
Opas uusille kuvislaisille 

Tervetuloa Lohjanseudun 

kuvataidekouluun! 

Lohjanseudun kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1985. 

Annamme  taiteen perusopetusta laajassa oppimäärässä Lohjan 

kaupungissa. Toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun 

kannatusyhdistys ry.  Meillä opiskelee noin 300 lasta ja nuorta. 

Opettajamme ovat kuvataideopettajia ja kuvataiteilijoita. 

Uudet tilat Laurentius-talossa 

Kuvataidekoulu sijaitsee elokuusta 2021 alkaen Laurentius-

talossa Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA. Tilamme ovat  Taidesiivessä 

(2.krs). Laurentius-talo on monitoimija-talo. Taidesiiven tiloissa 

työskentelee aiemmasta poiketen nyt myös muita: ala- ja yläkoulu 

päivisin sekä Hiiden opistolaisia iltaisin.  

Oppilaat tulevat Taidesiipeen Laurentius-talon ala-aulan kautta. 

Kengät jätetään alaoven läheisyydessä oleville naulakoille. Takki 

ja reppu kannattaa ottaa mukaan Taidesiipeen.  

Oppilashaku ja oppilaaksi valitseminen 

Kuvataidekoulun oppilashaku on vuosittain keväällä 

huhtikuussa, mutta ryhmiä täydennetään mahdollisuuksien 

mukaan myös lukuvuoden aikana.  

Kun lapsi on aloittanut opinnot kuvataidekoulussa, oppilaspaikka 

säilyy automaattisesti. Vuosittain, keväällä, tehtävä 

jatkoilmoittautuminen vahvistaa oppilaspaikan seuraavalle 

lukuvuodelle. Jos oppilas haluaa pitää välivuoden, sitä tulee 

anoa. 

Tiedottaminen 

Kuvataidekoulu käyttää tiedotuskanavana sähköpostia ja Eeposta 

eli oppilashallinto-ohjelmaa, lohjankuvis.eepos.fi.Tiedonkulun 

varmistamiseksi on ensisijaisen tärkeätä, että oppilaiden 

huoltajien yhteystiedot ovat aina ajan tasalla.   

Oppilas saa kuvataideopinnot aloittaessaan toimistolta 

sähköpostina oppilaskohtaiset tunnukset Eepokseen. Ne 

kannattaa ottaa talteen saman tien! Jos tunnarit eivät toimi tai ne 



katoavat, ne voi pyytää uudelleen toimistosta sähköpostilla 

toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi. 

Kuvataidekoulun nettisivuilta  

www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi  löytyvät kulloinkin 

ajankohtaiset asiat sekä opintoihin liittyviä asioita esim. 

opetussuunnitelma. Samoin kannattaa seurata kuviksen some-

kanavia.  

Lukuvuoden kulku 

Kuvataidekoulussa opiskellaan 34 viikkoa lukuvuodessa, yleensä 

16 syksyllä ja 18 keväällä.  Lomia vietetään perusopetuksen 

lomien mukaisesti. 

Opetusta on kullekin ryhmälle lukujärjestyksen mukaisesti kerran 

viikossa: varhaisiän ryhmissä 60min, Taide 1-3 -ryhmissä 90min 

ja Periodi a:sta alkaen  2h 15 min kerrallaan.  

Käytännön asioita kuvikseen  liittyen 

Tule ajoissa! Tunnin alku on tärkeä hetki. Jos et pääse lainkaan 

tunnille, voit ilmoittaa poissaolosta opettajalle vaikka tekstarilla.  

Opettaja tulee vastaan pienimpiä oppilaita erikseen tiedotteessa 

ilmoitettavaan paikkaan. Vallitsevan pandemia-tilanteen vuoksi 

emme voi kutsua huoltajia ja muita saattajia opetustiloihin.  

Varaa mukaan halutessasi sisätossut ja sellaiset vaatteet, ettei 

tarvitse varoa tahroja. Kuviksella ei käytetä toistaiseksi yhteisiä 

työtakkeja. Saatamme myös ulkoilla  ilman eri ilmoitusta  eli 

muista tulla päällysvaatteiden kera. Pidemmistä retkistä 

ilmoitetaan etukäteen. Matkapuhelimet  ym. ovat 

kuvataidekoulussa oppilaan omalla vastuulla. Luokissa on ns

puhelinparkki, johon laitteet voi turvallisesti ja äänettöminä 
jättää tunnin ajaksi.  . 

Lisää tietoa käytäntöihin liittyen saat opettajalta,  kuviksen 

nettisivuilta ja toimistosta. Ja aina sopii kysyä!  

Vanhempainrengas 

Kaipaamme silloin tällöin apua tempauksiin, tapahtumiin, 

retkiin, roudaukseen yms. liittyen. Vanhempainrenkaaseen voi 

ilmoittautua meilinä suoraan rehtorille.  

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta 

www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi  , www.youngart.fi , 
www.tpo.fi

Yhteystiedot / Lohjanseudun 

kuvataidekoulu  

Toimisto   Eija Nieminen  045 313 7278 

toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 

Toimiston aukioloajat:
ma 9–17 (Laurentius-talo 1. krs)
ti 14–18 (etänä)
ke 9–11 (etänä)
to 9–11 (etänä)

Rehtori Marketta Urpo-Koskinen 050 318 8602 

marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

Suunnittelijaopettaja    Satu Kallio 050 3788 358 

satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi  

Opettajat  
etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
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