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HUOLTAJAN OPAS
Vihdin Kuvataidekoulu
Voimapolku 3
03100 Nummela
0504118055
toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi
www.vihdinkuvataidekoulu.fi
Facebook, Instagram

”Vihdin Kuvataidekoulun keskeinen toiminta-ajatus on laajentaa ja
syventää oppilaan kuvataiteen tietoja ja taitoja, sekä luoda oppilaalle
elinikäinen rakkaus taiteen tekemiseen ja kokemiseen.”

YHTEYSTIEDOT
Tervetuloa kuvataidekouluun!
Vihdin Kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta.
Koulussa on noin 280 oppilaspaikkaa 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun
opetuksesta vastaavat rehtori ja opettajat, jotka ovat kuvataideopettajia ja
kuvataiteilijoita.
Kuvataidekoulun opetus on laajan oppimäärän mukaista, mikä tarkoittaa
tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta
välineistöä, pitkää lukukautta sekä mahdollisuutta lopputyöhön.
Kuvataidekoulusta on mahdollista valmistua ja saada taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän päättötodistus (1300h kuvataiteen opetusta).
Vihdin Kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin
Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.
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Rehtori Liisa Pöllänen, puh. 0504116417
rehtori@vihdinkuvataidekoulu.fi
Kanslisti Heli Westerholm, puh. 0504118055
toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi
Opettajat: etunimi.sukunimi@vihdinkuvataidekoulu.fi (ilman ääkkösiä)
Päätoimiset opettajat Tommi Hämäläinen ja Tommi Sandberg
Kotisivut: www.vihdinkuvataidekoulu.fi
Eepos: https://vihdinkuvis.eepos.fi
Puhelinaika kanslistille lukukausien aikana ma-to klo 9.30-14.30.
Muina aikoina puhelinnumeroon voi jättää soittopyynnön tai viestin.
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PERUUTUSEHDOT
UUDET OPPILAAT
TUTUSTUMISMAKSU
Uusi oppilas voi kokeilla kuvisharrastusta 10 euron tutustumismaksulla
kahden kuviskerran verran. Kokeilukertojen jälkeen oppilaspaikan voi vielä
viikon sisällä peruuttaa ilman lisämaksua. Tutustumismaksua ei palauteta,
jos oppilas ei jatka, tai hänelle ei voida osoittaa sopivaa ryhmää.

LUKUKAUSIMAKSU

Jos oppilas aloittaa koulun kesken lukuvuotta (kouluun on jatkuva haku),
oppilas maksaa tutustumismaksun lisäksi lukukausimaksun siltä osin, kuin
lukuvuotta on jäljellä.

Lukukausimaksun maksaminen on opiskeluoikeuden edellytys. Maksu
lähetetään sähköpostilla yhdelle huoltajalle elokuussa ja tammikuussa,
lähettäjänä on laskutus@eepos.fi. Lukukausimaksut on maksettava eräpäiviin
(syyslukukaudella 15.9. ja kevätlukukaudella 15.2. mennessä).
Kuvataidekoulun johtokunta päättää keväisin lukukausimaksuista seuraavalle
lukuvuodelle. Voimassa olevat lukukausimaksut ovat seuraavat:
kuvataideleikkikoulu ja perusopetus I ja II 170 €/lukukausi, perusopetus III ja
syventävät työpajat (noin 12-20v) 185 €/lukukausi. Perheen toisesta ja
jokaisesta seuraavasta lapsesta myönnetään sisaralennus 30 €/lukukausi.
Lukuvuodessa on kaksi lukukautta: syksy ja kevät.

