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Hollola, Salpakangas: 
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puh. 040 057 3936
rosesavovaara@gmail.com

Taiteen perusopetus, kuvataide
Eeva Kirilin-Helenius, 
suunnittelijaopettaja, tpo-koordinointi
puh. 044 716 1332
eeva.kirilin-helenius@wellamo-opisto.fi

Maritta Kaatrakoski, opistosihteeri
puh. 044 018 7457
maritta.kaatrakoski@wellamo-opisto.fi



Opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin raken-
tumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan 
kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vas-
tuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, 
ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle 
ja tekemisen ilolle.

TOIMINTA-AJATUS
 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille (7-18 -vuotiaille) tarkoitettua tavoit-
teellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. 

Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdolli-
suuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, mää-
rätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
suuntaisesti kestävän kehityksen periaatteet 
huomioiden.

 
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Kuvataiteen yleinen oppimäärä jakautuu 
yhteisiin ja teemaopintoihin.

Yhteisten opintojen tarkoituksena on 
perustaitojen hankkiminen. Opintojen 
tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan 
kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taide-
suhteen muotoutumista sekä identiteetin 
rakentumista.

Yhteiset opinnot koostuvat kahdesta opin-
tokokonaisuudesta. Yhteisten opintojen 
keskeisiä sisältöjä ovat kuvan kieli, taiteen 
ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maail-
mat ja visuaalinen ympäristö. 

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena 
on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankki-
mien taitojen laajentaminen. 

Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen 
ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä 

tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittäminen. Teemaopinnot koostuvat 
yhdestä opintokokonaisuudesta, joka 
jakautuu lukuvuosittain vaihtuviin perio-
deihin. 

Teemaopinnoissa tutkitaan ihmisenä 
olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen 
keinoin. Kuvataidetta lähestytään henki-
lökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuris-
ten merkitysten kantajana, välittäjänä ja 
purkajana.

ARVIOINTI 
Monipuolisella oppimisen arvioinnilla 
tuetaan oppilaan kuvataiteen opintojen 
edistymistä. Arviointiin sisältyy erilaisia 
palautteen antamisen tapoja kuten arvi-
ointikeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia. 
Työskentelyn arviointi tapahtuu pää-
sääntöisesti opetustuntien aikana osana 
opetusta.



OPETUSSUUNNITELMA
 
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetussuun-
nitelma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 
(633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen pe-
rusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 
julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2017. Lah-
den kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt 
12.6.2018 Wellamo-opiston taiteen perusopetuk-
sen opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmaan voi tutustua toimistossa, 
opetustiloissa ja verkkosivuilla osoitteessa 
www.wellamo-opisto.fi

LUKUKAUSIMAKSUT 2022–2023
 
Lukukausimaksu laskutetaan syys- ja  
kevätlukukaudella erikseen. Lasku  
lähetetään kotiosoitteeseen. 
 
2 opetustuntia/viikko: 
110 € syksy ja 110 € kevät 

3 opetustuntia/viikko: 
160 € syksy ja 160 € kevät
 
Lukukausimaksuun sisältyvät kaikki ma-
teriaalit ja välineet. Sisaralennus on 20 % 
toisesta sisaruksesta.

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.

LUKUVUOSI 2022 –2023

Syyslukukausi 29.8.–18.12.2022
Syysloma viikko 43

Kevätlukukausi 9.1.–30.4.2023
Talviloma viikko 9
Pääsiäisloma 7.4.–10.4.2023,
kiirastorstaina opetusta normaalisti  

KUVIEN KÄYTTÖLUPA
Opintoryhmässä tehtyjen töiden kuvia ja 
työskentelykuvia voidaan käyttää verkko-
sivuilla, tiedotteissa, näyttelyjulisteissa, 
koulutuksessa tai muussa ei-kaupallisessa 
tarkoituksessa. Jos oppilas tai huoltaja ei 
halua kuvia käytettävän, on siitä ilmoitet-
tava sähköpostilla opiston toimistoon heti 
lukukauden alkaessa.



HAKU JA OPISKELU 

Uusien oppilaiden haku seuraavalle  
lukuvuodelle alkaa toukokuussa. Hakuajoista 
ilmoitetaan tarkemmin opiston verkkosivulla ja  
paikallislehdessä.

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyk-
sessä.

Vapautuvia paikkoja voi tiedustella toimistolta 
myös lukuvuoden aikana. 

Oppilaspaikan saatuaan lapsella on opiskelu- paikka 
taiteen perusopetuksen ryhmässä ilman eri hakua, 
kunnes taiteen perusopetuksen oppimäärä on suori-
tettu.

Oppilaspaikan peruutus tehdään Wellamo-opiston toi-
mistoon opistosihteerille. Syksyllä paikan voi peruuttaa 
ennen toista kokoontumiskertaa, jolloin peritään 10 € 
toimistomaksu. Sen jälkeen tehtävistä peruutuksista 
laskutetaan koko syyslukukauden kurssimaksu.

