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YHTEYSTIEDOT 
 
 
Kuvataidekoulun opetustilat: 
Nisulanmäen koulu, Nisulantie 1, 40950 Muurame 
Kinkomaan koulu, Purotie 2, 40930 Kinkomaa 
 
Johtava opettaja   
Arja Reiman    040 8295874  
 
Postiosoite: 
PL 1 
40951 Muurame 
 
Toimisto:     
Virastotie 8 
(sovi tapaaminen puhelimitse tai sähköpostilla)   
etunimi.sukunimi@muurame.fi 
 

Tuntiopettaja 
Riina Pastinen   
etunimi.sukunimi@muurame.fi 
 
                            
Muuramen kunnan infopiste   014 659611 
 
 
 
Ottakaa yhteyttä johtavaan opettajaan seuraavissa tilanteissa: 
ilmoittautuminen kesken lukuvuoden, oppilaan sairastuminen ja pitkäaikainen poissaolo,  
huoltajien yhteystietojen muutos, ryhmän vaihtaminen ja koulusta eroaminen. Johtava opettaja 
vastaa myös koulun toimintaa, opetusta ja mm. todistuksia koskeviin kysymyksiin. 
 
 
 
Kuvataidekoulun toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä 
täydentävään asetukseen (813/1998). 
 
Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). 
 
Koulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamaan taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. 
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta on hyväksynyt kuvataidekoulun opetussuunnitelman 
maaliskuussa 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@muurame.fi
mailto:etunimi.sukunimi@muurame.fi
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KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 
 
 
Koulutuksen järjestäjä on Muuramen kunta. 
Kuvataidekoulun opetussuunnitelmaa ja koulun toimintaa koskeva päätöksenteko kuuluu 
hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnalle. 
 
 

KUVATAIDEKOULUN TOIMINTA-AJATUS 
 
 
Muuramen kuvataidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta. Yleisen 
oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja 
kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin.  
 
Kuvataidekoulu tarjoaa ohjausta kuvalliseen ilmaisuun sekä työtilat, välineet ja materiaalit 
taiteellista työskentelyä varten. Opetus on tarkoitettu pääasiassa Muuramelaisille lapsille ja 
nuorille.  
 
Koulussa on 100 oppilaspaikkaa, joista 10 on mahdollista täyttää Jyväskylästä tulevilla oppilailla. 
Koululla on mahdollisuus järjestää myös alle kouluikäisille tarkoitettua varhaisiän opetusta ja 
aikuisopetusta. 
 
 

OPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUVATAIDEKOULUN ARVOT 
 
 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. 
 
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella pitkäjänteisesti, 
päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään 
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää kuvataiteelle 
ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua visuaalisten alojen ammatilliseen ja korkea-
asteen koulutukseen. 
 
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus 
perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan 
omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan 
ajattelun ja osallisuuden kehittymistä.  
 
Opetuksen lähtökohtana ovat kuvataiteelle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. 
Kuvataiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat 
pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Kuvataidekoulussa 
luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.  
 
Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien 
moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa 
muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Kuvataidekoulun opetus perustuu käsitykseen jokaisen 
ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Kuvataideopetus 
tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.  
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OPPIMISKÄSITYS 

 
 
Kuvataidekoulun opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. 
Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että 
yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta 
edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus 
ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta 
olennaisia.  

 
Kuvataidekoulun opetus on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka 
vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on 
kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja 
monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän 
rakentamista. 
 
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään 
tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat 
merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja 
kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. 
Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa 
oppimista edistävää vuorovaikutusta. 
 
 
 

OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 
 
 
Kuvataidekoulun opetus järjestetään iltapäivisin ja iltaisin Muuramen koulujen kuvataideluokissa. 
Opetus tapahtuu kuvataiteen opiskelua varten suunnitelluissa, asianmukaisella välineistöllä 
varustelluissa tiloissa. Oppimisympäristönä ei toimi ainoastaan luokkatila, vaan ympäristöt 
laajemmin. Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten 
toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.  
 
 
 

KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 
 
 
Kuvataidekoulun tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää 
toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa 
vuorovaikutusta.  
 
Toimintakulttuurin läpinäkyvyys ja vaikuttamisen mahdollisuus luovat osallisuutta. Pyrkimyksenä on 
luoda ja tarjota välineitä analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Koulussa rakennetaan 
toimintakulttuuria, joka huomioi oppilaat yksilöinä ja kannustaa yhteistyöhön. 
 