JATKOILMOITTAUTUMINEN
Opiskelu kuvataidekoulussa on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle etenevää.
Oppilaan jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu netissä
Eepos-ohjelman kautta. Kuvataidekoulu lähettää jatkoilmoittautumisohjeet
huoltajille ja oppilaille kevätlukukauden aikana maaliskuussa.
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JATKAVAT OPPILAAT
OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN/KUVIKSEN LOPETTAMINEN
Mikäli oppilas haluaa lopettaa, oppilaspaikka tulee peruuttaa kirjallisesti
toimiston sähköpostiin toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi. Syksyllä viikkoa
ennen syyslukukauden alkua tai tammikuussa viikkoa ennen kevätlukukauden alkua paikkansa peruuttaneen ei tarvitse maksaa kyseisen
lukukauden maksua.
Syyslukukaudella syyskuun loppuun mennessä oppilaspaikan peruuttaneet
maksavat puolet lukukausimaksusta. Tämän jälkeen opintonsa lopettavat
maksavat lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Kevätlukukaudella
tammikuun loppuun mennessä oppilaspaikan peruuttaneet maksavat puolet
lukukausimaksusta. Tämän jälkeen opintonsa lopettavat maksavat
lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Jos lopetuspäätös syntyy (oppilaan/
perheen) aikataulusyistä, oppilaalle tarjotaan aina ensin muita vastaavia
ryhmiä, jos niissä on tilaa.
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SAIRAUSPOISSAOLOT
Lukukausimaksusta ei hyvitetä oppilaan tilapäisiä poissaoloja. Vähintään
viidestä peräkkäisestä poissaolokerrasta myönnetään lukukausimaksun
hyvitys, jos poissaololle on pätevä selitys, esim. lääkärintodistus sairaudesta.

POISSAOLOT JA POISTUMINEN KOULUN ALUEELTA
Kahdesta peräkkäisestä poissaolosta on ilmoitettava joko opettajalle tai
toimistoon. Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi
@vihdinkuvataidekoulu.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä toimiston
numeroon 0504118055 tai sähköpostilla toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi.
Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää
sijaisopettajan. Jos tunnit joudutaan kokonaan perumaan, kuvataidekoulu
korvaa tunnit myöhemmin erikseen sovittavana aikana.
Perusopintojen oppilaat (alle 14 -vuotiaat) eivät saa poistua koulun alueelta
ilman opettajaa. Jos oppilas joutuu lähtemään tunnilta aikaisemmin, hänellä
täytyy olla siihen huoltajan lupa. Vapaamuotoinen lupalappu tai sähköposti
opettajalle käyvät ilmoitukseksi.
Alle 18-vuotiaalla syventävien opintojen oppilaalla täytyy olla huoltajan lupa
koulun alueelta poistumiseen tuntien aikana. Opettajan ohjauksessa tehdyt
kuvausretket koulun alueen ulkopuolelle ovat lukuvuoden aikana mahdollisia
(esim. Mediataiteiden työpajassa käydään kuvaamassa koulun lähialeella).
Poistumislupa kysytään ilmoittautumisen yhteydessä ja tallennetaan Eeposoppilaitosohjelmaan.
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VÄLIVUOSI
Kuvataidekoulusta on mahdollisuus pitää välivuosi ilmoittamalla siitä viikkoa
ennen lukukauden alkua koulun toimistoon. Välivuodesta ei makseta
lukukausimaksua. Kuvataidekoulu lähettää jatkoilmoittautumiskyselyn
välivuotta seuraavalle lukuvuodelle keväällä maaliskuun aikana.

VAPAAOPPILASPAIKAT
Kuvataidekoulun johtokunta myöntää anomuksesta vuosittain muutamia
vapaaoppilaspaikkoja tai alennuksia lukukausimaksuihin. Vapaaoppilaspaikkaa on haettava vuosittain elokuun loppuun mennessä. Lomakkeita saa
toimistosta ja koulun nettisivuilta.

9

OPPITUNNIT
Kuvataidekoulun opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jossa opetus on
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. On tärkeää, että oppilas osallistuu
säännöllisesti oppitunneille. Huoltajien on huolehdittava siitä, että oppilas on
ajoissa paikalla ja voi aloittaa työskentelynsä yhdessä muiden kanssa.

VÄLIPALA

Oppitunnit muodostuvat ikäryhmästä riippuen joko kahdesta tai kolmesta 45
minuutin jaksosta. Kouluun voi tulla aikaisintaan 15 minuuttia ennen oman
oppitunnin alkamista.

Oppituntien välissä pidetään lyhyt evästauko, joten pieni terveellinen välipala
on hyvä varata mukaan. Karkkeja tai muita herkkuja ei oteta evääksi. Vasta
syksyn ja kevään viimeisellä kerralla on ollut tapana herkutella!

