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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. Syksyllä 2019 siirryttiin käyttämään uutta opetussuunnitelmaa kaikissa 
ryhmissä. 

 

Lukuvuosi 2020-21 on ollut poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. 

• Oppilasmäärä on  pienentynyt 

• Lisääntynyt määrä maksuhuojennuksille 

• Lisääntyneet siivouskulut ja hygieniatarpeiston hankinta 

• Muun toiminnan, kuten kurssien, tapahtumien ja vastaavien kautta hankittujen tulojen 
menetys 

• Digitaalisten laitteiden ylläpito ja lisähankinnat 

• Opettajan muu työ on kasvanut 

Edellä mainituista seikoista huolimatta Lohjanseudun kuvataidekoulu on selviytynyt kuluneesta 
lukuvuodesta hyvin. Olemme jaksaneet elää epävarmuuden kanssa ja jaksaneet luoda uusia 
toimintatapoja ja myös iloita siitä, että lukuvuosi  2020-21  voitiin viedä läpi  lähiopetuksessa lukuun 
ottamatta kevään kolmen viikon etäopetusjaksoa yli 12-vuoyiaille.  

 

 
 
JOHTOKUNTA 

Lohjanseudun kuvataidekoulun ylläpitäjä on Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
Kannatusyhdistyksen johtokunta toimii koulun johtokuntana. Koulun rehtori toimii johtokunnassa 
koulun asioiden esittelijänä ja sihteerinä. 
 

http://www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi/


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 kymmenen kertaa lukuvuoden aikana. 
Kokouksiin oli mahdollista osallistua etäyhteyksin.  
 
 
 

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 sai syksyllä 10 000 € OKM korona-tukea. Koulu järjesti syyslukukaudella Taidesirkus-kurssit 
sekä eskArt-toimintaa.  
Säätiöavustuksen turvin myönnettiin vapaaoppilaspaikkoja/ maksuhuojennuksia. 
 
Kuvataidekoulun talous on tiukka ja säästöjä on tehty vuosittain. 
 

 
 
 
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- 
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. 
 
Tilintarkastajana on toiminut Paul Packalén. 
 
 

TOIMITILAT 
 
Koulu toimii osoitteessa Rantapuisto 45, 08100 Lohja.  
Tilat on vuokrattu Lohjan Liikuntahallit Oy:ltä ja Lohjan kaupungilta.  
9.1.2017 Kuvataidekoulu aloitti toiminnan Karjalohjan kylätalo Kehrässä osoitteessa Keskustie 23, 09120 
Karjalohja. 

 
 

TOIMINTA 
 
Koulun oppilasmäärä on ollut keskimäärin 230 oppilasta. 
RYHMÄT lukuvuonna 2020-21 
Varhaisiän taidekasvatus    2 
Taide 1    2 
Taide 2    2 
Taide 3    3 
Periodi A    3 
Periodi B    2 
Paja- ja ateljee ryhmät    11   
Loppuyöntekijät työskentelivät Ateljee-ryhmissä 
 



Korona tilanne on vaikuttanut ryhmien määrään. Myös oppilasryhmien koot ovat pienentyneet: ryhmissä 
oppilaita  min 6 max 10- 12. 
 
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2020-21 valittiin toukokuussa 2020. Lohjanseudun kuvataidekouluun haki 
27uutta oppilasta. Kaikki hakijat voitiin hyväksyä oppilaiksi. Voimassa on myös ns. jatkuva haku eli ryhmiä 
täydennettiin syyslukukaudella 2020 aikana mahdollisuuksien mukaan. 

 
 

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

Kokonaistuntimäärä opintovuodessa oli n 2500-2600 tuntia. Tuntimäärää pienensivät korona-rajoitukset: ei 
retkiä, ei näyttelyretkiä, ei tapahtumia, ei kesäleirejä.  

 

 

 

LUKUKAUSIMAKSUT 

 
Varhaisiän taidekasvatus, 155€ / lukukausi 

Taide 1,2 ja 3 190€/ lukukausi 

Periodi A ja B, Pajat ja Ateljee 220€/ lukukausi 

Syksyllä 2020 jaettiin 10 vapaaoppilaspaikkaa, joista osa puolikkaina.  
 
Sisaralennus oli 10€/ lukukausi.  
 
 

 
VANHEMPAINILLAT   
 
2.9.2020 pidettiin vanhempainilta ja vanhempainrengas-tapaaminen uusien oppilaiden vanhemmille. 
Vanhempainilta pystyttiin pitämään ”lähi-iltana” huolehtimalla etäisyyksistä ja käsihygieniasta.  
 
 

 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 

 

Koulun pääasialliset viestintäkanavat ovat olleet suorat s-postit oppilaiden huoltajille, Eepoksen etusivulla 

julkaistut tiedotteet, koulun nettisivut, Facebook ja Instagram.  

