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

Kuvataidekoulun 37. lukuvuosi aloitettiin uusissa tiloissa Laurentius-talossa. Tilamme sijaitsevat 
Laurentius-talon taito- ja taitoaineille omistetussa TAIDESIIVESSÄ. Sisätilat ovat avarat, toimivat ja 
valoa tulvillaan. Jokaisessa opetustilassa on pesualtaat, kaapistoja, grafiikanprässit ja vetokaapit. 
Keramiikalle on oma tila dreijoineen ja keramiikkauuneineen. Opetustiloista pääsee suoraan 
taideterassille, joka sekin toimii mainiosti opetustilana. Suurista ikkunoista avautuvat huikeat 
näkymät kohti Pyhän Laurin kirkkoa ja Lohjan pääkirjastoa. Inspiroivaa! Olemme keskellä Lohjaa, 
aivan ytimessä ja voimme näppärästi lähteä oppilaidemme kanssa vaikkapa Lohjan Museon 
pihapiiriin maalaamaan, käydä Lohjan näyttelyissä, istahtaa Eeva Joenpellon aukion betonikaarille 
ja tutkia Pyhän Laurin kirkon fasadia.  

Olemme yhdessä maistelleet uusia mahdollisuuksia työskennellä. On syntynyt myös uusia 
verkostoja, onhan Laurentius-talo monitoimijatalo. Mahdollisuuksien talo! Olemme iloisia uusista 
tiloistamme. Mutta kuitenkin tärkeintä ovat oppilaamme ja heidän kanssaan taiteen maailmaan 
tutustuminen.  

Kuvataidekoulu on nyt uusien mahdollisuuksien äärellä.  

 

 
 
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, Meri Leppämäki, Jaakko 
Salmi, Sami Hagelberg ja Laura Heiskanen.  
 
Syys- ja kevätkokousten lisäksi johtokunta on kokoontunut kymmenen kertaa lukuvuoden aikana. 
 
 
 

TALOUS 
 
Kuvataidekoulun toiminnan talous: Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. saa valtiolta 
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rahoitusta (tuntiperusteinen valtion osuus) 2600 opetustunnille (124 547€). Lohjan kaupunki on myöntänyt 
vuosittain toiminta-avustuksen 83 400€. Oppilasmaksut ja kannatusyhdistysmaksut muodostavat n 1/3 
koulun taloudesta. Lisäksi koulu sai syksyllä 14 000 € OKM korona -tukea.  
Säätiöavustuksen (Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö) turvin myönnettiin vapaaoppilaspaikkoja/ 
maksuhuojennuksia ja toteutettiin kesän 2022 taideleirit 10.-16.6.2022. 
 

 
 
 
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- kevät 2022 
Eija Nieminen, TaM, teollinen muotoilija, syksy 2013- 
Minka Heino, kuvataiteilija, syksy 2021- 
Sini Haverinen, kuvataiteilija, Karjalohjan toimipisteen taideopettaja  2021-2022 
Rasmus Nora, kuvataiteilija, kevät 2022- 
Toimistoa ovat hoitaneet Eija Nieminen tuntityönä (16 h/vko) sekä rehtori ja suunnittelijaopettaja. 
 
Yhdistyksen kirjanpitoa ja palkka- ja maksuliikennettä on hoitanut Tilitoimisto Leena Dufva Ky. 1.1.2012 
alkaen. 
 
Tilintarkastajana on toiminut Paul Packalén. 
 
 

TOIMITILAT 
 
Syksyllä 2021 koulu aloitti uusissa tiloissa Laurentius-talossa, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja. 
Tilat on vuokrattu Lohjan kaupungilta.  
9.1.2017 Kuvataidekoulu aloitti toiminnan Karjalohjan kylätalo Kehrässä osoitteessa Keskustie 23, 09120 
Karjalohja. 

 
 

TOIMINTA 
 
Koulun oppilasmäärä on ollut keskimäärin 250 oppilasta. 
RYHMÄT l 2021    syksy-21 ja kevät -22 
Varhaisiän taidekasvatus                                    3 2 
Taide 1                                    3 3  
Taide 2                                    2 2 
Taide 3                                    3 3 
Periodi A                                    2 2 
Periodi B                                    3 3 
Paja- ja ateljee ryhmät                                   11 11 
Kuvismuskari 5-6-vuotiaille, yhteistyö Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kanssa alkaen syksy 2021, yksi 
ryhmä.   
Loppuyöntekijät työskentelivät Ateljee-ryhmissä ja kokoontuivat säännöllisesti lopputyöseminaarissa, 
jota ohjasivat suunnittelijaopettaja Satu Kallio ja päätoiminen opettaja Nasu Raittinen. 
 
