
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIHDIN KUVATAIDEKOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY 

 
 

VUOSIKERTOMUS 2020  



 
VUOSIKERTOMUS 2020 1 

YLEISTÄ 3 
TALOUS 4 
VUOSIKOKOUS 5 
JOHTOKUNTA 5 
TILINTARKASTAJAT 6 
HENKILÖKUNTA 6 

Rehtori 6 
Toimistosihteeri 6 
Opettajat 6 
Avustajat 7 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työryhmä 7 

OPINTOVUOSI 7 
OPETUS 7 

Etäopetus ja muut koronakriisin vaikutukset 8 
Retket 9 
Näyttelytoiminta ja tutustumispäivät 9 
Lasten ja nuorten lyhytkurssit 10 
Erityisryhmät 10 
Aikuisten ryhmä 10 
Muut erikoiskurssit 10 
Harjoittelijat ja kesätyöläiset 11 
Henkilökunnan koulutus 11 
Työhyvinvointi 11 
Päättötyöt 11 

HANKKEET 12 
YHTEISTYÖ 12 
TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 13 
TAPAHTUMAT 13 
JÄSENYYS 13 

 
  



YLEISTÄ 
 
Vihdin Kuvataidekoulun tehtävänä on antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen         
perusopetusta vihtiläisille lapsille ja nuorille (johtosääntö kohta 2). 
  
Kuvataidekoulun opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista taiteen perusopetuksen      
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Opetus on tavoitteellista ja         
vuosittain etenevää. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on suunniteltu oppilaiden ikä ja           
kehitysvaihe huomioiden. 
 
Keväällä 2020 määräaikaan mennessä kouluun haki 19 lasta ja nuorta. Kaksi (2)            
hakemusta myöhästyi. Oppilaspaikka pystyttiin tarjoamaan 21 oppilaalle (100%). Ryhmiä         
on täydennetty jatkuvan haun kautta pitkin vuotta. Kaikkiaan kouluun hyväksyttiin yhteensä           
71 oppilasta vuonna 2020. 
 
Hakuaikana maaliskuussa Suomessa alkoi levitä koronavirus, joka maailmalla oli jo levinnyt           
pandemiaksi. Koronakriisi näkyi koulun toiminnassa heti. Poikkeusolojen julistamisen jälkeen         
myös Vihdin kuvataidekoulun lähimuotoinen opetus keskeytettiin ja opetus muuttui         
etäopetukseksi. Koronakriisi näkyi normaalia huomattavasti pienempänä hakijamääränä ja        
rajoitti jatkossa koulun toimintaa monin tavoin koko vuoden 2020 ajan. 
 
Opetushallitukselle ilmoitettiin rekisteröintipäivänä 20.9.2020 seuraavat tiedot  (suluissa 
20.9.2019): 

- arvioitu opetustuntimäärä vuonna 2020 2368 tuntia (2376) 
Tähän tuli lisää uuden ryhmän PO2-3 myötä 10 tuntia eli 2378 

- josta varhaisiän kasvatuksen opetustunteja 68 (172) 
- oppilasmäärä 20.9.2020 255 (287) 
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilaita 10 (21) 

 
Varhaisiän kasvatuksella tarkoitetaan LK-ryhmiä eli noin 4-5 -vuotiaita oppilaita. 
 
Oppilaita kevätlukukauden alkaessa oli 279 ja syyslukukauden päättyessä 264.         
Perusopintojen ryhmiä oli keväällä 13, periodiryhmiä 3 ja syventäviä työpajoja 9. Syksyllä            
perusopintojen ryhmiä oli ensin 12 ja 13.11. alkaen 13, kun PO 2-3 perustettiin jonoja              
purkamalla. Syksyllä periodiryhmiä oli 5 ja syventäviä työpajoja 6. 
 
Opetusta annettiin lisäksi yhdelle (1) kehitysvammaisten (kokeileva työpaja) ryhmälle ja          
yhdelle (1) kuvataideleikkikoulu -ryhmälle, sekä yhdelle (1) aikuisten kuvataiteen ryhmälle.          
Aikuisten ryhmän kesto oli keväällä 12 viikkoa ja syksyllä suunnitelmien mukaan muun            
opetuksen kanssa yhtenäisesti 16 viikkoa, joista 3 viikkoa jäi pitämättä koronaepidemiasta           
johtuvien rajoitusten vuoksi. Yhteensä ryhmiä oli keväällä 28 ja syksyllä 26 + 1 osan aikaa. 
 
