisesti. Oppilaan on toi-
mitettava kyseisestä tahosta todistus, jossa näkyy taiteen perus-
opetusta annettu tuntimäärä. 

JATKOILMOITTAUTUMINEN 

Kun oppilas on hyväksytty koulun oppilaaksi, hän säilyttää opiskelu-
paikkansa jättämällä keväisin jatkoilmoittautumislomakkeen opettajal-
leen. 

Seuraavan lukuvuoden oppilasryhmät muodostetaan näiden lomakkei-
den pohjalta ja uusia otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin monta 
kuin kuhunkin ryhmään mahtuu. 