Oppituntien lopussa keskustellaan tehdyistä töistä. Lopussa myös puhdistetaan
välineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin
aloitus ja työskentely. Kotiinlähtö tapahtuu heti oppituntien päätyttyä.

TYÖVAATTEET

YLEINEN JÄRJESTYS
Oppilas osallistuu opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen, järjestelyyn
ja välinehuoltoon.
Oppilaan tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja opettajan antamia ohjeita,
jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä sisä- ja ulkotiloissa. Oppilaat eivät
saa ilman opettajan lupaa poistua koulun alueelta opetustuntien aikana.
Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta
koulun omaisuutta, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon
vahingonkorvauslain (412/1974) mukaisesti.
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Työskentely kuvataidekoulussa edellyttää työvaatteita. Oppilaiden tulee
pukeutua tunneille siten, ettei vaatteita tarvitse varoa. Oppilaalla voi olla
oma työtakki (vanha paita, esiliina tms.). Omaa työtakkia ei voi säilyttää
koulussa. Oppilaalla on myös hyvä olla mukana sisätossut, kuvataidekoulussa
ei pidetä ulkokenkiä sisällä.

LÖYTÖTAVARAT
Kadonneita ja unohtuneita tavaroita voi kysellä omalta opettajalta ja
toimistosta. Oppilaiden tulee itse pitää hyvää huolta arvotavaroista (mm.
kännykkä, rahapussi, bussikortti). Pikkutavarat voivat helposti tipahtaa
taskusta tai jäädä pöydälle.
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EEPOS-OPPILAITOSOHJELMA
Kuvataidekoulu pitää yllä oppilas- ja huoltajatietoja Eeposoppilaitoshallintaohjelman avulla. Järjestelmään tallennetaan oppilaan
henkilö- ja yhteystiedot, opintosuoritukset ja huoltajan yhteystiedot.
Eepoksen avulla hoidetaan oppilaan haku- ja jatkoilmoittautuminen,
samoin ilmoittautuminen koulun järjestämille lyhytkursseille, teemapäiville
ja retkille.
Opintosuorituksista annettavat todistukset tulostetaan
toimistossa Eepoksesta ja myös laskutus tapahtuu Eepoksen avulla.
Opintojen aikana Eepos toimii oppilaan/huoltajan ja opettajan yhteisenä
tiedonvälityskanavana: oppilaalla on Eepoksessa henkilökohtainen
aikajana, jolle opintojen aikana dokumentoidaan kuvia teoksista ja
työskentelystä. Opintojen edetessä oppilas oppii itse keräämään
työskentelyportfoliota Eepokseen. Eepoksen käyttö edellyttää Eepostunnusten käyttöönottoa. Huoltajilla ja oppilailla on eri tunnukset.
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YHTEYDENPITO HUOLTAJIIN
Kuvataidekoulu tiedottaa toiminnastaan sähköpostilla, koulun ulko-ovessa
olevalla ilmoitustaululla, sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram),
verkkosivuillaan (www.vihdinkuvataidekoulu.fi) ja paikallislehdissä. Eeposohjelman kautta huoltajat saavat tietoa tuntien sisällöistä ja oppilaan
etenemisestä opinnoissa.

UUSI RYHMÄ
Ryhmässä mahdollisesti esiintyvät ongelmat ovat asioita, joissa toivomme
huoltajien ottavan yhteyttä kouluun. Asiat selviävät kaikkein parhaiten
keskustelemalla oman opettajan kanssa. Vihdin Kuvataidekoulussa on
nollatoleranssi kiusaamiseen ja kaikkiin häirintä-/kiusaamistapauksiin
puututaan heti.
Opettajien sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@vihdinkuvataidekoulu.fi.
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Kuvataidekoulun toimintakulttuuri perustuu yhteistyöhön, aitouteen,
rohkeuteen ja luottamukseen. Kuvataidekoulun ilmapiiri on kaikille
turvallinen ja omaan ilmaisuun kannustava. Laadukas kuvataideopetus
kuuluu kaikille.

OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA
TOIMINTAKULTTUURI
Kypsyminen
omaan
kuvalliseen
ilmaisuun
tapahtuu
vähitellen.
Kuvataidekoulun opetuksen tavoitteena on käynnistää kasvutapahtuma,
jonka tulokset näkyvät ehkä vasta aikuisiässä. Kuvataidekoulun opetus on
siten pitkäjänteistä ja perustuu Opetussuunnitelmaan, joka on luettavissa
koulun nettisivuilta.
Vihdin Kuvataidekoulussa oppilas on aktiivinen toimija ja oppija. Opetuksessa
tärkeää on luovuus, leikki, uteliaisuus ja kokeilu: jokainen oppilas kohdataan
yksilönä. Opetuksen tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen luominen,
visuaalisen lukutaidon vahvistaminen ja osallisuus ja vaikuttaminen.
Kuvataidekoulun opetus vahvistaa oppilaan luovaa ajattelua, tekemisen ja
kokemisen iloa, minäkuvan kehittymistä ja mielikuvitusta. Opetus
toteutetaan aina oppilaan ikä ja kehitysvaihe huomioiden. Tavoitteena on
tuottaa oppilaalle pystyvyyden kokemus tekemisessä ja antaa rohkeutta
laajentaa omaa osaamistaan ja osallisuuttaan visuaalisessa kulttuurissa.

Yhteistyö kunnan muiden taidekasvatusta antavien tahojen (mm.
perusopetus, lukio-opetus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö)
kanssa on kuvataidekoulun laadukkaan toiminnan kannalta tärkeää.
Kuvataidekoulun toimintaan kuuluu korkeatasoisten kuvataiteen
näyttelyiden ja kulttuuritapahtumien järjestäminen.

OPPILASTYÖT
Lukukauden päättymisen ja opintojen lopettamisen jälkeen oppilastyöt
tulee noutaa koululta kolmen kuukauden sisällä. Noutamatta jääneet työt
lajitellaan kierrätykseen. Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyyn
kuvataidekoulussa valmistamiaan töitä keskusteltuaan ensin oman
opettajansa kanssa.

HARRASTUKSEN TUKEMINEN
Harrastustoiminnassa lapsi tarvitsee vanhempiensa tuen. Kiinnostus,
ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle, että arvostat hänen
harrastustaan ja tuet hänen pyrkimyksiään.

Vihdin Kuvataidekoulun oppimisympäristö on avoin, myönteinen ja
rohkaiseva. Ympäristö innostaa oppilaita kehittämään omaa osaamistaan.
Asianmukaiset tilat, materiaalit ja tieto- ja viestintäteknologia antavat
mahdollisuuden taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman mukaisesti.
14