Vihdin Kuvataidekoulu on laatinut keväällä 2018 paikallisen opetussuunnitelman        
valtakunnallisen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti.       



Paikallinen opetussuunnitelma on esitelty Vihdin kunnassa kulttuuri- ja vapaa-ajan         
lautakunnalle 8.5.2018 (Vihdin Kunta, Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta, pöytäkirja 4/2018).  
 
Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän          
opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö,       
mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen         
opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan,        
joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen          
perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman        
opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään       
31.7.2021 saakka. 
 

TALOUS 
 
Vihdin Kuvataidekoulun talous perustuu valtion ja kunnan toiminta-avustuksiin, oppilailta         
kerättäviin lukukausimaksuihin (160€/175€, -30€ sisaralennus perheen toisesta ja jokaisesta         
seuraavasta kuvataidekoulua käyvästä lapsesta), kannatusyhdistyksen jäsenmaksutuloihin      
ja kannatusyhdistyksen muuhun varainhankintaan. Vuosikokouksessa 25.3.2020 päätettiin       
kannatusjäsenmaksuksi 20€ henkilöjäsenille ja 150€ yhteisöjäsenille. Vapaaoppilaspaikoilla       
opiskeli keväällä 16 ja syksyllä 13 oppilasta sai 100 euron alennuksen ja 1 täyden              
vapaaoppilaspaikan. Kannatusyhdistyksen taloudellinen tilanne on saatu pidettyä vakaana        
koronakriisin aiheuttamista haasteista huolimatta. Oppilasmäärä on pienentynyt, mutta        
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut taiteen perusopetusta koronaan liittyvillä         
avustuksilla. 
 
Lukukausimaksuja on vuonna 2020 kertynyt 82 837,98 € ja lyhyt- ja erikoiskurssien maksuja 
9 103,50 €.  
 
Koulun toimintaa ovat tukeneet avustuksin ja lahjoituksin seuraavat tahot: Opetus- ja 
kulttuuriministeriö toiminta- ja erityisavustuksilla ja Vihdin Kunta toiminta-avustuksella.  
 

● Valtionosuus 91 228  € 
● Kunnan avustus 25 000  €  

 
Lisäksi Vihdin Kuvataidekoulu on saanut erityisavustusta seuraavilta tahoilta vuoden 2020 
aikana: 
 

● 11200 € Opetushallitus Etänä!-hankkeeseen lukuvuodelle 2020-21  
● 6000 € Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdennettuna mm. Eepos-oppilaitosohjelman 

hankintaan (OKM2020) 
● 8000 € Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdennettuna koronasta johtuviin lisäkuluihin 

(Korona) 
● 13000 € Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdennettuna koronasta johtuvien 

tulonmenetysten korvaamiseen (Korona2) 



● Yhteensä 38200€ 
● vuonna 2019 saatua erityisavustusta Taiteen perusopetuksen saatavuuteen 2019 

(OKM) palautettiin OKM:lle maaliskuussa 2020 13600 euroa, koska hankkeelle ei 
saatu kohdistettua kuluja hankeajan puitteissa. 

 
Vapaaoppilaspaikkoja ovat lahjoittaneet: Berta Hernbergin säätiö 2000 € (1000 €          
lukuvuodelle 2019-20 ja 1000 € lukuvuodelle 2020-21), Osuuspankki 700 € ja Katja Uksila,             
jonka toiveesta hänen läksiäislahjaan varatut rahat 320 € ohjattiin vapaaoppilaspaikkoihin.  
 
Vihdin kunnan kesäsetelillä (300  €) on kuvataidekoululla kesätöitä tehnyt yksi vihtiläinen 
nuori. 
 
Kuvataidekoulu on saanut yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä kirja-, tavara-, ja 
materiaalilahjoituksia.  
 