TODISTUKSET 
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksia jaettiin 10 kpl  
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän päättötodistuksia jaettiin 5 kpl 
 
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2021-22 valittiin toukokuussa 2021.  Kaikki hakijat voitiin hyväksyä 
oppilaiksi. Voimassa on myös ns. jatkuva haku eli ryhmiä täydennettiin syyslukukaudella 2021 aikana 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
 



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

Kokonaistuntimäärä opintovuodessa oli n 2600 tuntia. Tuntimäärää pienensivät koronarajoitukset: 
taideretkiä tehtiin vähemmän ja tapahtumia ei järjestetty. Kesän 2022 taideleirit järjestettiin 10.-16.6.2022.  

 

 

 

LUKUKAUSIMAKSUT 

 
Varhaisiän taidekasvatus, 155€ / lukukausi 

Taide 1,2 ja 3 190€/ lukukausi 

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

Syksyllä 2021 jaettiin 21 vapaaoppilaspaikkaa Lohjan Naisten Lastenavustussäätiön avustuksen turvin 
 
Sisaralennus oli 10€/ lukukausi.  
 
 

 
VANHEMPAINILLAT   
 
Varsinaisia vanhempainiltoja ei koronatilanteen vuoksi järjestetty. Oppilaiden vanhemmat tutustuivat koulun 
uusiin toimitiloihin Laurentius-talossa porrastetusti 15.-11.11.2021.  
 
 

 

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 kiitettävästi juttuja koulun toiminnasta. 

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

jatkoilmoittautuminen ja uusien oppilaiden haku tehtiin Eepos-ohjelmalla. Eepos - ohjelmasta vastaavat 

toimistosihteeri Eija Nieminen ja suunnittelijaopettaja Satu Kallio. 

NÄYTTELYT  ja TOIMINTAA 
 

Ikkunagalleria  Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa Suurlohjankadulla on jatkanut toimintaansa ja tarjonnut 
mainioita kurkistuksia kuvataidekoulun toimintaan. Lukuvuoden 2021-22 aikana esillä on ollut kymmenen 
ikkunanäyttelyä. 

 Koulun vuosinäyttely ILO, iloa, luovuutta, osaamista oli esillä Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa 4.-
28.3.2022 

 Lopputöitä valmistui kuusi. Lopputyönäyttely OMASKUPLAS oli esillä Lohjan pääkirjaston Pähkinä-
salissa 12.-26.4.2022.  Satu Kallio ja Nasu Raittinen suunnittelivat lopputyöseminaarin sisällöt ja pitivät 
tapaamiset lopputyöntekijöiden kanssa. Lopputyön tekijät tekivät myös yhteisen näyttelyvierailun 
Hämeenlinnan taidemuseon Ars Fennica näyttelyyn 12.2.2022.  



Lopputöiden esittelytilaisuus oli Pähkinä-salissa 22.4.2022 

Kuvataidekoulun oppilastöistä koottiin n 100 kuvaa käsittävä näyttely Lohjan kaupungin 
koronarokotustiloihin Tennariin. Työt olivat esillä 8.3.2021 alkaen vuoden 2021 loppuun. 

KANSANEDUSTAJAT KUVATAIDEKOULULAISTEN SILMIN näyttely Eduskunnan kirjastossa 8.2.-
1.4.2022. Kuvataidekoulujen liitto haastoi kuvataidekoulut kautta maan yhteiseen näyttelyhaasteeseen, 
jossa ideana oli toteuttaa muotokuvia Suomen kaikista 200 kansanedustajasta. Mukaan haasteeseen lähti 
26 kuvataidekoulua ja mukana oli tietysti myös Lohjanseudun kuvataidekoulu. Näyttely herätti suurta 
mediakiinnostusta ja siitä uutisoitiin valtakunnallisesti niin lehdistössä, radiossa ja tv-kanavilla.  

Lohjan TPO järjesti 6.8. TPO tapahtuma -päivän Laurentius-talon pihalla. Kuvataidekoulu piti tapahtumassa 
lapsille maalauspajaa ja vierailijoille kerrottiin koulun toiminnasta.  