Lähtökohtana on oppilaiden, vanhempien ja opettajien kokemus osallisuudesta, joka syntyy 
yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa 
toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja 
toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. 
Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten 
sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 
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OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 

 
 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin 
rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta 
itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön 
jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja 
arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. 

  
Opetus rakentaa yhteyksiä oppilaiden omien kuvallisten kulttuurien sekä kuvataiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin välille. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntumista 
ja avoimia rajoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia syventyä heille merkityksellisiin sisältöihin, 
teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Omaan kokemusmaailmaan kiinnittyvällä lähestymistavalla 
luodaan perustaa oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Koulussa kannustetaan 
nauttimaan kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä.  
 
Opintojen edetessä oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan kuvataidetta ja muuta visuaalista 
kulttuuria eri näkökulmista. Opetuksessa innostetaan pohtimaan taiteiden ja tieteiden yhteyksiä 
sekä löytämään niistä uusia oivalluksia. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja 
yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa 
oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. 
 
 
 

OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 
 
 
 
Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista.   
Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen.  
Teemaopinnoissa syvennetään oppilaan omaehtoisen kuvataiteellisen ilmaisun, luovan ajattelun, 
tulkinnan ja arvottamisen taitoja. 
 

Varhaisiän 
kuvataidekasvatus 

6-vuotiaat 68 tuntia 1 lukuvuosi Yht. 68 tuntia 

Yhteiset opinnot 7-12 -vuotiaat 68-102 tuntia 5 lukuvuotta Yht. 374 tuntia 

Teemaopinnot  13-18 -vuotiaat 102 tuntia 2 lukuvuotta Yht. 204 tuntia 

    Yht. 578 tuntia 

 
Varhaisiän taidekasvatus on valmentavaa opetusta. Sitä ei lasketa yleisen oppimäärän 
suorituksiin.  
 
Oppilaan on mahdollista kerrata poissaoloista johtuvia opintojaan osallistumalla opetukseen 
useampana vuotena.  
 
Kuvataidekoulu tarjoaa visuaalisten alojen oppilaitoksiin pyrkiville nuorille mahdollisuuden opiskella 
teemaopinnoissa kahta vuotta pidemmän ajan. Näissä tapauksissa oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kuvataidekoulun tavoitteena on edesauttaa muuramelaisten 
nuorten mahdollisuuksia sijoittua taide- ja taideteollisuusalan oppilaitoksiin. 
 
Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus Muuramen kuvataidekoulussa on 578 tuntia, josta 
yhteisten opintojen laajuus on 374 tuntia ja teemaopintojen 204 tuntia. Laskennallisen laajuuden 
tunti on 45 minuuttia.  
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Varhaisiän kuvataidekasvatus  
 
Varhaisiän taidekasvatus on tarkoitettu 4-6-vuotiaille. Opetus toteutetaan kerran viikossa 
kokoontuvassa ryhmässä. Opetuskerran pituus on 2 tuntia (2x45 min.) 
 
Kuvataidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin 
ilmiöt. Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin 
rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, 
koetusta ja kuvitellusta. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan 
vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa 
iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja 
ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.  
 
Lasten vanhempien osallisuutta korostetaan opetuskertojen ohessa järjestettävillä yhteisillä 
keskusteluilla ja taidekatselmuksilla.  
 

 
Yhteiset opinnot  
 
Yhteiset opinnot on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille. Opetus toteutetaan kerran viikossa kokoontuvissa 
ryhmissä. Opetuskerran pituus on 2-3 tuntia (7-11 -vuotiailla 2x45 min. ja 12-vuotiailla 3x45 min.)  
 
Opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Tavoitteena on rohkaista ja 
tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin 
rakentumista. 
 
Yhteiset opinnot koostuvat viidestä lukuvuoden kestävästä opintojaksosta. Opintojaksojen 
keskeisiä sisältöjä ovat: kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat ja 
visuaalinen ympäristö.  
 
Kuvataiteen perusopinnoissa 1-4 opetuksen sisällöt lomittuvat ja kertautuvat kuvataiteen 
perustekniikoiden rinnalla. Oppilas harjaantuu hyödyntämään ilmaisussaan piirtämistä, 
maalaamista, grafiikkaa, kolmiulotteista rakentelua, keramiikkaa, valokuvausta, animaatiota, 
videota ja sarjakuvaa.  
 