VUOSIKOKOUS 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.3.2020 klo 18.00 Vihdin kuvataidekoululla sekä 
etäyhteyksin Google Meet-sovelluksen kautta.  
 

JOHTOKUNTA 
 
Johtokunnan kokoonpano 25.3.2020 alkaen. 
 
Varsinaiset jäsenet 
Varpu-Leena Malmgren, puheenjohtaja 
Ulla Honkimaa, varapuheenjohtaja 
Eero Joenrinne 
Mari Lajunen 
Heli Manninen 
Tommi Hämäläinen, opettajajäsen 
 
Varajäsenet 
Suvi Nuotio 
Harri Hakala  
Pauliina Ruokokoski 
Henrikki Halme 
Tommi Sandberg, opettajajäsen 
 
Johtokunnan sihteerinä toimivat rehtorit Katja Uksila keväällä 2020 ja Liisa Pöllänen syksyllä 
2020. Johtokunnan kokouksia oli kuusi (6) vuoden aikana. 
 



Kannatusyhdistykseen kuului vuoden 2020 lopussa 15 kannattajajäsentä ja 14         
kunniajäsentä (yhteensä 29 jäsentä). Jäseniä hankittiin markkinoimalla jäsenyyttä koulun         
kotisivuilla ja oppilastiedotteilla.  
 
Kuvataidekoulun kirjanpitäjä oli vuonna 2020 DI Kaisa Huitu, Nummelan Tilitieto -toimisto ja 
palkanlaskija Heli Westerholm. 
 

TILINTARKASTAJAT 
 
Tilintarkastajaksi valittiin 25.3.2020 vuosikokouksessa Tarja Lindroth HT ja 
varatilintarkastajaksi Tarja Tolvanen HT. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Merja Leander ja 
varalle LKV Timo Helander. 
 

HENKILÖKUNTA 
 
Kaikkien opettajien yhteisiä opettajakokouksia pidettiin neljä. Toimisto oli avoinna 
maanantaista torstaihin klo 9.30-14.30 lukuvuoden aikana. 
 

Rehtori 
 
Katja Uksila, TaM, kuvataideopettaja 31.7.2020 asti (1.1.-31.7.20 omasta toiveestaan 60% 
työajalla), Liisa Pöllänen, TaM, kuvataideopettaja 1.8.2020 alkaen. 
 

Toimistosihteeri 
 
Heli Westerholm, FM 
 

Opettajat 
 
Kevät 2020 
Tommi Hämäläinen, TaM, kuvataiteilija (päätoiminen) 
Mari Lajunen, keramiikkataiteilija 
Taru Leinonen, TaM, valokuvaaja 
Kerttu Sallinen, TaK, kuvataiteilija 
Tommi Sandberg, TaK, kuvataiteilija 
 
 



Syksy 2020 
Tommi Hämäläinen, TaM, kuvataiteilija (päätoiminen)  
Mari Lajunen, keramiikkataiteilija 
Piia Pöntinen, TaM, kuvataideopettaja 
Kerttu Sallinen, TaK, kuvataiteilija 
Hanna Seppänen, kuvataiteilija 
Tommi Sandberg, TaK, kuvataiteilija (päätoiminen) 
 
 
Sijaisuuksia/lyhytkursseja on tehnyt vakituisen henkilökunnan lisäksi Mette Lamberg. 
 

Avustajat 
 

● Kati Koivula (Kati on toiminut myös kuvataidekoulun digituutorina Mediataide 
ON!-hankkeessa) 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työryhmä 
 
Katja Uksila / Liisa Pöllänen, Tommi Hämäläinen ja Tommi Sandberg 
 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-työryhmän tavoitteena on ollut tarkastella ja kehittää 
kuvataidekoulun tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä toimintatapoja. 
 

OPINTOVUOSI 
 
Vihdin Kuvataidekoulu noudattaa Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton 
suositusten mukaista 34 työviikon opintovuotta. Kevätlukukaudella oli 18 opintoviikkoa ja 
syyslukukaudella 16 opintoviikkoa.  
 

