
LOHJANSEUDUN KUVATAIDEKOULU  
 
VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2018–19 
 
 
 
Rantapuisto 45, 08100 Lohja 
puh (019) 312 366 
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 

www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 

Facebook / Lohjanseudun kuvataidekoulu 

YouTube / Lohjanseudun kuvataidekoulu 

Instagram 

 

Lohjanseudun kuvataidekoulu aloitti toimintansa 1985.  
Annamme kuvataiteen taiteenperusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Lohjan 
kaupungissa. 

 

Opetus etenee varhaisiän taidekasvatuksesta perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. 

Syksyllä 2018 otettiin käyttöön porrastetusti uusi paikallinen opetussuunnitelma. Kuvataidekoulun 
uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin Kuvataidekoulun johtokunnassa 12.6.2018 ja Lohjan 
kaupungin vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto hyväksyi opetussuunnitelman 
kokouksessaan 30.1.2019. 

 
 
JOHTOKUNTA 

Lohjanseudun kuvataidekoulun ylläpitäjä on Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
Kannatusyhdistyksen johtokunta toimii koulun johtokuntana. Koulun rehtori toimii johtokunnassa 
koulun asioiden esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Tarja Ojanen, puheenjohtaja, Virve Nikula, varapuheenjohtaja, Marketta Urpo-Koskinen, sihteeri, koulun 
rehtori, Sari Juhonen-Manninen, Lohjan kaupungin edustaja, Tiina Österberg, Merja Hämäläinen, Meri 
Leppämäki, Jaakko Salmi, Sami Hagelberg ja Laura Heiskanen.  
 
Syys- ja kevätkokousten lisäksi johtokunta on kokoontunut kahdeksan kertaa lukuvuoden aikana. 
 
 
 

TALOUS 
 
Kuvataidekoulun toiminnan talous: Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. saa valtiolta 
rahoitusta (tuntiperusteinen valtion osuus) 2600 opetustunnille. Lohjan kaupunki on myöntänyt vuosittain 
toiminta-avustuksen. Oppilasmaksut ja kannatusyhdistysmaksut muodostavat n 1/3 koulun taloudesta. 
Lisäksi koulu hakee rahoitusta projekteille ja kehittämishankkeille. Koulu tarjoaa myös lyhytkursseja. 
Säätiöavustuksen turvin on tehty taideretkiä ja myönnetty vapaaoppilaspaikkoja. 
Opetushallitus myönsi Salvos- hankkeeseen jatkorahoituksen vuoden 2018 loppuun. 
 
Kuvataidekoulun talous on tiukka ja säästöjä on tehty vuosittain. 
 

http://www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi/


 
 
 
TOIMIHENKILÖT 
 
Marketta Urpo-Koskinen, TaM, kuvataideopettaja, rehtori 1985- 
Satu Kallio, TaM, kuvataideopettaja, päätoiminen opettaja 1994–2012, suunnittelijaopettaja 2012- 
Nasu Raittinen, kuvataiteilija 1999-, päätoiminen opettaja 1.9.2014- 
Maria Léman, kuvataiteilija 2001–2008, 2010- 
Eija Nieminen, TaM, teollinen muotoilija, syksy 2013- 
Jussi Ontero, mediataiteilija, Mediatyöpajan opettaja, syksy 2017- 
Riikka Maasilta, kuvataiteilija, artenomi (AMK), Karjalohjan toimipisteen taideopettaja, kevät 2017- 
Toimistoa ovat hoitaneet Eija Nieminen tuntityönä (16 h/vko) ja rehtori.  
 
Yhdistyksen kirjanpitoa ja palkka- ja maksuliikennettä on hoitanut Tilitoimisto Leena Dufva Ky. 1.1.2012 
alkaen. 
 
Tilintarkastajina ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Paul Packalén ja Marja-Leena Heinonen. 
 
 

TOIMITILAT 
 
Koulu toimii osoitteessa Rantapuisto 45, 08100 Lohja.  
Tilat on vuokrattu Lohjan Liikuntahallit Oy:ltä ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymältä.  
Luksian tilat siirtyivät Lohjan kaupungille ja Lohjan kaupunki on uusi vuokranantajamme 2019. 
9.1.2017 Kuvataidekoulu aloitti toiminnan Karjalohjan kylätalo Kehrässä osoitteessa Keskustie 23, 09120 
Karjalohja. 

