
Ta i d e -  j a  m u o t o i l u k o u l u

T A I K A
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Lue ja säilytä!



OPETTAJAT 
Suunnittelijaopettaja
Eeva Kirilin-Helenius

kuvataideopettaja, TaM
eeva.kirilin-helenius@wellamo-opisto.fi
p. 044 716 1332

Kuvataideopettajat
Manna Kopra
kuvataiteilija AMK,kuvataideopettaja
marja-riitta.kopra@wellamo-opisto.fi
p. 044 416 4106

arkisin klo 12-15 välisenä aikana

Leila Kaltiainen 

kuvataideopettaja, TaM 

leila.kaltiainen@wellamo-opisto.fi
p. 050 398 5853

Johanna Kivelä

kuvataideopettaja, TaM
muotoilun artesaani

 

TOIMINTA-AJATUS
Taide- ja muotoilukoulu TAIKA on tarkoitettu visuaalisesta ilmaisusta ja käsityöllisestä muotoilus-

ta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat visuaalisten 
ja muotoilun alojen käsitteistöihin, tekniikoihin ja materiaaleihin sekä antaa heille mahdollisuus 
tietojensa ja taitojensa harjaannuttamiseen. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma koke-

muksellisuus ja ilmaisu, jota opetuksen sisällöt ja tavoitteet tukevat. Opetuskieli on suomi.

Arto Määttä
kuvataiteilija AMK, kuvataideopettaja
arto.maatta@wellamo-opisto.fi
p. 044 416 4107

arkisin klo 12-15 välisenä aikana

Leena Töyrylä
vaatetussuunnittelija, kuvataideopettaja, TaM
leena.toyryla@wellamo-opisto.fi
p. 044 416 4108

arkisin klo 12-15 välisenä aikana

Mikko Tolonen, kuvataiteilija AMK,
medianomi AMK

Yhteystiedot

Toimisto
Wellamo-opisto

Kirkkokatu 16

15140 Lahti

 

http://www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-taika

Taikan sihteeri
Nina Ihantoja, opistosihteeri
puh. 044 0187 460

nina.ihantoja@lahti.fi

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA

Opetustilat
Sammonkatu 8 H IV krs
15140 Lahti



LUKUKAUSIMAKSUT 2019–2020
Lukukausimaksu laskutetaan syys- ja  
kevätlukukaudella erikseen. Maksu sisältää 
opetuksen ja materiaalit. Lasku  
lähetetään ilmoitettuun osoitteeseen. 

- Lahtelaiset 400 € (200 € syksy ja 200 € kevät)
- Ulkopaikkakuntalaiset  500 €  

  (250 € syksy ja 250 € kevät) 
- Lopputyökurssi 200 € 
  (100 € syksy ja 100 € kevät)

Varhaisiän opinnot  
- 300 € (150 € syksy ja 150 € kevät)

LUKUVUOSI 2019–2020

Syksy 2019
• 19.08. – 8.12.2019 

         (perusopinnot, periodit ja työpajat)
• 4.9. – 27.11.2019 

         (varhaisiän opinnot)

Kevät 2020
• 07.01. – 17.05.2020 

         (perusopinnot, periodit ja työpajat)
• 08.01. – 08.04.2020 

         (varhaisiän opinnot)

Lomat
Syysloma 21.10. - 27.10.2019 ( vko 43 )
Joululoma 10.12.2019 - 06.01.2020 

Talviloma 24.02. - 01.03.2020 ( vko 9 )

Juhlapyhät
- pe 10.4.2020 Pitkäperjantai 
- ma 13.4.2020 Pääsiäispäivä

 

Juhlapyhiksi sattuvat opetuskerrat korvataan 
ryhmän opettajan kanssa sovitulla tavalla, 
esim. pidentämällä lukukautta. 



HAKU JA OPISKELU TAIKASSA
Uusien oppilaiden haku seuraavalle  

lukuvuodelle alkaa toukokuussa. 