OPETUS 
 
Opetusta on annettu varhais-, perus- ja syventävissä opinnoissa opetussuunnitelman 
mukaisesti.  
Opetustuntien kokonaismäärä vuonna 2020:  
- leikkikoululaiset 68 tuntia 
- perusopinnot 1536 tuntia 
- syventävät opinnot 774 tuntia 
- kokeileva työpaja 68 tuntia 
- aikuisten ryhmä 75 tuntia  



 
Toteutuneet opetustunnit yhteensä 2521 tuntia. Valtion tukeen oikeuttava määrä 1536 
tuntia + 774 tuntia = 2310 tuntia. Opetusministeriön vahvistama ja tukema tuntimäärä oli 
1965 tuntia. Opetustunteja oli kuvataideleikkikoulussa, Perusopinnot 1-3-ryhmissä ja 
Kokeilevassa työpajassa 2h/viikossa, muilla ryhmillä 3h/viikossa. 
 
Syventävissä työpajoissa opetusta annettiin seuraavissa aineissa: kuva ja havainto, muoto 
ja ympäristö, mediataiteet ja monialainen työpaja. 
 
Kokeileva työpaja, kehitysvammaisten erityisryhmä, on järjestetty keskiviikkoisin, opettajana 
Tommi Sandberg. Työpajassa opiskeli 6 oppilasta keväällä ja 5 oppilasta syksyllä. 
 
Oppilaat tutustuivat Galleria Pictorissa olleisiin näyttelyihin ja tekivät keväällä taideretken 
taidemuseo Amos Rexiin Helsinkiin, Generation 2020 -näyttelyyn. 
 
Lukuvuoden 2019-20 teema oli ”Eläimet ja elementit”. Lukuvuoden 2020-2021 teemaksi 
valittiin “Transformaatio - muodonmuutos”. 
 

Etäopetus ja muut koronakriisin vaikutukset 
 
Vuonna 2020 Vihdin kuvataidekoulu siirtyi kahteen otteeseen etäopetukseen. Ensimmäisen         
kerran kuvataidekoulu siirtyi etäopetukseen 16.3.2020 alkaen (vko 12) ja etäopetus jatkui           
lukukauden loppuun 15.5.2020 asti eli yhteensä 8 viikkoa. Opettajat lähettivät oppilaille           
viikoittain sähköpostilla etätehtäviä. Tehtävät tulivat myös koulun nettisivuille samoin kuin          
palautettujen tehtävien kuvagalleria. Kati Koivula päivitti tehtäviä ja galleriaa koulun          
nettisivuille. Etäopiskelujakson aikana koululta jaettiin 100 kpl ”tarvikepaketteja”        
Perusopintojen ja Leikkikoulun oppilaille. Koko kevään ajan oppilailla oli mahdollisuus          
noutaa koululta etätehtävissä tarvittavia materiaaleja ja välineitä toimiston aukioloaikoina         
ma-to 9.30-14.30. 
 
Kevätnäyttely Safari toteutettiin virtuaalisena. Opettaja Tommi Sandberg organisoi        
3D-toteutuksen Artsteps.com-palvelussa (työryhmä: Tommi Sandberg, Kerttu Sallinen ja Kati         
Koivula). Kati Koivula kokosi näyttelystä myös 2D-kuvat nettisivuille. 11.6.2020 mennessä          
Artsteps-virtuaalinäyttelyä oli katsottu 541 kertaa. 
 
Syyslukukauden alkaessa opetus jatkui normaalina lähiopetuksena perusturvakuntayhtymä       
Karviaisen koronasuosituksia noudattaen. Koululle hankittiin henkilökohtaisia työvälineitä,       
yhteiset työvälineet ja työtilat (pöydät, tuolit) desinfioitiin tuntien välillä, opettajat käyttivät           
maskeja tai visiirejä ja viikolla 41 tuli myös työpajaoppilaille maskisuositus. Neljä (4)            
oppilasta aloitti lukukauden omasta toiveestaan etäopetuksessa. Marraskuussa Kati Koivula         
aloitti jälleen opettajien avustajana, jotta oppilasryhmiä voitiin jakaa luokkatiloihin väljemmin. 
 