Taidehistorialliset linnunpöntöt -näyttely avautui Taidesiiven terassin kaiteissa 6.8. Yli 50 taidehistorian 
innoittamaa, akryylivärein maalattua linnunpönttöä ilahdutti Laurentius-talossa lokakuun loppuun saakka.  

Peter Pan -musikaali toteutui syksyllä 2021, kun korona -tilanne hieman helpotti. Ensi-ilta oli 3.11.2021 
Laurentius-salissa. Peter Pan oli huikea Laurentius -talon 5 AB –luokkien yhteisproduktio  ja 
kuvataidekoulu oli mukana lavastuksen loihtimisessa. Kuvataidekoulun piirustus/printtipaja maalasi upeat 
viidakkokankaat.   

Kaikille avoin Pajapäivä 23.4. klo10.30-13.30 kuvataidekoulun uusissa tiloissa. Päivän aikana oli 
mahdollisuus tehdä grafiikkaa, piirtää, maalata ja muovailla savea. Oli hauska ja iloinen tapahtuma! 
Kuvataidekoulun omat oppilaat ohjasivat toimintaa. 

STUDIA GENERALIA -luennot 

Koronatilanteen vuoksi Studia Generalia luentoja ei voitu järjestää. 

. 

OPINTORETKET 

Kevätlukukaudella koronan hieman helpottuessa tehtiin lopputyöntekijöiden kanssa taideretki 
Hämeenlinnan taidemuseon Ars Fennica –näyttelyyn 12.2.2022. Kuvataidekoulun pajalaiset 
tekivät taideretken Helsinkiin Sinebrychoffin taidemuseoon Linné ja pieni  pala paratiisia 
näyttelyyn sekä Suomen valokuvataiteen museon näyttelyyn Piktorialismi- valokuvataiteen synty 
7.4.2022. 

 
 
YHTEISTYÖ 

 
eskART jatkoi toimintaansa 2021-22. 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 -21ryhmiä vieraili 27 ja lapsia yht. 286 ja keväällä -22 ryhmiä kävi 26 ja 
lapsia 263. Eskarilaisia kävi kuvataidekoulussa lukuvuoden aikana yhteensä 549.  eskART tunneilla 
opettajina ovat toimineet Eija Nieminen, Satu Kallio, Nasu Raittinen, Sini Haverinen ja Marketta Urpo-
Koskinen. 
 
 
Lasten kulttuuritapahtumaa ei voitu järjestää korona tilanteen vuoksi marraskuussa.  

 
Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston Laurentius-talon toimitiloihin valmistui suuri kangasmaalaus. 
 



Lohjan kaupungissa toimivat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (TPO) jatkoivat yhteistyötä 
etäkokouksin syksyllä ja keväällä. Lähitapaaminen oli keväällä 30.5. kuvataidekoulun tiloissa Laurentius-
talossa. Suunnitteilla on mm yhteinen saatekirje kaupungin valtuustolle ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle liittyen taiteen perusopetuksen saatavuuteen ja tulevaisuuden näkymiin Lohjalla. 
 
Lohjan TPO oppilaitosten yhteinen Lohja 700 vuotta- tapahtuman suunnittelu aloitettiin keväällä. 
Työnimenä on ”Suuren suuri, pienen pieni”. Tavoitteena on yhdessä loihtia syksyllä 2023 elämyksellinen 
tapahtuma Laurentius-talon lähiympäristöön. 
 
Harrastamisen Suomen malli. Kuvataidekoulu on hyväksytty palveluntarjoajaksi.  
 

HARJOITTELIJAT 
 
Työelämään tutustujia (TET) otettiin kuvataidekoululle syksyllä kaksi.   
 

 
OPETTAJIEN KOKOUKSET ja Pedapajat 
Syyslukukausi 2021 aloitettiin yhteisellä suunnittelupäivällä 19.8. Opettajien kokouksia/tapaamisia pidettiin 
lukuvuoden aikana noin yksi/kk. Kevätlukukausi päätettiin yhteisesti 20.5. Villa Kriikunassa. 
 
Opettajien kehityskeskustelut käytiin keväällä. 
 
TAIDESIIPI- toimijoiden (Kuvataidekoulu, Hiiden Opisto, Laurentius-koulun ylä- ja ala-aste) yhteinen 
tapaaminen 20.8.2021. 
 