Kuvataiteen perusopintojen 5. lukuvuosi jakautuu jaksoihin*, joiden aikana oppilaat keskittyvät 
pitkäkestoisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Oppilaat soveltavat aiemmin oppimiaan taitoja ja 
tekniikoita, harjoittelevat pienoismallien rakentamista, tutustuvat ympäristötaiteeseen ja kokeilevat 
kuvataiteen uusimpia menetelmiä. Opintojakso valmentaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn ja 
taiteellisen prosessin vaiheiden tiedostamiseen ja hallintaan. 
 
Perusopintojen opetuskokonaisuudet toteutetaan niin, että ne mahdollistavat eri-ikäisten oppilaiden 
osallistumisen samaan opetukseen. Koska oppilasryhmien koko ja ikäjakauma vaihtelevat 
vuosittain, lukuvuosisuunnitelma tehdään siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla 
kaikkien oppilaiden edistymistä. 
 
Kukin lukuvuosi alkaa kuvataidekoulun vuositeemaa käsittelevällä tehtävällä. Vuositeeman 
suunnittelu ja valita kuuluu opettajien kanssa yhteistyössä tehtävään lukuvuosisuunnitelmaan. 
Yhteisen aloitustehtävän jälkeen lukuvuosi jatkuu lukuvuosisuunnitelmassa esitettyjen 
tehtäväkokonaisuuksien mukaan. 
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*Perusopinnot 5 / Jaksojen alkamis- ja päättymisajankohdat lukuvuonna 2021 -2022 
 
  

 
1. jakso 

 

 
2. jakso 

 
3. jakso 

 
4. jakso 

 
5. jakso 

 
Kokeileva 
kuvataide 
 

 
Valokuva + 
sähköinen kuva 

 
Grafiikka  

 
Keramiikka-
muotoilu 

 
Piirustus-
maalaus 

16.8. - 1.10. 
 

4.10.- 26.11. 29.11. - 28.1. 31.1. - 1.4. 4.4. - 20.5. 

 
Jaksotyöskentely harjaannuttaa oppilaita pitkäjänteiseen työskentelyyn ja valmentaa 
teemaopintoihin. 
 
 
 

Teemaopinnot 
 
Teemaopinnot on tarkoitettu 13-18 -vuotiaille. Opetus toteutetaan kerran viikossa kokoontuvissa 
ryhmissä. Opetuskerran pituus on 3 tuntia (3x45 min.)  
 
Kinkomaan oppilaat siirtyvät yläkoulun aloitettuaan Nisulanmäen koululla kokoontuviin 
teemaopetusryhmiin. 
 
Teemaopinnot muodostuvat kaksi lukuvuotta kestävistä opinnoista. Opintojaksojen keskeisiä 
sisältöjä ovat: kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat ja visuaalinen 
ympäristö.  
 
Kuvataiteen teemaopinnoissa syvennetään perusopintojen pohjalta omaa ilmaisua sekä oman 
taiteellisen prosessin että taidemaailman eri ilmentymien analyyttista tulkintaa. Oppilas harjaantuu 
tuomaan esille omaa käsialaansa sekä sisällöllistä sanomaa omassa ilmaisussaan. Oman käsialan 
ilmaisun kartoittamisen tueksi valitaan kaksi ilmaisutekniikkaa lukuvuotta kohden. Vaihtoehtoina 
ovat, piirtäminen ja maalaus, kokeileva kuvataide, keramiikka ja kuvanveisto, sarjakuva ja 
animaatio. Oppilasta ohjataan myös eri ilmaisutekniikoiden yhdistämiseen.  
 
Teemaopintojen opetus toteutetaan niin, että ne mahdollistavat eri-ikäisten oppilaiden 
osallistumisen samaan opetukseen. Teemaopintojen ytimessä on jokaista oppilasta yksilöllisesti 
tukeva opetus kohti oman ilmaisun syventämistä. 
 
Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen 
laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä 
tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Teemaopetuksessa syvennetään oppilaan 
omaehtoisen kuvataiteellisen ilmaisun, luovan ajattelun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.  
 
Teemaopintojen lukuvuosi alkaa yhteisellä kuvataidekoulun vuoden teemaa käsittelevällä 
tehtävällä/teoksella. Yhteisen aloitustehtävän jälkeen lukuvuoden aikana pyritään kohti 
pitkäkestoista omaa ilmaisua tukevaa työskentelyä sekä oman taiteellisen prosessin hallintaa.  
 
Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat taiteentuntemus, kuvallinen ilmaisu, kuvien tulkinta, 
taidehistoria ja nykytaiteen tuntemus, oppilaan oma kulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kulttuurien 
kuvallinen maailma, rakennettu ja luonnonympäristö, esineympäristö ja kuvallinen media. 
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Työskentelyssä yhdistetään teemallisiksi kokonaisuuksiksi kuvataiteen eri osa-alueita ja 
toteutetaan taiteiden välisiä teemoja.  
 
Opiskelu vaatii itsenäisiä ratkaisuja, kypsyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Teemaopetukseen pääsy 
edellyttää harrastuneisuutta tai aikaisempia kuvataideopintoja (vähintään yhden vuoden 
suorittamista kuvataidekoulussa, erikoiskurssien käymistä tai pitkäaikaista kuvataiteen 
harrastamista). 
 
 
 
 

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2021 -2022 
 
 
 
Lukuvuosi alkaa 16.8.2021 ja päättyy 20.5.2022 
 
Syyslukukausi   16.8. - 17.12.2021 
Kevätlukukausi   10.1. - 20.5.2022 
 
Lomat ja poikkeusaikataulut:  
 
Syysloma    12. -18.10.2021 
Joululoma      20.12.2021 - 9.1.2022 
Talviloma      28.2. - 6.3.2022 
Näyttelyn pystytys- ja pääsiäisloma*    11.4.- 18.4.2022 
 
 * Opettajat pystyttävät oppilastöiden näyttelyä pääsiäistä edeltävällä viikolla, joten ma-to 11.-14.4. 
ei järjestetä opetusta (Pääsiäisloma pe 15.4. – ma 18.4.). Näyttelyn avajaiset pidetään pääsiäisen 
jälkeen. Vanhemmat saavat avajaisiin erillisen kutsun. 
 

 

 

 
JATKOILMOITTAUTUMINEN 

 
 
Koulussa opiskelevien oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on toukokuussa 
2022. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä kaavakkeella kunnan nettisivuilla. 
 
 
 

UUSIEN OPPILAIDEN HAKU 
 
 
Uusien oppilaiden hakuaika seuraavalle lukuvuodelle on toukokuussa 2022. Hausta ilmoitetaan 
Muuramelaisessa, kunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä 
kaavakkeella kunnan nettisivuilla. 
 
Lukuvuoden aikana vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä johtavalta opettajalta.  
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OPPILASPAIKAN PERUMINEN 

 
 
Oppilas voi halutessaan erota koulusta lukukauden tai lukuvuoden päätyttyä. Jos oppilas lopettaa 
kesken lukukauden, lukukausimaksua ei palauteta. 
 
Oppilaspaikan perumisesta ja koulun lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostitse: 
arja.reiman@muurame.fi. Alaikäinen oppilas ei voi perua oppilaspaikkaa suullisella ilmoituksella.  
 
Syyslukukauden oppilaspaikka on peruttava viimeistään pe 6.8.2021 mennessä ja 
kevätlukukauden pe 10.12.2021 mennessä. Mikäli perumista ei tehdä edellä mainittuna 
aikana, lukukausimaksu laskutetaan.  
 
 
 

TODISTUKSET JA PALAUTE 
 
 
Oppilaat saavat taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 
opetussuunnitelmassa esitetyt 7 opintokokonaisuutta (yhteiset opinnot 5 vuotta ja teemaopinnot 2 
vuotta). 
 
Osallistumistodistus annetaan pyydettäessä. Saadakseen suorituksen lukuvuodesta oppilaan tulee 
olla läsnä vähintään 60 % opetuksesta. 
 
Oppilaat saavat työskentelystään ja suorituksistaan palautetta koko opintojensa ajan. Palaute 
rohkaisee oppilasta ja ohjaa häntä omien tavoitteiden asettamiseen. 
 
 
 

KUVIEN KÄYTTÖLUPA 

 
 
Kuvataidekoulu dokumentoi toimintaansa valokuvaamalla. Kuvia oppilaiden tekemistä töistä ja 
työskentelystä käytetään koulun esitteissä, näyttelyjulisteissa, verkkosivuilla, Instagramissa, 
Facebookissa ym. koulun toimintaan liittyvissä ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Vanhemmat voivat 
hyväksyä tai hylätä kuvankäyttöluvan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 

 

 
OPPILASTÖIDEN NÄYTTELY JA TÖIDEN PALAUTTAMINEN 

 
 
Koulu järjestää vuosittain näyttelyn, johon osallistuvat kaikki kuvataidekoululaiset.  
  