Viranomaisten koronaohjeistukset kiristyivät 23.11. alkaen, jolloin 20 v täyttäneiden         
ryhmäopinnot keskeytettiin lähiopetuksen osalta. Tämä tarkoitti kahden Kokeilevan ryhmän         



oppilaan siirtymistä etäopetukseen ja Aikuisten Keramiikka-kurssin siirtämistä eteenpäin        
myöhempään ajankohtaan. Etäopetukseen siirtyi (vapaaehtoisesti) myös kolme oppilasta        
lisää. 
 
Edelleen koronaohjeistukset Vihdin alueella kiristyivät niin, että perjantaista 27.11. alkaen          
kaikki ryhmät siirtyivät etäopetukseen. Opetus järjestettiin livevideomuotoisesti Google Meet         
-sovelluksen välityksellä. Tehtäväohjeet lähetettiin myös sähköpostitse, joten oppilaan ei         
tarvinnut välttämättä käyttää videoyhteyttä. Oppilaille jaettiin myös opettajien keräämiä         
tarvikekasseja. Lukukauden päätteeksi oppilaille ja huoltajille lähetettiin nettikysely        
etäopetuksesta. Kyselyn tulosten mukaan kodeissa oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä         
etäopetuksen järjestämiseen. Yli 80 % vastaajista arvioi etäopetuksen onnistumista         
arvosanalla 4 tai 5, kun asteikko oli 1 - 5 (1 = tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen). 

Retket 
 
Keväällä 7.3.2020 Amos Rex Generation 2020, Helsinki. Retkelle osallistui 37 oppilasta + 
7 muuta henkilöä eli yhteensä 45 osallistujaa. Opettajista ja henkilökunnasta retkellä olivat 
mukana Katja Uksila, Taru Leinonen, Kati Koivula, Kerttu Sallinen ja Heli Westerholm. 
 

Näyttelytoiminta ja tutustumispäivät 
 
Tammikuu 

● Kuvataidekoulun päättötöiden näyttely Vihdin kunnankirjastossa Nummelassa (Sofia 
Hyväri, Elina Parviainen ja Henna Poikola KUVA-työpajasta sekä Titti Kölhi ja Milla 
Nylander MUOTO-työpajasta) + talvinäyttely koulun oppilaiden teoksista. 

 
Helmikuu 

● 8.2. Teemapäivä: Muotokuva - tavalla tai toisella 
 
Toukokuu 

● Virtuaalinen kevätnäyttely ”Safari” Artsteps.com-sivustolla. Avajaiset la 9.5.2020. 
 
 
Lokakuu 

● Pop up -näyttely Kuoppanummen koulukeskuksen ruokalassa  
● Työpajojen KUVA, MUOTO ja MEDIA -esittelyt peruskoulujen harrastusviikolla vko 
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Marraskuu 

● Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttely Vihdin pääkirjastolla 2.11. - 
30.11.2020. 

● 20.11. Lasten oikeuksien päivä, ikkunataidetta ja gif-animaatioita koulun pihalla 
galleriaseinän päätyyn heijastettuina. 

 



Koulun piha-alueen viidessä ulkokaapissa on esitelty kuukauden välein eri opettajien 
ryhmien teoksia. 
 

Lasten ja nuorten lyhytkurssit 
 
Talvilomakurssit 
 
17.-19.2.2020 “TanssiAnimaatio”, yhdessä Tanssiopisto Vinhan kanssa, 12 t, Mette 
Lamberg, 8 oppilasta (+ 9 tanssijaa) 
 
Kesäkurssit  
3.-5.8.2020 “Aurinkografiikkaa”, 12 t, Kerttu Sallinen, 11 oppilasta 
3.-6.8.2020 “Ympäristötaidetta ja 3D-skannausta”, 16 t, Tommi Sandberg, 4 oppilasta 
 
Syyslomakurssit 
 
12.10.-14.10.2019 “Piirustuspaja eläinrakkaille”, 12 t, Piia Pöntinen, 10 oppilasta 
12.10.-14.10.2019 “Mosaiikkipaja”, 12 t, Kati Koivula, 6 oppilasta 
 

Erityisryhmät 
 

Kokeileva työpaja keskiviikkoisin, kevät Tommi Sandberg, 6 oppilasta  
Kokeileva työpaja, syksy Tommi Sandberg, 5 oppilasta  
 

Aikuisten ryhmä 
 
17.1. - 6.3.2020  ”Keramiikka”, Mari Lajunen,  9 opiskelijaa 
13.3. -  24.4.2020  ”Kuvanveisto”, Tommi Sandberg, 9 opiskelijaa 
21.8. - 6.11.2020 “Grafiikka” Kerttu Sallinen, 8 opiskelijaa 
13.11. - 20.11.2020 “Keramiikka” Mari Lajunen, 6 opiskelijaa, ryhmä ehti kokoontua vain 
kaksi kertaa ennen kuin ryhmä keskeytettiin koronarajoitusten vuoksi ja tunnit siirrettiin 
keväälle 2021. 
 

