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Vihdin kuvataidekoulu / rehtori Liisa Pöllänen



Taiteen perusopetus on laissa säädettyä eri taiteen alojen 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. 

Oppimääriä on kaksi: yleinen (500t) ja laaja (1300 t) oppimäärä

Opetushallitus laatii valtakunnallisen opetussuunnitelman 
perusteet, joita täsmennetään paikallisissa opetussuunnitelmissa

Tavoitteena on synnyttää omakohtainen suhde taiteeseen ja 
luoda edellytyksiä kyseisen taiteenalan jatkokoulutukseen 
hakeutumiselle.

Vihdin kuvataidekoulu on perustettu jo 1987 ja viettää tänä 
vuonna 35 vuotisjuhlavuotta. Koulu on yksityinen, 
kannatusyhdistyksen ylläpitämä ja saa vos-rahoitusta sekä 
kunnan avustusta. Toivomme aina lisää myös kannatusjäseniä - 
liity siis jäseneksi :)!

Vihdin kuvataidekoulu / kuvataiteen perusopetusta 
laajan oppimäärän mukaan (1300 tuntia)



Opinnot Vihdin kuvataidekoulussa

Kuvataiteen perusopetusta 4-20 -vuotiaille, noin 
300 oppilasta

Varhaisiän opinnot = kuvataideleikkikoulu 4-5 
-vuotiaille

Perusopinnot 6 - 13 - vuotiaille päättyvät 
periodiopintoihin, joissa tutustutaan työpajoihin

Syventävät opinnot eri taiteenalojen työpajoissa: 
KUVA, MUOTO, MEDIA, MONI

Syventävät opinnot sisältävät lopputyön

Muut taidekurssit: kokeileva, aikuiset, vauvojen 
värikylpy, kerhotoiminta



Vihdin kuvataidekoulun henkilökunta

Kaikki kuvataidekoulun opettajat 
ovat koulutettuja kuvataiteilijoita 
ja/tai kuvataideopettajia

päätoimiset opettajat: Tommi 
Hämäläinen ja Tommi Sandberg

tuntiopettajat: Kerttu Sallinen, 
Taru Leinonen, Janne Parviainen, 
Mari Lajunen, Kati Koivula, Satu 
Laurila, Satu Jaaramaa

kanslisti Heli Westerholm, kanslia 
auki ma-to klo 9.30-14.30

Rehtori Liisa Pöllänen



Kuvataidekoulun vuosi
Lukuvuoden kesto 34 viikkoa

Opetusohjelmaan kuuluu lauantaiteemapäiviä, 
jotka ovat oppilaille maksuttomia

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
näyttelykäyntejä, jotka ovat myös oppilaille 
maksuttomia.

Valoa - Ljus! -valotaidetapahtuma lapsen 
oikeuksien päivän aikaan marraskuun lopussa

Talvinäyttely pääkirjastolla tammikuussa ja 
Kevätnäyttely galleria Pictorissa huhti-toukokuussa

Lomakurssit



Käytännön asioita

Kuvikseen aina vaatteet, jotka saa likastua

Evästauot ovat lapsille tärkeitä, terveellinen 
eväs

Erityisesti talven tullen Kuviksen piha on 
todella ahdas - voisiko auton jättää etäämmäs 
ja hakea lapsen jalan?

Poissaoloista on hyvä ilmoittaa 
spostilla/tekstarilla toimistoon p. 050 411 8055 
tai suoraan opelle 



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2021 ja 
-suunnitelma 2022-2024
Kyselyn tuloksia syksyllä 2021

https://drive.google.com/file/d/1HwvkGPh31YXTFS8NXy5xjW2HBkeYyn0F/view?
usp=sharing

Suunnitelman toimenpiteet tiivistetysti:

turvallinen tila: erilaisten oppijoiden huomioiminen ja ryhmäytyminen

oppilaiden osallisuus

koulun ja kodin vuorovaikutus ja oppimisen näkyväksi tekeminen 

https://drive.google.com/file/d/1HwvkGPh31YXTFS8NXy5xjW2HBkeYyn0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwvkGPh31YXTFS8NXy5xjW2HBkeYyn0F/view?usp=sharing


Huoltajien ja oppilaiden Eepos-tunnukset
Eepoksesta voi seurata oman lapsen opintoja 
Kuviksella: tuntipäiväkirjat, aikajana…

Oppilaille tehdään Eepos-tunnukset työpajavaiheessa, 
jolloin oppilaat alkavat itse dokumentoimaan 
oppimistaan Eepokseen. 

Uusien oppilaiden huoltajille tehdään Eepos-tunnukset 
ensi viikon alussa > sähköpostiin tulee linkki, jonka 
kautta tunnus aktivoidaan. 

Kannattaa ladata puhelimeen Eepos-sovellus. Kirjoita 
silti käyttäjätunnus ja salasana talteen: 
jatkoilmoittautumista ei voi tehdä sovelluksessa, vaan 
se on tehtävä selaimen kautta, jolloin tarvitset 
sisäänkirjautumistiedot.



Teemalauantai 1.10. Pimeässä hohtavaa taidetta 

Kuvislaisten teoksista kootaan 
yhteinen suuri taideteos Nummela 
Art Nightiin la 8.10. Teos tulee 
sijaitsemaan maksullisen alueen 
ulkopuolella Tarmon majan 
läheisyydessä.

Vanhempainviikon kunniaksi 
vierailijat mukaan maksutta!

Pyyntö: Lahjoittakaa mustia 
sukkiksia kuvikselle!!!



Syyslomakurssit 
ma - ke 17. - 19.10.
klo 10 - 13 / klo 11 -14  
Lemmikit - lomakuvis 7 - 12 
-vuotiaille

Sarjakuvakurssi yli 10 -vuotiaille

Pelintekopaja 8 - 12 -vuotiaille

kurssimaksu kaikissa 80 euroa, 
ilmoittautuminen Eepokseen



Kiitos!