Jos oppilas on estynyt jatkamaan kevätlukukaudella 2023, on siitä ilmoitettava toimis-
toon 16.12.2022 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen laskutetaan koko kevätluku-
kauden kurssimaksu.

Jos oppilas ei jatka opintojaan seuraavana lukuvuonna (2023-2024), on siitä  
ilmoitettava toimistoon viimeistään huhtikuussa 2023.

HUOMIO!
Opetustunnille ei saa tulla sairaana.

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.



KUVATAIDE YLEINEN OPPIMÄÄRÄ
 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot 
(laskennallinen laajuus 500 tuntia) muo-
dostuvat yhteisistä opinnoista ja teema-
opinnoista.

Opintoryhmä kokoontuu viikoittain 2–3 
tuntia. Opetustunnin pituus on 45min.

Yleisen oppimäärän päättötodistuksen 
saatuaan oppilas voi kiinnostuksensa 
mukaan jatkaa opiskelua teemaopin-
noissa, mikäli siellä on vapaita opiske-
lupaikkoja. Nuorille voidaan järjestää 
myös omia jatkoryhmiä aina 18 vuoden 
ikään saakka.

PÄÄTTÖTODISTUS 
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, 
kun hän on suorittanut sekä yhteiset opinnot että 
teemaopinnot. Erikseen pyydettäessä voidaan 
päättötodistukseen yhdistää visuaalisten aineiden 
(kuvataide, käsityö) opinnot, jos oppilaspaikka on 
molemmissa.

Opintoihin sisältyvien opintokokonaisuuksien suo-
rittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa.

KUVATAITEEN OPINTOJEN RAKENNE
Työvuosi on 30 opintoviikkoa
Yhteiset opinnot 300 tuntia 
Opintokokonaisuus 1
 vuosi 1/ periodi 1 (7-8v)  2 tuntia/ viikko
 vuosi 2/ periodi 2 (8-9v)  2 tuntia/ viikko

Opintokokonaisuus 2
 vuosi 3/ periodi 3 (9-10v)  2 tuntia/ viikko
 vuosi 4/ periodi 4 (10-11v)  3 tuntia/ viikko

Teemaopinnot 200 tuntia
Opintokokonaisuus 3
 vuosi 5/ periodit 5 ja 6 (11-12v) 3 tuntia/ viikko
 vuosi 6/ periodit 7 ja 8 (12-13v) 3 tuntia/ viikko
       
Viikoittainen lähiopetus  450 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia
Yhteensä   500 tuntia



OSALLISTUMISTODISTUS
Pyydettäessä oppilaalle annetaan myös pelkkä 
osallistumistodistus siihen asti suoritetuista 
opinnoista.

OPPILAAN SÄÄNNÖT JA OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN
1. Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. 
2. Oppilaiden on tultava ajoissa tunnille ja poistua saa aikaisemmin vain  
 opettajan luvalla tai jos vanhempien kanssa on sovittu.
3. Poissaoloista on ilmoitettava opettajalle tai toimistoon.
4. Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja harjoituksiin aktiivisesti sekä   
 noudattaa opettajan antamia ohjeita.
5. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa  
 kaikille työrauhan.
6. Oppilas käyttää työskentelyyn sopivaa vaatetusta (työtakkia). 
7. Oppilas huolehtii välineistä ja puhdistaa ne käytön jälkeen.
8. Oppilas siivoaa työtilansa.
9. Tunnilla kännykät tulee pitää äänettöminä.
10. Makeisten tuominen kuvataidekouluun ei ole sallittua ja evästauot  
 pidetään oman opettajan ohjeiden mukaan.

YHTEISTYÖ KODIN JA OPISTON VÄLILLÄ
• Oppilaan tai hänen vanhempansa tulee ilmoittaa osoitteen- ja muista   
 muutoksista sekä poissaoloista suoraan opiston toimistoon.
• Wellamo-opisto lähettää lukuvuoden aikana kaikki tiedotteet sähkö-
 postilla huoltajille. Kurssimuutoksista ilmoitetaan tekstiviesteillä.
• Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opetukseen liittyvissä asioissa omaan  
 opettajaan, toimistoon tai suunnittelijaopettajaan.
• Peda.net otetaan käyttöön tukemaan opetusta ja yhteistyötä kodin ja   
 opiston välillä

Opetussuunnitelman mukaan opetukseen kuuluvat vaihtelevasti mm. opintoret-
ket, näyttelykäynnit sekä oman ryhmän näyttelyt lukuvuoden aikana. Joka kevät 
suunnitellaan ja pystytetään paikkakuntakohtaisesti yhteinen kevätnäyttely, johon 
käytetään ryhmän yhden opetusviikon tunnit. Näyttelystä tiedotetaan erikseen ja se 
järjestetään yleensä kevätkauden lopussa. 