Muut erikoiskurssit 
 
17.1 - 6.3. “Seinämaalausprojekti nuorille” (Karviainen) Kerttu Sallinen, 20t/8krt  
 



Harjoittelijat ja kesätyöläiset 
 

● TET-harjoittelijat: Annukka Koivula 3.2.-7.2., Justus Merikallio ja Anja Oikkonen 
10.2.-14.2., Justus Merikallio 28.9.-2.10. Silvana Hristoforova ke, to ja pe 
16.9.-9.10. 
 

● Digituutori kevätlukukauden ajan Kati Koivula 
● Avustaja 9.11.-10.12.2020 Kati Koivula 

 
● Kesäharjoittelijat: Lumi Syrén 

 
 

Henkilökunnan koulutus 
 

● Eepos-oppilaitoshallinta 12.6. ja 25.8. Heli Westerholm ja Liisa Pöllänen 
● Eepos-oppilaitoshallinta opettajien koulutus 20.8.2020 koko henkilökunta 
● Kuvataidekoulujen liiton syyspäivä, etänä 20.11. Liisa Pöllänen, Tommi 

Hämäläinen, Tommi Sandberg 
● Rehtoripäivät, etänä 17.9. Liisa Pöllänen 
● Etänä-hanke, Meet-sovelluksen käyttö etäopetuksessa 22.10. koko opettajakunta 
● Mediataide monitaiteellisuuden moottorina (etänä), 1.-2.10. “Nokian seminaari - 

teemana elokuvakasvatus”, koko opettajakunta 
● Mediataide monitaiteellisuuden moottorina (etänä), 26.-27.11. “Vaasan seminaari 

- teemana lisätty todellisuus”, koko opettajakunta 
 

 

Työhyvinvointi 
 

● Museokortti / Varnian lahjakortti henkilökunnalle 
 

Päättötyöt 
 
Päättötöitä valmistui vuonna 2020 viisi: Sofia Hyväri (Kuva ja havainto), Elina Parviainen            
(Kuva ja havainto) ja Henna Poikola (Kuva ja havainto), Titti Kölhi (Muoto ja ympäristö) ja               
Milla Nylander (Muoto ja ympäristö). Päättötyönäyttely järjestettiin tammikuussa 2020         
Vihdin pääkirjastossa Nummelassa. Keväällä päättötöitä ei asetettu esille koronapandemian         
vuoksi.  
 



HANKKEET 
 

● Mediatanssi (MeTa) - hanke oli Suomen kulttuurirahaston rahoittama hanke, jossa          
yhdistettiin mediataidetta ja tanssia lasten ja nuorten taideopetuksessa. Hanke         
toteutettiin lukuvuoden 2019-20 aikana yhteistyössä Tanssiopisto Vinhan kanssa.        
Hankkeen aikana järjestettiin Mediatanssi-lyhytkursseja eri ikäisille pariopettajuutta       
hyödyntäen ja hankkeesta pidettiin blogia. Keväällä 2020 järjestettiin        
talvilomakurssina TanssiAnimaatio-kurssi. 
 

● Mediataide ON! 2.0 - hanke oli Opetushallituksen tukema hanke, jossa kehitettiin           
Vihdin Kuvataidekoulun mediataiteiden opetusta. Hankkeessa täydennettiin      
medialuokkaa hankkimalla koululle uusi kamera sekä valokuvatulostin. Hankkeessa        
työskenteli digituutori, joka avusti opettajia ja oppilaita uusien laitteiden ja          
ohjelmistojen käytössä. Hanke jatkui lukuvuoden 2019-2020.  
 