Paikallisissa sanomalehdissä on ollut runsaasti juttuja koulun toiminnasta. 

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

jatkoilmoittautuminen ja uusien oppilaiden haku 2020 tehtiin uudella Eepos-ohjelmalla. Eepos-ohjelman 

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

NÄYTTELYT  
 

Ikkunagalleria  Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa Suurlohjankadulla on jatkanut toimintaansa ja tarjonnut 
mainioita kurkistuksia kuvataidekoulun toimintaan. Lukuvuoden 2020-21 aikana esillä on ollut kymmenen 
ikkunanäyttelyä. 



 Kuvataidekoululaiset tekivät keskusaukion puihin savikasvoja (Kaupunkitaidetapahtuma) viikolla 35. 

Lapsen oikeuksien viikolla 47 Ikkunagalleriassa oli esillä kuvataidekoululaisten lyhtyjä. Valoteoksia 
/valoinstallaatioita tehtiin Lapsen oikeuksien päivänä useissa kuvataidekouluissa ympäri Suomen. 
Kuvataidekoulujen liitto keräsi jälleen tapahtumien kuvat verkkogalleriaansa. 

 Koulun vuosinäyttely INSPIRAATIO oli esillä Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa 8.-30.3.2021.  

Lopputöitä valmistui kahdeksan. Lopputyönäyttely VAIN TAIVAS RAJANA oli esillä Linderinsalissa 26.4.-
15.5.2021. Satu Kallio ja Nasu Raittinen suunnittelivat lopputyöseminaarin sisällöt ja pitivät tapaamiset 
lopputyöntekijöiden kanssa pääasiassa etäyhteyksin.  

Mediapajan oppilaiden videoteoksia hyväksyttiin SAVE-mediataidetapahtumaan Helsinkiin. H2O, 
taidevideo vedestä. Tekijät: Roni Alanko, Eino Rauhale, Juho Salo ja Casper Varis. Sekä  Anna Mikkosen 
lopputyö , lyhytelokuva ELENA. 

Lohjan kaupungin koronarokotustiloihin Tennariin pystytettiin  kuvataidekoulun oppilaiden näyttely, kun 
joukkorokotukset aloitetiin keväällä 2021.   

 

STUDIA GENERALIA -luennot 

Koronatilanteen vuoksi Studia Generalia luentoja ei voitu järjestää. 

. 

OPINTORETKET 

Koronatilanteen vuoksi yhteisiä taideretkiä ja näyttelyretkiä ei voitu järjestää.  
  

 
 
YHTEISTYÖ 

 
eskART jatkoi toimintaansa 2020-21. 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.  Syksyllä eskART ryhmiä vieraili kuvataidekoulussa 28 ryhmää yht. 257 lasta ja 
keväällä 2021 22 ryhmää ja lapsia yht. 213. Eskarilaisia kävi kuvataidekoulussa yhteensä 470.  
eskART tunneilla opettajina ovat toimineet Eija Nieminen, Satu Kallio, Nasu Raittinen, Riikka Maasilta ja 
Marketta Urpo-Koskinen. 
 
 
Lasten kulttuuritapahtumaa ei voitu järjestää korona tilanteen vuoksi marraskuussa.  

Asuntomessuihin 2021 on luvattu osallistua Linnunpönttö-installaatiolla (Lintujen asuntomessut). 
”Taidehistoriallisten” linnunpönttöjen ideointi käynnistyi syksyllä 2020.”Alkupalaksi” Lohjan Teatterin 
lämpiöön vietiin keväällä 2021 esille Taidehistoriallisia linnunpönttöjä yleisökierrosten iloksi. Linnunpöntöt 
tulevat esille Laurentius-talon Taidesiiven terassille elokuussa 2021. 
 
 
Yhteistyö Tytyrinkoulun kanssa aloitettiin syksyllä 2020. Kuvataidekoulussa tehtiin keväällä 2021  
kangasmaalauksia Peter Pan  -näytelmään. Peter Pan-projekti jatkuu syksyllä 2021. 
 
Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon valmistui kangasmaalaus, joka ripustetaan esille koronatilanteen 
helpottuessa. 
 



ABC huoltoaseman suuriin kasviruukkuihin suunniteltiin maalaukset. Koronatilanteen vuoksi 
maalausprojekti siirtyi vuodella eteenpäin. 
 
 
Lohjan kaupungissa toimivat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (TPO) jatkoivat yhteistyötä 
etäkokouksin.  
 
