
L U K U V U O S I 
2018-2019

H e l s i n g i n  k u v a t a i d e k o u l u n

Opetus alkaa syyslukukaudella 27.8.2018. 
Katso viikonpäivä omalle ryhmällesi: löy-
dät lukujärjestyksestä ryhmäsi aikataulun ja 
opetuspisteen värillä merkattuna.

Syysloma on viikolla 42. Talviloma viikol-
la 8. Ilmoitamme lomista ja koko koulun 
yhteisten tapahtumien aikatauluista netti-
sivuillamme.  Mahdollisista ryhmäkohtaisis-
ta muutoksista esim. retkien ja projektien 
osalta oma opettaja tiedottaa erikseen mm. 
sähköpostilla. 

Syyslukukausimaksut 

Nuuskijat ja Ihmettelijät   175 €
Keksijät    195 €
Tutkijat, Kurkottajat ja Konkarit  210 €

Liitteenä lukukausilasku.

Sisaralennus on 20 euroa kultakin sisaruk-
selta. Vapaa/puolivapaaoppilaspaikkoja voi 
hakea koulun toimistolta saatavilla lomak-
keilla syyskuun loppuun saakka.

DIgITaaLINeN pOrTfOLIO

Uudelle oppilaalle kannattaa 
tehdä Kuvamuisti-tili heti opin-
tojen ensimmäisenä syksynä. 
Varhaisiän teoksia voi tallentaa 
omaan Kuvamuistiin kotona. 
perusopinnoissa Kuvamuisti on 
omien teosten dokumentoin-
nin, oppimisen ja arvioinnin 
tärkeä väline. Syyskauden Digi-
viikolla huoltajan on mahdollis-
ta tarvittaessa saada ohjausta 
Kuvamuistin tekoon. Ohjeet 
Kuvamuistiin nettisivuillamme: 
www.kuvataide.fi.

Iida Lehtonen

STRÖMSIN TAIDEKARTANO
Untuvaisentie 10, 00820 Helsinki
 
Ihmettelijät (M1) ma  14.15-15.45 
Tutkijat  ma  18.15-20.30 
Keksijät  ma  15.45-18.00   
Keksijät  ma  18.00-20.15   
Ihmettelijät (M2a) ti     13.15-14.45  
Ihmettelijät (M2b) ti     15.00-16.30   
Ihmettelijät ti     16.30-18.00   
Tutkijat  ti     18.00-20.15   
Keksijät  ti     15.45-18.00   
Kurkottajat ti     18.00-20.15 
Keksijät (M3) ke   14.00-16.15   
Keksijät  ke   16.15-18.30   
Valokuvaus ke   18.30-20.45 
Keksijät  ke   15.45-18.00   
Savi/keramiikka ke   18.00-20.15        
Keksijät (M4) to    14.15-16.30   
Ihmettelijät/Keks. to    16.45-18.15 
Kurkottajat to    18.15.20.30   
Keksijät (M5) to    15.15-17.30 
Tutkijat/Kurkott. to    17.30-19.45 
Tutkijat (M6) pe    14.45-17.00  
Ihmettelijät (uusi) pe    17.00-18.30  
Kurkottaja/Konk. pe    18.30-20.45  
Keksijät       pe    16.15-18.30  
animaatio pe    18.30-20.45  
Ihmettelijät     la     10.00-11.30 
Ihmettelijät/Keks. la     11.45-13.15   
Keksijät/Tutkijat la     13.45-16.00   
Keksijät  la     10.00-12.15 
Nuuskijat la     12.15-13.45   
Tutkijat/Kurkott.   la     13.45-16.00  

KÄPYLÄN OPETUSPISTE 
Käpylänkuja 3, 00610 Helsinki

Keksijät  ma   15.00-17.15   
Tutkijat/Kurk. ma   17.30-19.45  
Keksijät    ma   15.00-17.15   
Keksijät            ma   17.30-19.45 
Keksijät  ti      15.00-17.15   
Ihmettelijät ti      17.30-19.00   
Keksijät/Tutkijat ti      15.00-17.15   
Tutkijat  ti      17.30-19.45   
Ihmettelijät ke     16.15-17.45   
Kurkottajat ke     18.00-20.15   
Tutkijat  ke     15.30-17.45   
Kurkottajat ke     18.00-20.15 
Ihmettelijät to      16.30-18.00   
Tutkijat  to      18.15-20.30   
Tutkijat/Kurkot. to      15.45-18.00  
Savi/keramiikka to      18.15-20.30   
Keksijät  pe     14.00-16.15   
Ihmettelijät  pe     16.30-18.00   
Keksijät  pe     14.00-16.15   
Ihmettelijät pe     16.30-18.00   