● ETÄNÄ! - Etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt kuvataidekoulussa       
-hanke on OPH:n tukema. Hanke toteutetaan lukuvuonna 2020-2021 ja siinä on           
kehitetty kuvataidekoulun etäopetusta kouluttamalla opettajia videoyhteydellä      
tapahtuvan taideopetuksen toteuttamiseen, luomalla etäopetusmateriaaleja sekä      
kehittämällä kuvataidekoulun digitaalisia oppimisympäristöjä. 
 

● Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3 -hanke on usean mediataidetta        
opettavan taiteen perusopetusoppilaitoksen yhteistyöhanke, jota koordinoi Pirkan       
opisto Nokialla. Hankkeeseen osallistuvat Vihdin kuvataidekoulun lisäksi Helsingin        
kuvataidekoulu, Hämeenlinnan Aimo-koulu, Vaasan Taikon sekä Kouvolan       
kansalaisopisto. Hankkeen seminaareja isännöi kukin oppilaitoksista vuorollaan ja        
seminaareissa tutustutaan eri koulujen mediataideopetuksen ominaispiirteisiin sekä       
asiantuntijatyöpajoissa eri mediataiteen osa-alueisiin. Hankkeen tavoitteena on       
kehittää mediataiteen opetusta verkostomaisessa yhteistyössä. 

 

YHTEISTYÖ 
 

● Vihdin TPO. Yhteistyö Vihdin taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa on 
jatkunut esimerkiksi hanketoiminnassa. 

● Karviainen. Seinämaalaus-projekti lapsille ja nuorille tammi-maaliskuussa 2020. 
● Vihdin seurakunta. Vapputapahtumaa ei voitu järjestää koronan vuoksi. 
● Vihdin kirjasto. Yhteistyö kirjaston kanssa on jatkuvaa erilaisten näyttelyiden muodossa.  
● Vihdin kulttuuripalvelut. Yhteistyö kulttuurituottaja Tommi Muhlin kanssa. 
● Vihdin kunnan kerhotoiminta: Yhteistyö kerhosihteeri Pauliina 

Saarinen-den-Hollanderin kanssa (Koulujen harrastusviikko ja Harrastamisen Suomen 
mallin valmistelu). 



● Paikallislehdissä on julkaistu vuoden aikana kuvataidekoululaisten töitä ja 
haastatteluja. 

● Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3 -hanke: Pirkan Opisto, Helsingin 
kuvataidekoulu, Kouvolan kansalaisopisto, Vaasan Taikon, Hämeenlinnan 
Aimo-koulu  

 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
 

● Huoltajan opas 
● Kuvataidekoulun nettisivut: www.vihdinkuvataidekoulu.fi. Nettisivuja päivitetään 

säännöllisesti ja siellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.  
● Kuvataidekoulu on toiminut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja tiedottanut 

toiminnastaan Facebookissa ja Instagramissa.  
● Kuvataidekoulu osallistui marras-joulukuussa Naisten messujen nettiversioon. 

Perinteiset Naisten messut oli peruttu koronan vuoksi. 
● Koulujen harrastusviikko vko 41: Esittelypajat KUVA/MUOTO/MEDIA 
● Vuonna 2020 perinteisiä tapahtumia ja messuja ei voitu järjestää koronapandemian 

vuoksi. 
 
 
 

TAPAHTUMAT 
 

● Teemapäivät:  teemana Muotokuva – tavalla tai toisella 
● Vuosikokous  25.3.2020 Vihdin pääkirjaston kokoushuoneessa. 
● Vihdin Wuosisatamarkkinat - peruttiin koronapandemian vuoksi 
● Lasten oikeuksien päivä 20.11. Ikkunataidetta ja animaatioita kuvataidekoulun 

pihalla 
● Koulun uusi joulukortti / Mikael Järvinen 9v 

 

JÄSENYYS 
 

● Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry 
● Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 
● Sivista ry 

 
 
 
 
 

http://www.vihdinkuvataidekoulu.fi/
http://www.vihdinkuvataidekoulu.fi/


 
Kannen kuva: Päättötyö  

“Unissakävelijä” Tove Tasala 
Kuva: Kati Koivula 