 

 
  

KOULUTUS 

 
Henkilökunnan koulutus on tärkeä osa koulumme toiminnan kehittämistä. 2021-22 koulutukset olivat 
pääasiassa etäkoulutuksia. Opettajia informoitiin mm Kuvataidekoulujen liiton viikkotiedotteista löytyvistä 
koulutuksista ja webinaareista. Jokainen opettaja osallistui mahdollisuuksiensa ja kiinnostuksensa mukaan 
koulutuksiin. Alla on lista koulutuksista, joihin koulu on osallistunut. 

 

16.-17.9. Rehtoripäivät Kallio-Kuninkalassa Tuusulassa. Rehtori Marketta Urpo-Koskinen osallistui päiviin. 

5.10. Harrastamisen  Suomen malli-verkkotapaaminen. 

25.10. KickOFF verkkotapaaminen. Kulturfondet, 

3.11. ISO KUVA-webinaari. Viestintä.  

18.11. ISO KUVA -webinaari.  

24.11. ISO KUVA -webinaari. Viestintä, jatko. 

25.1.Lohjan harrastuskalenteri 

24.3.Työhyvinvointi, web-seminaari 

27.4. Pelastuskoulutus/ paloturvallisuus klo 9.30-12 

28.-29.4. Liiton kevätpäivät Porissa. Rehtori kutsuttuna Liiton 40-v paneeliin, aiheena kuvataidekoulujen 
alkutaival ja tulevaisuus. 

10.5. Lasten ja perheiden hyvinvointi seminaari Laurentius-salissa  

Lausunnot 

Kuvataidekoulu antoi lausunnon koskien Lohjan kaupungin kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. 



 

TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
Koulu on kustantanut Museokortit opettajille ja tarjonnut etäkoulutusta halukkaille.  
 
Koronan aikana kuvataidekoulu on ilahduttanut opettajia pienillä teoilla: kukkia ja jouluglögiä. Yhdessä on 
koetettu toisiamme ilahduttaa, kannustaa ja auttaa jaksamisessa. 
Opettajille on tarjottu työnohjausta tarpeen mukaan.  
 
 

KEHITTÄMISHANKKEET  
Kuvataidekoulu on mukana Lohja lukee, Lojo läser hankkeessa.  
Kuvataidekoulu on osallistunut Lohjan harrastuskalenterin kehittämiseen. 

 
LAURENTIUSTALO / TAIDESIIPI 
     
LAURENTIUSTALO monitoimijatalo 
Lohjanseudun kuvataidekoulu on osallistunut aktiivisesti Laurentius-talon suunnittelukokouksiin 2016 
syksystä alkaen.  
MUUTTO uusiin Laurentius-talon tiloihin aloitettiin toukokuussa 2021 ja kuvataidekoulun syyslukukausi 
käynnistyi uusissa Taidesiiven tiloissa 23.8.2021. 
Muutto ja uusien tilojen käyttöönotto on vaatinut paljon työtä ja valtavasti kokouksia ja tapaamisia 
kuvataidekoulun henkilöstön ja Laurentius-talon muiden toimijoiden kesken kuluneena lukuvuotena.  
 

KURSSIT 
 
Taidepäiväleirit toteutuivat onnistuneesti 10.-16.6.2022.  Osallistujia oli päivittäin 12. Ohjaajina toimivat  
Minka Heino  /iltapäivä ja Marketta Urpo-Koskinen/aamupäivä ja apuohjaajina Meeri Koskenkangas/ 
aamupäivä ja Eemi Heino/ iltapäivä. Päivittäin työskenneltiin klo 10-15. Kurssit toteutettiin Lohjan Naisten 
Lastenavustussäätiön rahoituksella  
 
HANKKEET 
Kuvataidekoulu on aktiivisesti mukana Lohja lukee! Lojo läser! hankkeessa. Keväällä osallistuimme 
hankkeen tapaamisiin ja olimme mukana suunnittelemassa koulutusta. Syksyllä 2022 aloittaa yksi 
varhaisryhmä, jonka keskeisenä sisältönä on sanataide- kuvataide.  
 
KUVISMUSKARI 
Syksyllä -21 aloitimme yhteistyön Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kanssa. Kuvismuskari on ollut erittäin 
onnistunut pilotti ja toiminta on vakiintunut. Syksyllä -22 toiminta jatkuu. Kuvataidekoulun opettaja Nasu 
Raittinen ja musiikkiopiston Pirita Mikkonen jatkavat kuvismuskarin opettajina. 
 
 
 
 
 
 
Lohjalla  12.6.2022 
 
 
 
 
Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
 
 Marketta Urpo-Koskinen, rehtori, kannatusyhdistyksen sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