Ihmettelijät la      10.30-12.00  
Ihmettelijät la      12.00-13.30  
Nuuskijat (uusi) la      10.30-12.00  
Nuuskijat (uusi) la      12.00-13.30   

LAUTTASAAREN NUORISOTALO
pajalahdentie 10 B, 00200 Helsinki
                                             
Keksijät  ti       16.00-18.15   
Tutkijat  ti       18.15-20.30   
Keksijät/tutkijat pe     15.45-18.00   

PIKKU HUOPALAHDEN NUORISOTALO
Hilda flodinin kuja 6, 00300 Helsinki

Keksijät  ma    15.30-17.45   
Tutkijat  ma    17.45-20.00   
Keksijät  ti       15.45-18.00   
Tutkijat/kurkott. ti       18.00-20.15   

VIIKKI, ASUKASTALO KAARI
Tilanhoitajankaari 9, 00790 Helsinki

Ihmettelijät ke     16.15-17.45 
Keksijät  ke     17.45-20.00   

VUOTALO
Mosaiikkitori 2, 00990 Helsinki 
  
Keksijät   ti       15.30-17.45   
Tutkijat  ti       17.45-20.00   
Keksijät  ti       15.30-17.45 
arkit.+ymp. ti       17.45-20.00  

KERHOTALO SASEKA
Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki

Ihmettelijät pe     15.30-17.00  
Ihmettelijät pe     17.00-18.30   

 
KALLAHDEN NUORISOTALO
pohjavedenkatu 5, 00980 Helsinki

Ihmettelijät ma    15.00-16.30  
Keksijät/tutkijat ma    16.30-18.45   
 

KAISANIEMI
Kaisaniemenkatu 8, 00100 Helsinki

Kurkott./Konkarit to      17.15-19.30      



TaIDeTapaHTUMaT, aVajaISeT, 
NäyTTeLyKäyNNIT, reTKeT ja 
prOjeKTIT

Kuvataidekoulun opintoihin kuuluu 
vuosittain taidetapahtumia, avajaisia 
ja näyttelykäyntejä sekä retkiä. Koulun 
omien taidetapahtumien ja näyttelyiden 
avajaisista julkaistaan kutsu ja tieto kou-
lun nettisivuilla. 20.11.2018 järjestetään 
koko koulun tapahtumana Valokartano 
Strömsinlahdella ja 27.11.2018  Vuota-
lon gallerian NyKyaIKa-näyttelyn ava-
jaiset.  Syyskaudella on myös Käpylän 
ryhmien näyttely Vallilan kirjastossa. Ta-
pahtumat ovat osa kuvataidekoulun 40 v 
juhlavuotta. eri ryhmillä on myös taidep-
rojekteja ja yhteistyökuvioita, joista tie-
dotetaan ryhmäkohtaisesti.  Huoltajien 
osallistuminen retkijärjestelyihin esim. 
kuljetusapuna pienten lasten ryhmissä 
edesauttaa museoissa ja retkillä käyntiä. 
Kerro opettajalle, jos voit olla mukana 
auttamassa.

NeTTISIVUT ja OppILaSTyöT

Koulun nettisivujen osoite on www.ku-
vataidekoulu.fi.  Kuvataidekoululla on 
myös Instagram ja facebook-tili. Sivuilta 
löytyy tietoa koulusta ja ajankohtaisista 
asioista. Opetussuunnitelman uudistuk-
sen vuoksi nettisivuja päivitetään tuleva-
na syksynä laajalti, joten sivuilla on vielä 
vanhentuvaa tietoa uudemman tiedon 
kanssa rinnakkain. Oppilastyöt pyritään 
jakamaan viimeistään lukuvuoden lo-
pussa. Koululla ei ole tiloja niiden säi-
lyttämiseen.  Oppilaalla on tekijänoike-
us omiin teoksiinsa ja kaikilta oppilailta 
sekä alaikäisten huoltajilta pyydetään 
kuvalupa vuosittain teoskuvien ja muun 
dokumentaation mahdolliseen julkai-
suun.  

OpeTUS
Helsingin kuvataidekoulussa annetaan taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista 
kuvataiteen opetusta. 