 
 

TOIMINTA 
 
Koulun oppilasmäärä on ollut keskimäärin 260 oppilasta. 
Varhaisiän taidekasvatusryhmiä (4-6v) 3 kpl / syksy, 4 kpl  / kevät 
Peruskurssiryhmiä (7-12v) 14 kpl / syksy ja kevät 
Työpajoja (10-18v) 11 kpl / syksy ja kevät 
Päättötyöntekijät muodostivat oman Paletti-työpajan. 
 
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2018–2019 valittiin toukokuussa 2018. Lohjanseudun kuvataidekouluun haki 
57 uutta oppilasta, joista muodostettiin uusia oppilasryhmiä sekä täydennettiin entisiä ryhmiä. Kaikki hakijat 
voitiin hyväksyä oppilaiksi. Voimassa on myös ns. jatkuva haku eli ryhmiä täydennettiin lukuvuoden aikana 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
 
 

OPINTOVUOSI 
 
Opintovuoden pituus on 34 opintoviikkoa. 16 opintoviikkoa / syksy ja 18 opintoviikkoa / kevät. 

Kokonaistuntimäärä opintovuodessa oli n 2700t.  

 

 

 

 

 

 



LUKUKAUSIMAKSUT 

 
Varhaisiän taidekasvatus, 155€ / lukukausi 

Peruskurssit 1-4, 170€ / lukukausi 

Työpajat, 195€ / lukukausi 

Syksyllä 2018 vapaaoppilaspaikkoja jaettiin kokonaisina seitsemän ja puolikkaina kahdeksan.  
 
Koulun tarjoamat kurssit ulkopuolisille on hinnoiteltu erikseen. 
 

 
VANHEMPAINILLAT JA VANHEMPIENVARTIT  
 
24.9.2018 pidettiin vanhempainilta ja vanhempainrengas-tapaaminen uusien oppilaiden vanhemmille.  
 
Osalle koulun ryhmistä pidettiin myös ryhmäkohtaiset vanhempainvartit, jolloin vanhemmille esiteltiin 
opetuksen tavoitteita ja käytännön asioita. Vanhempienvartin tavoitteena oli myös koota vanhempien 
toiveita ja vastata mieltä askarruttaviin kysymyksiin ryhmäkohtaisesti. 
 
Oppilaiden huoltajat ovat aina tervetulleita keskustelemaan hetkeksi ennen oppituntia tai sen jälkeen ja 
katsomaan oppitunnin aikana syntyneitä töitä.   
 

 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 

 

Koulun pääasialliset viestintäkanavat ovat olleet koteihin oppilaiden mukana jaettavat tiedotteet, nettisivut, 

Facebook ja syksyllä 2018 otettiin käyttöön myös Instagram. Nettisivuilla on tiedotettu koulun tapahtumista 

ja ajankohtaisista asioista tapahtumista. Facebook on toiminut aktiivisesti. Keskimääräinen julkaisutoiminta 

on ollut 4-5 julkaisua kuukaudessa. Sivujen vakituisia seuraajia on tällä hetkellä noin 200. Julkaisut toimivat 

tiedotteina ja niiden avulla saa hyvän käsityksen koulumme toiminnasta.  

Paikallisissa sanomalehdissä on ollut runsaasti juttuja koulun toiminnasta, näyttelyistä ja tapahtumista. 

Eepos- oppilashallinto-ohjelma otettiin porrastetusti käyttöön keväällä 2019. Oppilaiden 

jatkoilmoittautuminen ja uusien oppilaiden haku tehtiin uudella Eepos-ohjelmalla. Eepos-ohjelman 

käyttöönotosta vastaavat Eija Nieminen (toimisto) ja suunnittelijaopettaja Satu Kallio. Kevätlukukauden 

aikana kaksikko teki mittavan työn oppilashallinto-ohjelman käyttöön saamiseksi kuvataidekoulun tarpeita 

vastaavaksi. Opettajien Eepos-koulutus on syksyllä 2019. Eepos tulee olemaan selkeä tiedotuskanava 

kuvataidekoulun ja oppilaiden vanhempien välillä ja se antaa myös hyvät mahdollisuudet koulun sisäisen 

viestinnän parantamiseksi. 