Oppilaspaikan saanneille ilmoitetaan  
kirjallisesti . Vuoden aikana vapautuville oppilas-

paikoille otetaan oppilaita varasijoilta.
                                                                                    Oppilaspaikan saatuaan lapsella on  
opiskelupaikka taiteen perusopetuksen ryhmäs-

sä ilman eri hakua, kunnes taiteen perusopetuk-

sen oppimäärä on suoritettu.

Oppilaspaikan voi peruuttaa 18.8.2019 
mennessä. Sen jälkeen ennen toista 
kokoontumiskertaa tehtävästä peruutta-

misesta laskutetaan 10 € toimistomaksu. 

Toisen kokoontumiskerran jälkeen tehdystä 
peruuttamisesta laskutetaan koko lukukau-

simaksu.

Jos oppilas on estynyt jatkamaan kevätluku-

kaudella 2020, on siitä ilmoitettava  
toimistoon 15.12.2019 mennessä. Tämän 
päivämäärän jälkeen laskutetaan koko 
kevätlukukauden kurssimaksu.

Jos oppilas ei jatka opintojaan seuraavana 
lukuvuonna (2020-2021), on siitä  
ilmoitettava toimistoon viimeistään huhti-

kuussa 2020.

Cancellation of studying

The placement for the academic year of 
2019-2020 can be cancelled yet in 18th of 
August of 2019. Between 19th-25th August 
the fee of 10€ will be charged. After the date 
the 25th of August the fee has to be payed 
in full.

If a student doesn't continue studying in the 
spring 2020, please remember to inform the 
Wellamo- office before the deadline of 15th 
of December. Cancellation of studying cannot 
be made to the teacher.

If a student doesn't continue studying the 
next academic year of 2020-2021, Wellamo-
office has to be informed by at the latest of 
April of 2020. Cancellation cannot be made 
to the teacher.



TIEDOTTAMINEN
Wellamo-opisto lähettää kaikki tiedotteet huoltajille lukukauden aikana pääsääntöisesti  
sähköpostilla. Kurssimuutoksista tiedotetaan tekstiviesteillä.

HUOMIO!
Jos oppilas ei esim. allergian tai jonkun muun sairauden vuoksi voi työskennellä  
joillakin materiaaleilla, ota yhteyttä opettajaan. Myös kaikista muista opetukseen  
mahdollisesti liittyvistä rajoituksista on ilmoitettava opettajalle.

OPETUSSUUNNITELMA

Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunni-
telma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 

(633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen 
perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 
20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2017. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 
1300 h, sisältää perus- ja syventävät opinnot, 
joista perusopintojen osuus on 800 h.

Taide- ja muotoilukoulu Taikaa ylläpitää Lahden 
kaupunki. Taika toimii osana Wellamo-opistoa. 
Taikan opetuksen alana on kuvataide. Opetusmi-
nisteriön koulutuksen järjestämislupa:  
Dnro: OKM/10/530/2014 25.11.2014.
 
Opetussuunnitelmaan voi tutustua  
toimistossa, opetustiloissa ja  
verkkosivuilla osoitteessa 
www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-
taika/taikan-opetus

VAKUUTUKSET 
Kaikki Wellamo-opiston opiskelijat ovat Lahden kaupungin vakuutusturvan piirissä. Se kattaa 
opiskelutunnit ja matkat kotoa. Opisto ei vastaa luokkiin tai naulakoihin  
jätetyistä vaatteista tai tavaroista.

KUVIEN KÄYTTÖLUPA
Opintoryhmässä tehtyjen töiden kuvia ja työskentelykuvia voidaan käyttää nettisivuilla, tiedot-
teissa, julisteissa, koulutuksessa tai muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Jos oppilas/huoltaja 
EI halua kuvia käytettävän, on siitä ilmoitettava sähköpostilla nina.ihantoja@lahti.fi opiston 
toimistoon heti opetuskauden alkaessa.



