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NYT ALKAA KUVATAIDEKOULUN 35. LUKUVUOSI!
Tervetuloa taiteilemaan!
Kuvataidekoulun syyslukukausi alkaa maanantaina 19.8.2019. Toivottavasti olette
jo löytäneet Eepoksesta omat ryhmätiedot kohdasta Nykyiset opinnot/Opintohistoria.
Lukujärjestys puolestaan löytyy koulumme nettisivuilta kohdasta Opiskelu. Jos omat
Eepos-tunnuksenne ovat hukassa, voitte pyytää uudet toimistolta sähköpostitse.


Ryhmävaihdostoiveet Mikäli kuvisaika ei sovi, voitte ottaa sähköpostitse yhteyttä
toimistoon ja yritämme löytää sopivan ryhmän huomioiden aiemman opintohistorian,
ryhmien oppilasmäärät ja ikäjakauman. Jos haluatte asioida puhelimitse, voitte soittaa
toimistoon ma klo 10-16 ja pe klo 9-15. Mikäli emme löydä sopivaa kuvisaikaa tai
joudutte muun syyn vuoksi pitämään välivuoden kuvisopinnoista, sitä tulee
ilmoittaa Eepoksesta löytyvällä välivuosianomuslomakkeella, jotta tieto välittyy myös
laskutukseen.



Vanhempainilta on ti 24.9 kello 18–19. Keskustelemme yhdessä koulun toiminnasta
ja opetuksen keskeisistä sisällöistä. Lapset voi ottaa mukaan ;).
Tutustu myös: Opas kuvislaisen vanhemmille. Se löytyy kuvataidekoulun nettisivuilta.



Pidättehän meidät ajan tasalla yhteystietojen muuttuessa? On todella tärkeää, että
saamme huoltajat kiinni tarpeen vaatiessa kuvistuntien aikana ja muulloinkin.
Muutokset puhelinnumeroissa ja osoitteissa voi ilmoittaa ensisijaisesti
Eepoksessa, mutta myös suoraan toimistoon tai omalle kuvisopettajalle.
Opettajat puolestaan antavat ryhmäkohtaisesti syyslukukauden alussa tiedoksi omat
puhelinnumeronsa, jotta voitte ilmoittaa mahdollisista poissaoloista. Tekstiviesti on
kätevä!



Toivomme, että sovitte lapsen kanssa miten kuvistunnin päätyttyä toimitaan; lähteekö
lapsi itsenäisesti vai tullaanko hänet hakemaan kuviksen eteisestä. Illat pimenevät
nopeasti ja kuviksen piha-alueella on vilkas autoliikenne; nuorimmat oppilaat on syytä
hakea kuviksen ala-aulasta. Alaovi on turvallisuussyistä oppituntien aikana lukossa.
Pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ovikellon äärellä; välillä on vaikea irroittautua
avaamaan ovea, mutta tullaan kyllä...



Yleensä työskentelemme koulun sisätiloissa, mutta varsinkin syksyllä ja keväällä
lähdemme myös ulos. Vaikka lapset tuodaan autolla, niin varatkaa takki ja kunnon
kengät mukaan. Lukuvuoden aikana teemme retkiä ja näyttelykäyntejä. Opettajat
tiedottavat hyvissä ajoin ennen tavanomaisesta poikkeavaa kuviskertaa asiasta
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oppilaille. Työskentelyyn kannattaa varautua ”suttuvaattein” ja kuviksella on essuja ja
työtakkeja, joita saa lainata. Sisätossut voi halutessaan ottaa mukaan.


Kuvataidekoulussa opiskelee noin 270 oppilasta, mutta vielä mahtuu mukaan.
Päivitämme pitkin syksyä Eepoksen hakuportaalissa missä ryhmissä on vielä vapaita
paikkoja. Käykää katsomassa Facebookissa ja Instagramissa tuoreimmat kuulumiset
ja kertokaa kavereillekin meistä!

Opettajat lukuvuonna 2019–2020
etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Rehtori
Marketta Urpo-Koskinen, kuvataideopettaja, TaM
marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

Tuntiopettajat
Maria Léman, kuvataiteilija
Eija Nieminen, muotoilija, TaM

Suunnittelijaopettaja
Satu Kallio, kuvataideopettaja, TaM

Riikka Maasilta, kuvataiteilija,
artenomi (AMK)

Päätoiminen opettaja
Nasu Raittinen, kuvataiteilija

Ihania elokuisia päiviä! Pian nähdään!
Terveisin kuviksen väki
Lukukausimaksut lähetetään sähköpostitse viikoilla 39–40. Yhden kerran voi tulla
kokeilemaan kuvisopintoja ilman veloitusta.
Jos oppilas haluaa peruuttaa oppilaspaikan, on peruutus tehtävä kirjallisesti (tai
sähköpostilla) toimistoon lukukauden ensimmäisellä viikolla.
Oppilaalta peritään puolet lukukausimaksusta, kun oppilas on osallistunut/hänellä on
ollut mahdollisuus osallistua neljälle ensimmäiselle oppitunnille ennen oppilaspaikan
peruuttamista.
Kuvataidekoulu myöntää myös vapaaoppilaspaikkoja ja maksuhuojennuksia.
Hakulomakkeen saa toimistosta ja se on palautettava toimistoon syyskuun loppuun
mennessä.
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