Syksyllä opettajat perustivat oman WhatsApp -ryhmän. Tämä appi on toiminut erityisen hyvin: opettajat 

ovat välittäneet toisilleen ajankohtaista tietoa mm näyttelyistä, kertoneet kuulumisia ja jakaneet 

kuvamateriaalia.  

 

NÄYTTELYT  
 

Ikkunagalleria Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa Suurlohjankadulla on jatkanut toimintaansa ja tarjonnut 
mainioita kurkistuksia kuvataidekoulun toimintaan. Lukuvuoden 2018–19 aikana ikkunanäyttelyitä on ollut 
kahdeksan. 



 20.6.2018 kuvataidekoulu organisoi yhdessä Suomen Lasten ja Nuorten Kuvataidekoulujen liiton kanssa 
PopUp -bussin InSean kansainväliseen taidekasvatuskongressiin Espooseen Aaltoyliopiston kampukselle. 
Kuvataidekoulun oppilaat ovat suunnitelleet bussin ulkoasun. Bussi ilahdutti ja ihastutti kongressivieraita ja 
päivän aikana jaettiin tietoutta suomalaisesta taidekasvatuksesta. 

Mäntynummen kirjastossa oli esillä kuvataidekoulun ”Koreilua” näyttely 22.11.–9.12. 2018.  

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2018 projisoitiin ”Liikettä” mediataideteos Lohjan Tennarin suurelle 

seinälle. Teos oli esillä viiden päivän ajan. Teoksen suunnittelivat ja toteuttivat koulun Pi-Ma  ja Mediapaja 

ryhmät. Lyhtypuistoja/valoinstallaatioita rakennettiin lapsen oikeuksien päivänä useissa kuvataidekouluissa 

ympäri Suomen. Kuvataidekoulujen liitto keräsi jälleen tapahtumien kuvat verkkogalleriaansa 

Koulun vuosinäyttely oli esillä Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa 7.-28.3.2019. Avajaisia vietettiin 
6.3.2019. Näyttelyn avasi kuvataidekoulun uusi Taidekummi, taiteilija Pekka Kainulainen. Samalla kiitettiin 
edellistä Taidekummia maisema-arkkitehti Eija Hasua. 

Mäntynummen kirjastoon ja Virkkalan kirjastoon koottiin myös maaliskuussa näyttelykokonaisuudet. 

Huhtikuussa koulun yläaulassa oli esillä peruskurssi 4 -ryhmien Oma Projekti näyttely.  

Arkkitehtuurin työpajan Pop Up -näyttely KIOSKI oli esillä Lohjan pääkirjaston lastenosastolla 10.–
17.5.2019. 

 

 

OPINTORETKET 

 
 
 
15.9.2018 Piirustuspäivä Ojamon kartanossa. 
 
28.9.2018 Monialainen työpaja teki taideretken juuri avattuun Amos Rexiin.  
 
8.10. ja 11.10.2018 tehtiin taideretket Arboretum Magnoliaan. 
 
Periodi B työskenteli Lohjan Teatterin ohjelmiston Pikku Prinsessa- teeman lavastusmallien parissa ja teki 
opintoretken teatteriin 9.10.2018. 
 
14.12.2018 Tekstiilin työpajan taideretki Amos Rexiin ja juuri avattuun Oodi -kirjastoon Helsinkiin. 
 
15.3.2019 Monialainen työpaja, Pi-Ma A ja B tutustuivat galleriatoimintaan Helsinki Contemporaryssa. 
Lisäksi vierailtiin HAMin näyttelyissä. 
 