TODISTUKSET 
Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 1300 h, sisältää perus- ja syventävät opinnot, joista 
perusopintojen osuus on 800 h ja syventävien opintojen osuus on 500 h.  
Perusopinnoista saa erikseen todistuksen.

Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan kuvataiteen taiteen perusopetuksen laajaan 
oppimäärään vaadittavat opinnot (1300 h). Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet 
merkitään siihen. Pyydettäessä oppilaalle annetaan myös pelkkä osallistumistodistus  

Eteneminen VARHAISIÄN
OPINNOT
25 kertaa/lukuvuosi

PERUSOPETUS

- 6/7 – 13-vuotiaat
33 kertaa/lukuvuosi

- periodityöpajat  
(11-13- vuotiaat)
33 kertaa/lukuvuosi

SYVENTÄVÄT  
OPINNOT

- syventävät työpajat
(14 – 20-vuotiaat)
33 kertaa/lukuvuosi

-lopputyökurssi 
(16-20-vuotiaat)
54 h/ lukuvuosi

Ikä
Laajuus

5 – 6-vuotiaat
50 h

6/7 – 11/13-vuotiaat
800 h

14 – 20-vuotiaat
500 h

Opetuksen  
kesto

1  vuotta
2 h/ viikko

8 vuotta
6-9-vuotiaat  
2h/ viikko

9 – 13-vuotiaat  
3h/viikko

5 vuotta
3 h/ viikko

OPINTOJEN RAKENNE
Opetus alkaa varhaisiän opinnoista (5/6-vuotiaat), josta oppilaat siirtyvät perusopintoihin (6/7 
– 13-vuotiaat). Perusopintojen viimeisen ja syventävien työpajaopintojen ensimmäisenvuoden 
oppilaat opiskelevat periodityöpajoissa, jonka jälkeen he jatkavat syventäviin työpajaopintoihin 
(14/ – 20-vuotiaat). Taide- ja muotoilukoulu Taikassa on mahdollista opiskella 20-vuotiaaksi asti. 
Syventävät opinnot on kuitenkin suoritettava vähintään 6 vuodessa. Oppilas voi myös tarpeen 
vaatiessa anoa opiskeluun lisäaikaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

OPINTOJEN LAAJUUS
Varhaisiän opintoja järjestetään 50 tuntia lukuvuodessa. Perusopetuksessa opetusta annetaan 

kuuden vuoden aikana yhteensä 800 tuntia. Perusopetuksen päätteeksi oppilas tekee portfoli-
on. Mikäli oppilaalle ei ole kertynyt 800 tuntia perusopintoja, on hänellä mahdollisuus korvata 
puuttuvat opinnot. Syventävissä opinnoissa laajaa opetusta annetaan kuuden vuoden aikana 
500 tuntia. Oppilas tekee lopputyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien 
opintojen päättötodistuksen. Lopputyön laajuus on 64 tuntia.
Opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä 7-10 tuntia lukuvuodessa. Lisäksi oppilas osallistuu 

yhteisiin projekteihin, opintomatkoihin ja näyttelyvierailuihin, joita järjestetään säännöllisesti.



Opetukseen osallistuminen
Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. 
Oppilas ei saa opintorekisteriin suoritusta mikäli 
poissaolot ylittävät 20%. Mahdollisesta korvaavuu-

desta on otettava yhteyttä joko ryhmän opettajaan 
tai johtavaan opettajaan.

Opetuskerta alkaa ja loppuu täsmällisesti: oppilas 
tuodaan ja noudetaan opetuskerran jälkeen täsmäl-
lisesti. Oppilas saa poistua Taikasta vain opettajan 
luvalla tai tuntien päätyttyä, mikäli huoltajien kanssa 
ei ole muuta sovittu.

Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja työskente-

lyyn aktiivisesti, sekä noudattaa opettajan antamia 
ohjeita. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työsken-

telyä ja antaa kaikille työrauhan. Toisten oppilaiden 
töihin kajoaminen sekä niiden negatiivinen kommen-

tointi on ehdottomasti kielletty.

