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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. 

 
 
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 kymmenen kertaa. 
 
 
 

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/ maksuhuojennuksia. 
 
Kuvataidekoulun talous on tiukka ja säästöjä on tehty vuosittain. 

mailto:toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
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- 
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 260 oppilasta. 
Varhaisiän taidekasvatus  4 ryhmää 
Taide 1  2  
Taide 2  3 
Taide 3  2 
Periodi A  2 
Periodi B  4 
Paja- ja ateljee ryhmät  10   
Loppuyöntekijät työskentelivät Ateljee-ryhmissä 
 
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2019–2020 valittiin toukokuussa 2019. 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 



Taide 1,2 ja 3 190€/ lukukausi 

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

Syksyllä 2019 jaettiin 10 vapaaoppilaspaikkaa, joista osa puolikkaina.  
 
Sisaralennus oli 10€/ lukukausi.  
 
Koulun tarjoamat kurssit ulkopuolisille on hinnoiteltu erikseen. 
 

 
VANHEMPAINILLAT  
 
24.9.2019 pidettiin vanhempainilta ja vanhempainrengas-tapaaminen uusien oppilaiden vanhemmille.  
 
 
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 Eepos-ohjelman kauttakoteihin  lähetettävät viestit, 

koteihin oppilaiden mukana jaettavat tiedotteet, nettisivut, Facebook ja Instagram.  

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. Lukuvuoden aikana 

kaksikko teki mittavan työn oppilashallinto-ohjelman käyttöön saamiseksi kuvataidekoulun tarpeita 

vastaavaksi. Opettajien Eepos-koulutus oli syksyllä 2019.  Eepos ohjelmassa on vielä ongelmia, joita 

ratkotaan. 

NÄYTTELYT  
 

Ikkunagalleria  Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa Suurlohjankadulla on jatkanut toimintaansa ja tarjonnut 
mainioita kurkistuksia kuvataidekoulun toimintaan .Lukuvuoden 2019-20 aikana esillä on ollut kymmenen 
ikkunanäyttelyä.  

Kuvataidekoulun Periodi A ryhmä rakensi Linnunpelättimen, joka voitti Linnunpelättimien SM kisan Lohjan 

Omenakarnevaaleilla 21.9.2019. 

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019 avattiin Lohjan keskusaukiolle valaistu kasvihuone 

”Kasvohuone”. Kasvohuoneen toteutti Monialainen paja. Kasvihuone oli  uusi näyttelytila, jonka toiminta 

jatkui 2020 puolelle.  

Valoteoksia /valoinstallaatioita tehtiin Lapsen oikeuksien päivänä useissa kuvataidekouluissa ympäri 

Suomen. Kuvataidekoulujen liitto keräsi jälleen tapahtumien kuvat verkkogalleriaansa 

Kahvila Villi Kriikuna muuntautui Pepin Huvikummuksi 19.-20.11.2019. Esillä oli kuviksen oppilaiden 
riemukkaita töitä pitkin ja poikin, peppimäisesti. Molempina päivinä Huvikummussa vieraili lapsia ja aikuisia 
ja kaikille tarjottiin mahdollisuus piirtämiseen ja pipareiden ja mehun nauttimiseen. Huvikumpu juhlisti myös 
Lapsen oikeuksia iloon ja taiteeseen! 

Lasten Kulttuuritapahtumassa 9.11. oli esillä kuvataidekoululaisten näyttely ”Kohti Laurentiustaloa”.  



Koulun 35-vuotisjuhlanäyttely NURINKURIN,NURINPERIN oli esillä Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa 
3.-17.3.2020.  

STUDIA GENERALIA -luennot 

Kuvataidekoulu järjesti kaksi luentoa Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa. Luennoille oli vapaa pääsy. 

28.10. Laura Väre, vuoden nuori muotoilija.  

14.11. Pekka Kainulainen, kuvataiteilija, performanssitaiteilija, muusikko. Kuvataidekoulun taidekummi.  

Molemmat luennot saivat innostuneen vastaanoton. 

OPINTORETKET 

 
 21.9.2019 Piirustuspäivä Ojamon kartanossa. 
 
30.10. Taideretki Salon taidemuseoon. Esillä Reichsteinin näyttely.  
 
Korona-aika siirsi kevääksi suunnitellut opintoretket syksyksi 2020. 
 
 
LOPPUTYÖ 
 
Tanja Kuulan lopputyö Vapaudenpatsas oli esillä toukokuussa Kauppakeskus Lohen näyteikkunassa. 
Komea maalaus keräsi paljon huomiota ja Tanjasta tehtiin myös haastattelu Länsi-Uusimaa-lehteen. 
 