Oppilaat saavat osan tekemistään töistä kotiin lukuvuoden aikana. Näyttelyssä esillä olevat työt 
palautetaan kevään viimeisillä opintokerroilla. 
 
 
 
 

mailto:arja.reiman@muurame.fi
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LUKUKAUSIMAKSU 

 
 
 
Kuvataidekoulun lukukausimaksu laskutetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudelta.  
 
Valmentava opetus ja yhteiset opinnot (2h per viikko) 6-11 -vuotiaat 120€ / lukukausi 
 
Yhteiset opinnot (3h per vko)  12 -vuotiaat     125€ / lukukausi 
 
Teemaopinnot (3h per vko)  yli 12 -vuotiaat 130€ / lukukausi 
   
 
 
 
 

OPPILAAN OHJEET 
 
 

 
Säännöllinen osallistuminen opetukseen on tärkeää. 

 
 Saavu tunnille ajoissa. 
 Oppilaalla on lupa poistua kuvataidekoulusta 

            kesken tunnin vain opettajan tai vanhemman luvalla. 
 Ilmoita pitemmistä poissaoloista opettajalle 

     
                 Muistathan, että kuvataidekoulun oppilaana: 

 
 arvostat omaa ja toisen työskentelyä ja annat kaikille työrauhan. 
 käytät työskentelyyn sopivaa vaatetusta tai työtakkia. 
 huolehdit työmateriaaleista ja -välineistä ja puhdistat ne käytön jälkeen ja viet omille 

paikoilleen. 
 siivoat työskentelypaikkasi ja huolehdit työsi niille varatuille paikoille. 
 käytät vain kuvataidekoulun toimintaan tarkoitettuja tiloja, opetukseen kuulumaton 

vaeltelu koulun tiloissa on kielletty. 
 käyttäydyt hyvien tapojen mukaisesti. 

 
Kuvataidekoulun kalusto ja opetusvälineet on tarkoitettu oppilaiden tarkoituksenmukaiseen ja 
huolelliseen käyttöön. Oppilas on velvollinen korvaamaan ilkivalloin aiheuttamansa vahingot. 
 
 
 

KOULUN JA KODIN YHTEISTYÖ 

 
 
 

 Oppilaan vanhemmat vastaavat siitä, että oppilaan henkilö- ja yhteystiedot ovat ajan 
tasalla. Muutokset ilmoitetaan sähköpostitse johtavalle opettajalle. 

 
 Vanhemmat voivat lähettää viestejä oppilaan mukana tai ottaa suoraan yhteyttä opettajiin. 
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 Kuvataidekoulun viestintä tapahtuu pääosin sähköpostitse, mutta opettajat saattavat 
lähettää lukuvuoden aikana tiedotteita myös oppilaiden mukana. 

 
 Muistathan ilmoittaa, jos oppilas ei allergian tai astman vuoksi voi työskennellä joillakin 

materiaaleilla. Myös oppimiseen liittyvistä ongelmista on hyvä kertoa opettajalle. Tämä on 
tärkeää tietoa opetusta suunniteltaessa. 
 

 Kuvataidekoululaisten ja vanhempien yhteinen pajailta järjestetään tänä vuonna 22. - 
25.11.2021. 

 
 
 

 
           KUVATAIDEKOULUN   TYÖJÄRJESTYS    2021 – 2022 
 
 
Nisulanmäen koulu 

 

2013 syntyneet  MA klo 16:45 - 18:15   2 opetustuntia 

2010 syntyneet  MA klo 16:15 - 17:45   2 opetustuntia 

 

2012 syntyneet   TI klo 15:00-16:30   2 opetustuntia 

2009 syntyneet  TI klo 16:45-19:00  3 opetustuntia 

 

2014 syntyneet  KE klo 15:00 – 16:30   2 opetustuntia 

2005-2008 syntyneet   KE klo 16:45-19:00  3 opetustuntia 

 

2011 syntyneet  TO klo 15:00 - 16:30   2 opetustuntia 

2015 syntyneet  TO klo 16:45-18:15   2 opetustuntia 

 

 

Kinkomaan koulu  

 

2014 syntyneet   KE klo 15:00 - 16:30  2 opetustuntia 

2009 syntyneet   KE klo 16:45 - 18:15  2 opetustuntia 

 

2012-2013 syntyneet   TO klo 15:00-16:30  2 opetustuntia 

2010-2011 syntyneet   TO klo 16:45-18:15  2 opetustuntia 

 

 