Suomen malli- pilotti käynnistyi keväällä 2021 myös Lohjalla. Jokaiselle lapselle on tärkeää löytää  
mieluinen harrastus. Kuvataidekoulu organisoi Metsolan ala-asteelle ”Kymppikuviksen”, joka piti sisällään 
monipuolisen taidekattauksen kangaspainosta sarjakuvaan. Opettajine toimivat Satu Kallio, Marketta Urpo-
Koskinen ja Minka Heino.  
 
Syksyllä 6.8. 2021 järjestetään Laurentius-talossa TPO oppilaitosten tapahtumapäivä. Tapahtuma 
suunniteltiin keväällä etänä. Luvassa on kuvataidekoulun taidepaja klo 15-18, Taidehistorialliset 
linnunpöntöt- näyttely Taidesiiven terassilla, Länsi-Uudenmaan  musiikkiopiston musiikkiesityksiä yms.  
 
 

HARJOITTELIJAT 
 
Työelämään tutustujia (TET) otettiin kuvataidekoululle yksi kevätlukukaudella 2021.  
 

 
OPETTAJIEN KOKOUKSET ja PedaPajat 
Syksy 2020: 
13.8. suunnittelupäivä, lähi 
Etäkokoukset: 
2.9. 
7.10. 
21.10. pedapaja 
25.11.pedapaja 
Kevätlukukausi 2021: 
20.1. 
3.2. 
1.3. 
10.3. 
31.3. Pedapaja 
21.4. 
5.5. 
10.5. 
 
Opettajien ja rehtorin kahdenkeskiset kehityskeskustelut käytiin keväällä. 
 
 

 
  

KOULUTUS 

 
Satu Kallio ja Marketta Urpo-Koskinen hyväksyttiin Johtosävelet 2.0 koulutukseen. Koulutus alkoi 2019. 
Koulutus oli  OPH:n ja Metropolian yhteinen ja osallistujille maksuton.  Koulutus päättyi joulukuussa 2020. 

17.-18.8. Rehtoripäivät etänä. Rehtori Marketta Urpo-Koskinen osallistui päiviin. 

20.11. Kuvataidekoulujen liiton syyspäivä etänä. Rehtori Marketta Urpo-Koskinen ja opettaja Nasu 
Raittinen osallistuivat. 

23.-24.11.Valtakunnallinen Lastenkulttuuri foorumi etänä. Rehtori Marketta Urpo-Koskinen osallistui. 

26.-27.11. Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3-hankkeen mediataideluennot etänä, opettaja Eija 
Nieminen osallistui. 

21.-22.1. TPO-liiton valtakunnalliset taidekasvatuspäivät etänä.Marketta Urpo-Koskinen osallistui. 



11.2. ISO KUVA -webinaari, osallistuminen vapaaehtoinen 

2.3.Suomen harrastusmalli, etäinfo. Marketta Urpo-Koskinen osallistui 

31..3. OKM webinaari, Taiteen perusopetuksen viitearkkitehtuuri. Marketta Urpo-Koskinen osallistui. 

9.4. ISO KUVA-webinaari, osallistuminen vapaaehtoinen. 

 

 
 

 
TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
Koulu on kustantanut Museokortit opettajille.  
 
Korona aikana kuvataidekoulu on ilahduttanut opettajia pienillä teoilla: kukkia ja kirjoja. Yhdessä on 
koetettu toisiamme ilahduttaa, kannustaa ja auttaa jaksamisessa. Mutta etä on etää, yhteisiä 
lähitapaamisia ei ole ollut.  
 
 

KEHITTÄMISHANKKEET  
 
LAURENTIUSTALO / TAIDESIIPI 
     
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. Johtokunta on myös seurannut aktiivisesti 
Laurentiustalon/ Taidesiiven tilannetta ja ollut suoraan yhteydessä virkamiehiin. 
  
MUUTTO uusiin Laurentius-talon tiloihin Taidesiipeen aloitettiin toukokuussa 2021. 
 

KURSSIT 
 

 
TAIDESIRKUS. Syyslomalla 12.-14.10. järjestettiin Taidesirkus- kurssikokonaisuus. 12.10. ja 13.10. oli 
ohjelmassa tekstiilitaidetta ja maalaustekniikoita. 14.10. ohjelmassa oli keramiikkaa ja grafiikkaa. Kursseille 
osallistui 59 7-12-vuotiasta lasta. Opettajina toimivat Satu Kallio, Nasu Raittinen, Kerttu Sallinen ja 
Marketta Urpo-Koskinen. 
 
Koronaepidemian  vuoksi muita kursseja ei järjestetty. 
 

MUUTA 
 
 
.Lohjan kaupunki myönsi rehtori Marketta Urpo-Koskiselle vuoden 2020 kulttuuripalkinnon 6.12.2020. 
 
 
 
 
Lohjalla  21.6.2021 
 
 
 
 
Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
 
 Marketta Urpo-Koskinen, rehtori, kannatusyhdistyksen sihteeri 