Arkkitehtuuripaja työskenteli taskupuistoprojektissa Taidekummi Eija Hasun johdolla. Periodi B, 
Arkkitehtuuripaja sekä arkkitehtuuripainotteinen PK 1A tekivät lähiympäristön ja kaupunkikeskustan 
kulttuuriympäristöjen ja arkkitehtuurin tutkimusretket 12.3., 19.3. ja 22.3.2019 
 
4.5.2019 perjantain Mediapaja teki opettajansa Jussi Onteron kanssa opintoretken Yleisradioon. Retkellä 
tutustuttiin mm. YLE:n TV lähetyskeskukseen ja studio-osastoon. 
 
17.5.2019 Arkkitehtuuripajan oppilaat tekivät kaupunkikierroksen ja pääsivät mm vartijoiden 
erikoiskierrokselle Kauppakeskus Lohjan Tähteen ja Lohjan kaavoituksen tiloihin Monkolaan 
kaavoitusarkkitehdin opastamana. 
 
Koulun kevätretki tehtiin lauantaina 11.5.2019 Helsinkiin, HAMiin.    
 



  

 
 
YHTEISTYÖ 

 
eskART jatkoi toimintaansa 2018–19. Kaikille Lohjan alueen esikouluryhmille tarjottiin mahdollisuus 
osallistua ohjattuun taidetuntiin kuvataidekoulussa. eskART toteutetaan yhteistyössä Lohjan 
varhaiskasvatuksen kanssa osana Lohjan kaupungin Kulttuuripolkua. eskART kokonaisuuden suunnitteli 
suunnittelijaopettaja Satu Kallio, jonka vastuualueeseen kuuluu yhteistyö varhaiskasvatuksen ja 
peruskoulun kanssa. eskART ryhmiä vieraili syksyllä 27 ryhmää, 254 oppilasta ja keväällä 27 ryhmää, 
306 oppilasta eskART tunneilla opettajina ovat toimineet Eija Nieminen, Satu Kallio, Nasu Raittinen, Riikka 
Maasilta ja Marketta Urpo-Koskinen. 

Lohjan kaupungin ympäristötoimi / kaavoitusosasto. Maria Léman ja Periodi B ideoivat ja toteuttivat 
Lohjan kaavoituksen kanssa lasten arkkitehtuurityöpajan. Paja pidettiin 20.11.2018 Lohjan pääkirjaston 
Pähkinäsalissa.  
 

Lasten kulttuuritapahtuma järjestettiin Laurentius -salissa, Sibelius-siivessä ja Anttilan koulun aulassa 
4.11.2018 klo 11–14.  Kuvataidekoulu organisoi toimijat yhteen, suunnitteli julisteen ja käsiohjelman ja 
huolehti tapahtuman taloudesta. Lisäksi kuvis piti rintanappipajaa ja taidepajaa. 

Lapsikuoro Larte vietti 50-vuotisjuhlaa konsertoimalla Laurentius-salissa marraskuussa. Opettajamme 
Nasu Raittinen kokosi kuvataidekoulun oppilastöistä kuvakokonaisuuden, joka heijastettiin juhlakonsertissa 
valkokankaalle. Lisäksi kuvataidekoulun oppilaan maalaus valittiin Larte-kuoron juhlalevyn kansikuvaksi. 

Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston käytäville ripustettiin kuvataidekoulun oppilastöitä syksyllä 2018. 
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio valitsi oppilastyöt ja musiikkiopisto kustansi töiden kehystyksen.  

Lohjan Liikuntakeskuksen Tennarissa järjestämille Tenavatohinoille kuvataidekoulu on antanut 
korvauksetta alakerran isoa luokkatilaa kahviokäyttöön. 
 
Käsityömessut järjestettiin Lohjan liikuntahallit Tennarissa 6.-7.10.2018. Kuvataidekoulu piti pinssipajaa ja 
antoi alakerran luokkatilan kahviokäyttöön. 
 
Rehtori Marketta Urpo-Koskinen kuului työryhmään, joka kokosi, jurytti ja pystytti Suomen 
kuvataidekoulussa opettavien opettajien/taiteilijoiden näyttelyn. Näyttely oli esillä Rovaniemen Arkticumissa 
helmikuussa 2019. Näyttely tehtiin yhteistyössä Lapin yliopiston ja Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liiton kanssa. 
 
Keväällä 2019 opettaja Nasu Raittinen kokosi kuvataidekoululaisten töistä kuvamateriaalia Musiikkikoulu 
Demo/ Jamkids kevätkonsertteja varten. 
 
