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

OPETTAJAT JA OPETUSTILAT

Hollola, Salpakangas, Opiston opetustila, Virastotie 3 c  

Pirjo Pfäffli, artesaani, 
taiteen perusopettaja
puh. 044 752 1152
pfafflipi@gmail.com

Hollola, Kalliola, Kalliolan koulu, Rajaharjuntie 23

Pirjo Pfäffli, artesaani, 
taiteen perusopettaja
puh. 044 752 1152
pfafflipi@gmail.com

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



Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan kädentaitoja ja visuaalista ilmaisua sekä 
tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Oppilasta 
ohjataan eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen tuntemukseen, hallintaan ja tur-
valliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon ja keksimisen avulla. Opetuksella tuetaan 
oppilasta oman ilmaisun, ongelmanratkaisun ja tekemisen tavan etsimisessä.

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

Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdol-
lisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, 
määrätietoisesti ja omien kiinnostuksen 
kohteiden suuntaisesti kestävän kehityksen 
periaatteet huomioiden.

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Käsityön yleinen oppimäärä jakautuu yhtei-
siin ja teemaopintoihin. 

Yhteisten opintojen tarkoituksena on hank-
kia käsityön perustaidot. Opintojen tavoit-
teena on innostaa oppilasta kehittämään 
käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja 
toteuttamisessa tarvittavia taitoja. 

Teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan 
yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen 
laajentaminen ja oman käsityöilmaisun vah-
vistaminen. Opetuksessa otetaan huomioon 
oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuk-
sen kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtai-
set ilmiöt sekä paikallisuus. 

Yhteisten ja teemaopintojen tavoitealueet 
ovat: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kult-
tuuri sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys. 

Käsityön opetuksessa valmistetaan 
tuotteita, teoksia ja palveluita yksin ja 
yhdessä sekä itselle että toisille. Keskeisiä 
sisältöalueita ovat Pukeutuminen, Esine- 
ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt 
sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt. 
Opinnoissa tutustutaan myös teknolo-
giaan ja muotoiluun sekä tarkastellaan kä-
sityötä yhteiskunnallisena, kulttuurisena 
ja monitieteisenä ilmiönä.  

ARVIOINTI
Monipuolisella oppimisen arvioinnilla 
tuetaan oppilaan käsityön 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 käsityön ope-
tussuunnitelma perustuu lakiin taiteen 
perusopetuksesta (633/1998) ja asetukseen 
(813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä 
Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan 
määräykseen Taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2017. 

Lahden kaupungin sivistyslautakunta on 
hyväksynyt 12.6.2018 Wellamo-opiston tai-
teen perusopetuksen opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmaan voi tutustua toi-
mistossa, 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 materiaalit 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.

KUVIEN KÄYTTÖLUPA 

Opintoryhmässä tehtyjen töiden kuvia sekä työskentelykuvia voidaan käyttää  
Wellamo-opiston nettisivuilla, tiedotteissa, näyttelyjulisteissa, koulutuksessa tai  
muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Jos oppilas tai huoltaja ei halua kuvia  
käytettävän, siitä on ilmoitettava sähköpostilla toimistoon heti lukukauden  
alkaessa.



HAKU JA OPISKELU

Uusien oppilaiden haku seuraavalle  
lukuvuodelle alkaa toukokuussa. Hakuajois-
ta ilmoitetaan tarkemmin opiston verkkosi-
vulla ja paikallislehdessä.

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

Vapautuvia paikkoja voi tiedustella toimis-
tolta myös lukuvuoden aikana. 

Oppilaspaikan saatuaan lapsella on opiske-
lupaikka taiteen perusopetuksen ryhmässä 
ilman eri hakua, kunnes taiteen perusope-
tuksen oppimäärä on suoritettu.

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

Jos oppilas on estynyt jatkamaan kevätlukukaudella 2023, on siitä ilmoitettava  
toimistoon 16.12.2022 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen laskutetaan koko 
kevätlukukauden 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.



KÄSITYÖ YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Käsityön 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 mu-
kaan jatkaa opiskelua teemaopinnoissa, 
mikäli siellä on vapaita opiskelupaikkoja. 
Nuorille voidaan järjestää myös omia jat-
koryhmiä 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 suoritta-
minen edellyttää riittävää läsnäoloa.

KÄSITYÖN 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  
 noudatettava opettajan antamia ohjeita.
5. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa kaikille   
 työrauhan.
6. Oppilas siivoaa työtilansa.
7. Tunnilla kännykät tulee pitää äänettöminä.
8. Makeisten tuominen käsityökouluun 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 sähköpostilla  
 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

Opetussuunnitelmaan mukaan opetukseen kuuluvat vaihtelevasti mm. opintoretket, 
näyttelykäynnit sekä oman ryhmän näyttelyt. Keväisin suunnitellaan ja pystytetään 
paikkakuntakohtaisesti yhteinen kevätnäyttely, johon käytetään ryhmän yhden ope-
tusviikon tunnit. Näyttelystä tiedotetaan erikseen ja se järjestetään yleensä kevät-
kauden lopussa.