15

KUVAUS- JA JULKAISULUVAT
OPPILASREKISTERI, TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET
Kuvataidekoulu pitää oppilasrekisteriä Eepos-ohjelmassa. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito oppilaisiin ja heidän huoltajiinsa, sekä
oppilaan opintosuoritusten tallentaminen. EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on taiteen
perusopetuksen järjestäminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin. Huoltajien tulee ilmoittaa sähköpostia,
osoitetta ja puhelinnumeroita koskevat muutokset välittömästi joko
toimistoon tai suoraan Eepokseen.
Oppilas saa osallistumistodistuksen vähintään vuoden opinnoista, jos hän
päättää lopettaa koulun. Kuvataiteen perusopetuksesta annetaan opintoja
kokoavat todistukset laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä (Periodiopintojen jälkeinen “välitodistus”) sekä päättötodistus syventävien
opintojen päättyessä. Päättötodistus edellyttää lopputyön tekemistä.
Lopputyöstä annetaan oma todistuksensa kirjallisine arviointeineen
päättötodistuksen liitteenä.
Koulu on vakuuttanut oppilaat mahdollisten tapaturmien varalta. Vakuutus
on voimassa kouluaikana ja kotimatkoilla. Ota tapaturman sattuessa yhteys
koulun toimistoon.
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Ilmoittautumisen yhteydessä huoltajalta kysytään kuvaus- ja julkaisulupia.
Huoltajilla on Eepos-ohjelmiston kautta mahdollisuus muuttaa lupia suoraan
oppilaan tietoihin milloin tahansa.
Kuvataidekoululla kuvataan teoksia ja työskentelyä, jotta luova
oppimisprosessi ja -tulokset saadaan näkyväksi ja muistiin oppilaan omaan
sähköiseen portfolioon Eepokseen.
Vihdin kuvataidekoulu myös järjestää oppilastöiden näyttelyitä, lainaa
oppilastöitä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja
Opetushallituksen näyttelyihin sekä käyttää kuvia oppilastöistä ja
työskentelystä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan.
Kuvaa
oppilastyöstä
ja
tunnistettavaa
valokuvaa
oppilaasta
työskentelemässä voidaan käyttää koulun toiminnan yhteydessä. Koulun
toiminnaksi määritellään mm. koulun näyttelyjulisteet, koulun nettisivut,
koulun sosiaalinen media, koulun blogi, koulun toimintakertomus, koulun
opetussuunnitelma, koulun esitykset, koulun postikortit ja koulusta
artikkelin julkaisevat lehdet.
Oppilaalla ja hänen huoltajillaan on oikeus kieltää oppilastöiden
julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videon julkaisu, jossa oppilas
on tunnistettavasti mukana. Kuvataidekoulu ei julkaise loukkaavia teos- tai
työskentelykuvia. Kaikissa kuvissa sekä teos että oppilas esitetään aina
myönteisessä valossa.
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TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
LIITY KANNATUSJÄSENEKSI!
LYHYTKURSSIT
Vihdin kuvataidekoulu tarjoaa myös erilaisia vaihtuvia lyhyitä taidekursseja.
Yleensä nämä lyhytkurssit ja projektit sijoittuvat loma-aikoihin (syysloma,
talviloma, kesäloma), mutta kursseja voidaan järjestää myös viikonloppuisin.
Lyhytkurssit vaihtelevat vuosittain. Kursseista tiedotetaan sähköpostilla,
koulun nettisivuilla, somessa, paikallislehdissä ja ilmoitustaululla.

OHJATUT KOTITEHTÄVÄT
Kuvataidekoulussa opettaja voi antaa ohjattuja kotitehtäviä, joista oppilas
saa suorituksen. Kotitehtävät liittyvät opiskeltavaan aiheeseen ja syventävät
oppilaan osaamista.

NÄYTTELYKÄYNNIT
Vierailut lähialueen taidegallerioihin ja taidemuseoihin tukevat oppilaan
oppimista kuvataidekoulussa. Kohteet vaihtelevat vuosittain. Ryhmät
tutustuvat useimmiten Galleria Pictorin näyttelyihin Nummelassa.
Näyttelykäyntien varalta oppilaalla tulee olla säähän sopivat päällysvaatteet.

TEEMAPÄIVÄT/TYÖPAJAPÄIVÄT

Vihdin kuvataidekoulu on yksityinen koulu ja liittymällä koulumme
kannatusyhdistyksen
jäseneksi
voit
tukea
arvokkaalla
tavalla
toimintaamme! Myös yritys voi liittyä jäseneksi. Jäsenmaksun voi tarkistaa
nettisivuiltamme www.vihdinkuvataidekoulu.fi.
Jäseneksi voi liittyä suorittamalla jäsenmaksun koulun tilille:
FI24 5297 0020 0222 41.
Kirjoittakaa viestikenttään jäsenen/jäseneksi liittyvän nimi. Jäsenmaksun
maksanut täysi-ikäinen henkilö on äänioikeutettu yhdistyksen
vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa. Toivotamme kaikki
taidekasvatuksen ystävät tervetulleiksi toimintaamme!
Kiitämme kaikkia jäsenmaksun maksaneita ja kaikkia koulua muutoinkin
tukeneita!
”Taide, rohkeus ja oma ilmaisu!”
”Taide kuuluu kaikille!”

Teemapäivinä oppilaalla on mahdollisuus tutustua erikoistekniikoihin ja
saada ohjausta tiettyyn rajattuun tekniikkaan yhden päivän ajan.
Teemapäivät voidaan järjestää lauantaisin ja lukujärjestyksen ulkopuolella.
Työpajat vaihtelevat vuosittain.

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY
Oppilaan suorittama itsenäinen työskentely annetun tehtävän tai oman
taiteellisen työn parissa. Opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa itsenäiseen
työskentelyyn kuluneen ajan.
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