Korona-aika siirsi muiden lopputöiden valmistumisen syksyyn 2020. 
 
  

YHTEISTYÖ 

 
eskART jatkoi toimintaansa 2019-20. Kaikille Lohjan alueen esikouluryhmille tarjottiin mahdollisuus 
osallistua ohjattuun taidetuntiin kuvataidekoulussa. eskART toteutetaan yhteistyössä Lohjan 
varhaiskasvatuksen kanssa osana Lohjan kaupungin Kulttuuripolkua. eskART kokonaisuuden aikataulun 
suunnitteli  suunnittelijaopettaja Satu Kallio, jonka vastuualueeseen kuuluu yhteistyö varhaiskasvatuksen ja 
koulujen  kanssa. 
 
 eskART ryhmiä vieraili  syksyllä 29 ryhmää, 337 oppilasta ja keväällä 7 ryhmää. Vierailut päättyivät 
17.3. kun koulu siirtyi etäopetukseen koronapandemian vuoksi.  
 
eskART tunneilla opettajina ovat toimineet Eija Nieminen, Satu Kallio, Nasu Raittinen, Riikka Maasilta ja 
Marketta Urpo-Koskinen. 
 
Satu Kallio vieraili Mielenterveysseuran Tuike-kerhossa 25.9.2019 ja järjesti kerholaisille pressprint-
garafiikan pajan. 

 

 Lasten kulttuuritapahtuma järjestettiin Laurentius -salissa, Sibelius-siivessä ja Anttilan koulun aulassa 
9.11.2019 klo 11-14.  Kuvataidekoulun päätoiminen opettaja Nasu Raittinen  organisoi toimijat yhteen. 
Kuvataidekoulu  suunnitteli julisteen ja käsiohjelman ja huolehti tapahtuman taloudesta. Lisäksi kuvis piti 
rintanappipajaa ja taidepajaa.Tapahtumassa oli myös esillä kuvataidekoulun näyttely ” Kohti 
Laurentiustaloa”. 

 

25.-26.11. Maria Léman teki kuva-musiikki kierroksen lastentarhoissa yhdessä Lohjan orkesterin 
kvintetin kanssa. 

 
 



Lohjan Liikuntakeskuksen Tennarissa järjestämille Tenavatohinoille kuvataidekoulu on antanut 
korvauksetta alakerran isoa luokkatilaa kahviokäyttöön. 
 
Käsityömessut järjestettiin Lohjan liikuntahallit Tennarissa 5.-6.10. Kuvataidekoulu antoi alakerran 
luokkatilan kahviokäyttöön 

 
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. 
 
 30.10. Lohjan TPO kokoontui kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtelan kutsumana pohtimaan TPO:n toimintaa 
erityisesti yhteistyökuvioita.  
Keväällä -20 kokoonnuttiin kulttuurituottaja Kalle Ryökäksen koollekutsumana etänä 16.4.  
 
YHTEISTYÖ LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION KANSSA 
 
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio arvioi Lukion Lukiodiplomit/ kuvataide keväällä 2020. 
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio neuvotteli lukion rehtori Panu Ruosteen kanssa keväällä 2020 Lukion 
kurssikorvaavuuksista, Kuvataide/soveltavat kurssit. Syksyllä 2020 on mahdollista korvata kuvataiteen 
kursseja kuvataidekoulun opinnoilla. Tarkemmat tiedot löytyvät lukion opinto-oppaasta.  
 
YHTEISTYÖ LOHJAN MUSEON KANSSA 

 Kuvataidekoulu kutsui oppilaitaan kuvaamaan korona-ajan arkea ja juhlaa. Töistä koottiin teoskokoelma 
Lohjan Museon Korona-aika Lohjalla -kuvakeruuseen. 
 
 
 

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

 
OPETTAJIEN KOKOUKSET ja PedaPajat 
 
15.8.2019 opettajien Eepos-koulutus 
16.8.Suunnittelupäivä ja lounas  JärviCafeessa 
18.9. opettajien kokous 
23.10. opettajien kokous 
27.11. opettajien kokous 
3.12. yhteinen iltapala johtokunnan kanssa 
4.2.2020 opettajien kokous 
Etäkokoukset:23.3./15.4./5.5./12.5./25.5. 
 
Opettajien ja rehtorin kahdenkeskiset kehityskeskustelut käytiin keväällä. 
 
 
 
KORONA-aikana: 
 
TIEDOTTEET JA ETÄTEHTÄVÄT kuvataidekoulun nettisivuilla 17.3.-1.6.2020 
17.3./23.3./30.3./3.4./20.4./27.4./4.5./8.5. ja 1.6. 
 