Vaahterateatteri kutsui kuvataidekoulua suunnittelemaan Agatha Christien ”Eikä yksikään pelastunut” 
näytelmään 10 patsasta. Patsaat suunnittelivat ja toteutti Periodi A ryhmä. Ryhmän oppilaat ja vanhemmat 
kutsuttiin ensi-iltaesitykseen. Näytelmää esitettiin Puu-Anttilassa maaliskuussa 2019.  
 
Voimisteluklubi piti 6.-7.4.2019 kisapäivät Tennarissa ja kuvataidekoulu antoi tuomareille neuvottelutilan 
käyttöön korvauksetta. 
 
Lohjan kaupungissa toimivat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (TPO) jatkoivat yhteistyötä 
(syksy 2011-). Oppilaitosten johtajat/rehtorit ovat tavanneet ja keskustelleet taidekasvatuksesta ja miten 
sitä viedä eteenpäin yhdessä. Lohjalla taiteen perusopetusta antavat Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Un 
Dos Tres, Tanssiopisto Vinha, Musiikkikoulu Demo, Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto, Lasten ja nuorten 
Teatteri Aploodi, Hiiden Opisto, Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi ja Lohjanseudun kuvataidekoulu. 

  
 
 

OPETUSSUUNITELMAN UUDISTAMINEN 
 
Opetushallitus julkaisi lokakuussa 2017 uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet. Sen myötä käynnistyi paikallinen opetussuunnitelman uudistustyö. 
 



Kuvataidekoulun Ops työn luotsina on toiminut suunnittelijaopettaja Satu Kallio. Uusi paikallinen 
opetussuunnitelma valmistui keväällä 2018 ja se otettiin käyttöön porrastetusti syyslukukaudella 2018. 
 
 
 

HARJOITTELIJAT 
 
Koulussa on ollut työharjoittelijoita ja työelämään tutustujia (TET).  
 

 
OPETTAJIEN KOKOUKSET ja PedaPajat 
 
16.8.2018 opettajien suunnittelupäivä Arboretum Mangoliassa 
28.8.2018 opettajien kokous 
11.9.2018 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta opettajakunnan kanssa 
26.9.2018 opettajien kokous, 
30.11.2018 opettajien kokous 
26.1.2019 opettajien kokous 
12.2.2019 pedapaja 
27.3.2019 opettajien ensiapukoulutus 
3.4.2019 opettajien kokous 
16.4.2019 pedapaja 
14.5.2019 opettajien kokous 
21.5.2019 opettajien yhteinen kesälounas Järvi Cafeessa, Haikarissa. 
 
Opettajien ja rehtorin kahdenkeskiset kehityskeskustelut käytiin keväällä. 

 
  

KOULUTUS 

 
Rehtoripäivät Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa 30.–31.8.2018.rehtori Marketta Urpo-Koskinen osallistui. 

Kuvataidekoulujen liiton syyspäivät 22.–23.11.2018 Annantalossa Helsingissä. Koulutuspäiviin osallistuivat 
Satu Kallio ja Marketta Urpo-Koskinen. 

Luotsit 2-hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja koulutukseen osallistuu Nasu Raittinen. Aloitusseminaari oli 
2.10.2018 Helsingissä. Luotsit 2 hanke jatkui keväällä. 

Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivä 11.–12.4.2019 Hämeenlinnassa. Koulutuspäivään osallistuivat Satu 
Kallio (torstai) ja Marketta Urpo-Koskinen (to-pe). 

21.3.2019 OPH, koulutuspäivä. Suunnittelijaopettaja Satu Kallio ja rehtori Marketta Urpo-Koskinen 
osallistuivat. Satu Kallio piti seminaarissa pyydetyn puheenvuoron liittyen arviointiin perusopetuksen 
päätteeksi. 

 
 

TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
Koulu on kustantanut Museokortit opettajille. Lisäksi Tennarin kuntosali on vapaasti käytettävissä.  
 