VarHaISIäN OpINNOT:

Nuuskijat (4–5 –vuotiaat)
Varhaisiän ryhmissä luodaan ilmapiiri, jossa 
moniaistisuus, taiteidenvälisyys, leikki, mieli-
kuvitus ja ihmettely ovat tärkeintä taiteenteon 
ja kokemisen prosessissa. Lähtökohtana on 
lapsen oma elämis- ja elämysmaailma.

LaajaN OppIMääräN perUSOpINNOT:

Ihmettelijät (6–8 –vuotiaat)
Opetus on leikinomaista, tarinallista, taitei-
denvälistä, moniaistista, rauhallisesti etene-
vää ja tutkivaa oppimista. 

Keksijät (9-11 –vuotiaat)
Opetuksessa tutustutaan erilaisiin ilmaisukei-
noihin ja tekniikoihin sekä käsitellään taidehis-
toriaa ja nykytaidetta. 

Tutkijat (12–14 –vuotiaat)
Tutkijat -opintojen alussa tehdään Kuvapolku, 
joka on itsenäinen teossarja pohdintoineen. 
Kokeillaan erilaisia ratkaisuja ja uusia työsken-
telytapoja. 

SyVeNTäVäT OpINNOT:

Kurkottajat ja Konkarit ( 15–20 -vuotiaat)
Opetuksessa keskitytään vahvistamaan oppi-
laan kykyä luoda merkityksellinen ja omakoh-
tainen taidesuhde. 

KeVäTTIeDOTe ja arVIOINTI
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen an-
netaan jokaisen kevätlukukauden lo-
pussa kirjallisesti tietoa opintovuoden 
työskentelystä.  

TODISTUKSeT
perusopintojen (800 ot) päättyessä 
oppilas saa todistuksen suoritetuista 
perusopinnoista. Oppilaalle anne-
taan  taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän päättötodistus sen jäl-
keen, kun hän on suorittanut kuvatai-
teen laajaan oppimäärään  sisältyvät 
perusopinnot (800 ot) ja syventävät 
opinnot (500 ot). 

LOppUTyö
Lopputyö koostuu viikoittain annet-
tavasta opetuksesta, lopputyösemi-
naarista, itsenäisestä työskentelystä ja 
avoimista ateljeetunneista. Lopputyö 
(160 ot).

OppITUNNIT
On tärkeää tulla ajoissa paikalle, tunti 
alkaa lukujärjestyksessä ilmoitettu-
na aikana ja myöhästely hankaloit-
taa koko ryhmän työtä. Opettajalle 
kannattaa ilmoittaa sairastumisesta 
ym, mikäli poissaoloja tulee useampi 
peräjälkeen. On myös tärkeää huo-
lehtia työtilat ja käytetyt työvälineet 
hyvään kuntoon ennen oppituntien 
päättymistä. Tilamme ovat kovassa 
käytössä. jokainen haluaa tulla siistiin 
työskentelytilaan edellisen ryhmän 
jälkeen. Oppitunneille pukeudutaan 
suojatakkeihin ja vaatteisiin, jotka 
saavat likaantua. Tunneilla käytetään 
materiaaleja mm. maaleja, jotka eivät 
välttämättä lähde pesussa. Kesken-
eräisiinkin oppilastöihin on laitettava 
nimi ja ryhmätieto, jotta töitä voidaan 
säilyttää niille varatuissa hyllyissä.

HeNKILöKUNTa
rehtori: Virve Kallio
Toimistosihteeri: Katariina johansson
Talonmies: jari Oravainen

OpeTTajaT
paula ahola       
Valpuri grönholm       
juho Hellsten  
Tuuli Helve  
Merja Isomaa-james 
Miia Kallio  
Mirka Kastinen  
Kimmo Koivisto  
janne Kärkkäinen  
annu Martikainen  
jukka Lappalainen 
Tuija Mettinen  
johanna rapinoja  
Heli Sihvonen  
joonas Tähtinen  
Iida Valkonen   

LIITy KaNNaTUSyHDISTyKSeeN:

Helsingin kuvataidekoulua ylläpitää kanna-
tusyhdistys. Koulu saa toiminta-avustusta 
Helsingin kaupungilta ja valtionavustusta 
opetusministeriöltä. Liittymällä kannatus-
yhdistyksen jäseneksi voit tukea koulun toi-
mintaa. jäsenmaksu on 20 € /jäsen. Tilinu-
mero: fI2157224120017452

WWW.KUVATAIDE.FI

Ströms, Untuvaisentie 10, 00820 Helsinki
p. (09) 7591 964

toimisto@kuvataide.fi

Iiris Jurvanen

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuvataide.fi