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaises-

ti. Opetustilanteissa ei puhuta negatiivisesti muista 
ryhmän jäsenistä tai ulkopuolisista. Mikäli oppilas 
toistuvasti häiritsee opetusta ja muiden työskentelyä 
keskustelee ryhmän opettaja asiasta oppilaan kanssa. 
Mikäli häiritseminen jatkuu, ottaa opettaja yhteyttä 
oppilaan huoltajiin. Tarvittaessa huoltajat kutsutaan 
oppilaan kanssa koululle keskustelemaan ryhmän 
opettajan ja johtavan opettajan kanssa tilanteen 
ratkaisemiseksi. 

Opetuksessa mahdollisesti sattuneiden ongelmati-

lanteiden johdosta huoltajia pyydetään ottamaan 
välittömästi yhteyttä ryhmän opettajaan tai johtavaan 
opettajaan. Jos oppilas ei viihdy Taikassa olisi huolta-

jan hyvä ottaa yhteyttä opettajaan. 

Oppilaan turvallisuuden takia huoltajan olisi hyvä 
ilmoittaa ryhmän opettajalle esim. allergioista.

Opetuskertaan kuuluu materiaaleista ja välineistä 
huolehtiminen, niiden puhdistaminen käytön jälkeen 
ja vieminen omille paikoilleen sekä työskentelypai-
kan siivoaminen ja töiden vieminen niille varatuille 

paikoille. Oppilas käyttää työskentelyyn sopivaa 
vaatetusta.

Opetuskieli Taikassa on suomi. Oppilaat, joiden äidin-

kieli ei ole suomi, toivotaan osallistuvan ja keskuste-

levan taitojensa mukaan suomen kielellä.

Koulun omaisuus
Oppilaan tulee käyttää ja kohdella Taikan omaisuut-
ta huolella ja tarkoituksenmukaisesti. Kaikenlainen 
ilkivalta on kielletty. Oppilas joutuu itse korvaamaan 
mahdollisen ilkivaltansa.

Yhteistyö Taikan ja kodin välillä
Oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa henki-
lö- ja osoitetietomuutokset suoraan Taikan toimis-

toon. Opiskelun lopettamisesta on myös ilmoitettava 
välittömästi toimistoon, ei opettajalle.

Koulun tiedotus hoidetaan pääasiassa s-postin väli-
tyksellä. On tärkeää, että huoltajan puhelinnumero 
on Taikan tiedossa. Huoltaja voi lähettää viestejä 
oppilaan mukana, ottaa yhteyttä suoraan ryhmän 
opettajaan tai Taikan toimistoon.

Taikassa järjestetään lukuvuoden aikana vanhempai-
nilta, joihin kaikkien toivotaan osallistuvan. Varsinkin 
uusien oppilaiden huoltajien olisi hyvä osallistua 
vanhempainiltaan.

Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lu-
kukausimaksun maksamisen. Vanhempien on hyvä 
keskustella lapsen/nuoren kanssa oppilaspaikan 
sitovuudesta ennen opiskelupaikan vastaanotta-
mista. Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli oppilas 
keskeyttää opiskelun.

Lukukausimaksut tulee hoitaa ajoissa. Maksun laimin-

lyönti aiheuttaa maksun siirtymisen perintään Lahden 
kaupungin käytännön mukaisesti. Lukukausimaksui-
hin liittyvissä asioissa on hyvä ottaa mahdollisimman 
pikaisesti lukukauden alettua yhteyttä toimistoon.

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKAN TOIMINTASÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT AT THE TAIKA DESIGN AND ART SCHOOL:  
www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-taika/taika-design-and-art-school
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА ТАЙКА:  
www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-taika/shkola-iskusstv-i-dizaina-taika 



Taide- ja muotoilukoulu TAIKA                   
Sammonkatu 8 H 4.krs 
15140 LAHTI 
toimisto:  
Wellamo-opisto 
Kirkkokatu 16 
15140 Lahti 

 

www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-taika 
https://peda.net/wellamo-opisto/taiteen-perusopetus/tjmt