 

 
KEHITTÄMISHANKKEET      
 
 
SALVOS-hanke 2016–18. Hankkeen tavoitteena oli kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen 
sisältöjä ja pedagogiikkaa. Hanke koostui opettajien koulutuksesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista 
sekä hankkeen dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä oli vahvistaa arkkitehtuuri- ja 
ympäristökasvatuksen osa-aluetta osana kuvataiteen perusopetusta.  Hankkeessa olivat mukana 



Valkeakosken Kuvataide- ja käsityökoulu Emil (koordinaattorikoulu), Lappeenrannan kuvataidekoulu, Taika 
(Lahti) ja Lohjanseudun kuvataidekoulu. 
 
Syksyllä 2018 julkaistiin SALVOS kirja, jossa jokainen hankkeeseen osallistunut koulu kertoo 
toiminnastaan. Kirja jaettiin jokaiselle kuvislaiselle joululahjaksi 2018. Lohjanseudun kuvataidekoulun 
opettaja Maria Léman toimi Salvos-hankkeessa erityisen aktiivisesti ja Salvos-kirjassa esitellään useita 
hänen suunnittelemiaan ja toteuttamiaan opetuskokonaisuuksia. Lisää tietoa Salvos -hankkeen 
nettisivuilta. www.salvoshanke.wordpress.com 
 
 
 

MUUTA 
 
 
Ystävänpäivänä 14.2.2019 pidettiin Avoimet ovet-päivä klo 15-18. 
 
Kuvataidekoulu järjesti savikurssin Lohjan Nuorisokeskus/ Ohjaamon nuorille 22.5.2019 
 
Yhdessä soutaen-projekti. Hokusai- pajuvene siirrettiin talkoovoimin Haikariin, Järvi Cafen läheisyyteen 
23.5.2019. Projekti alkoi 2016 Suomen kulttuurirahasto/ Uudenmaan maakuntarahaston rahoittamana. 
Projektiin osallistuivat kaikki kuvataidekoulun oppilaat. Projektin kapteenina toimi kuvanveistäjä, 
ympäristötaiteilija, kuviksen Taidekummi Jenni Tieaho. 
 
 TAIDEKUMMI. Uusi Taidekummi on taiteilija Pekka Kainulainen. Hän aloittaa kanssamme syksyllä 2019. 
 
LAURENTIUSTALO monitoimijatalo 
Lohjanseudun kuvataidekoulu on osallistunut aktiivisesti Laurentiustalon suunnittelukokouksiin 2016 
syksystä alkaen. Kuvataidekoulu on tehnyt tarve- ja hankeselvitykset omalta osaltaan.  Kokouksiin ovat 
osallistuneet pääasiassa rehtori ja suunnittelijaopettaja mutta lisäksi on järjestetty useita tapaamisia, joihin  
myös koulun kaikki opettajat ovat olleet kutsuttuina. 
 
 
KULTTUURIBUSSI. Bussin ulkoasun suunnitteli kuvataidekoulu. Kuva-aiheiksi valikoituivat Maria 
Lémanin oppilasryhmissä 2017 syntyneet kaupunkikuvat. Bussi valmistui alkuvuodesta 2018. 
Nuorisobussin ”remontista” vastaavat Lohjan kulttuuritoimi ja Nuorisotyöpaja Tuuma. 
 
 Bussi on herättänyt suurta huomiota ja ihastusta. 20.6.2018 bussi edusti inSEAn 
taidekasvatuskongressissa Aalto yliopiston kampuksella Lohjanseudun kuvataidekoulua ja samalla 
Suomen Lasten ja Nuorten kuvataidekoulujen liittoa, joka esitteli taiteen perusopetusta ja liiton toimintaa. 
 
 Syksyllä 2018 bussi toimi TaidekasvatusINFO -bussina Oodi kirjaston edessä yhden päivän ajan. 
Kuvataidekoulujen liitto ja Tanssioppilaitosten liitto kertoivat taidekasvatuksesta. 
 
Husin lastenpsykiatrian osastolle Kotkantie 5, Lohja on viety töitä esille keväällä 2019 ja yhteistyö jatkuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohjalla 3.6.2019  
 
Marketta Urpo-Koskinen, rehtori, kannatusyhdistyksen sihteeri 
 
Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
 
 
 
 
 