• Nettisivuilla tiedotettiin tiiviisti, mitä korona-aika kuvataidekoulun toiminnassa merkitsi. Koteja 
informoitiin myös suoraan sähköpostitse. 

• Etätehtäväpaketteja laadittiin varhaisiän taidekasvatuksen oppilaille ja Taide 1-3 -oppilaille . Ne 
julkaistiin netissä ja samalla ne välitettiin myös suoraan s-postitse oppilaiden koteihin. 

• Opettajat laativat myös etätehtävät periodiryhmille, pajaryhmille ja ateljeeryhmille. Opettajat 
lähettivät ne suoraan oppilailleen s-postitse. 

• Opettajat ottivat vastaan etätehtäväpalautuksia ja kommentoivat suoraan oppilailleen. 



• Etätehtäviä palauttaneiden kesken pidettiin arpajaiset 25.5. Voittoina oli kolme 100€ alennusta 
syyslukukauden -20 lukukausimaksuihin  sekä kuusi taidetarvikekassia. Noin 1/3 osa koulun 
oppilaista palautti opettajilleen etätehtäviä. 

• Etäopetusta annettiin s-postitse, verkkopohjaisesti ja whatsappilla . 

• Taidetarvikkeita kotona työskentelyä varten jaettiin kuvataidekoululla pääsääntöisesti 
keskiviikkoisin klo 15-18 ja perjantaisin klo 13-15. Jaossa oli mm vesivärejä, vahaliituja, katuliituja, 
savea, papereita, teippiä, liimaa ja oppilaat myös pyysivät tiettyjä materiaaleja tarpeidensa 
mukaan.  

• Näyttelytyöt ja ennen korona-aikaa tehdyt työt jaettiin oppilaille 14.-18.5. porrastetusti.  

• Kuvataidekoulun nettisivujen AVOIN PALAUTE-linkistä  pääsi antamaan palautetta 
etäopetuksesta.  

• Koulun etäopetus otettiin vastaan myönteisesti. Negatiivisia palautteita ei tullut. Kaikki ymmärsivät 
poikkeustilanteen ja yhteisvoimin ja yhteisymmärryksellä etäopetusjakso onnistui hyvin. 

• Rehtori oli puhelimitse tavoitettavissa ma-pe klo 10-16. 
 

 
  

KOULUTUS 

 
Luotsit 2- hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkui 2019 loppuun. Koulutukseen osallistui Nasu 
Raittinen.(TPO) 

 Rehtoripäivät Kallio-Kuninkalassa 29.-30.9.Rehtori Marketta Urpo-Koskinen osallistui päiville. 

Kuvataidekoulujen syyspäivät Turussa 21.-22.11. Eija Nieminen osallistui perjantaina. 

Satu Kallio ja Marketta Urpo-Koskinen hyväksyttiin Johtosävelet 2.0 koulutukseen. koulutus alkoi 
ennakkotehtävällä 2019 ja jatkui keväällä 2020. Koulutus on OPH:n ja Metropolian yhteinen ja osallistujille 
maksuton. 

 
 

 
TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
Koulu on kustantanut Museokortit opettajille. Lisäksi Tennarin kuntosali on vapaasti käytettävissä.  
Opettajien ja johtokunnan yhteinen iltapala oli Villi Kriikunassa 3.12. 
Yhteinen juhlahetki Nurinkurin, nurinperin-juhlanäyttelyn avajaisten jälkeen 2.3. Kahvila Villi Kriikunassa. 
Kuvataidekoulu tarjosi 35-juhlavuotensa kunniaksi opettajille punkkirokotuksen 7 taiderokotuksen. 
Rokotuksen arvo oli 120€/opettaja 
 
 

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. Kuvataidekoulun johtokunnan puheenjohtaja Tarja 
Ojanen on myös aktiivisesti seurannut tilannetta, toiminut vuokrasopimus -asioissa keskeisenä 
neuvottelijana ja osallistunut kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Koulun johtokuntaa on informoitu 
Laurentiustalon etenemisestä. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu 2021 alkukesästä. 
 

KURSSIT 
 
12.9. Kuvis järjesti yhteisen taideaamun Kisakallion kiinalaislapsi-ryhmälle ja Niittukummun opettaja Ammi 
Kallion oppilaille.  

 



Syyslomalla 14.-15.10.. Sormet savessa, keramiikkakurssi. Opettajana Eija Nieminen. 
 
 
TAIDEKUMMI. Uusi Taidekummi on taiteilija Pekka Kainulainen. Hän aloitti kanssamme syksyllä 2019. 
Korona-aikana Taidekummi kokosi nettisivuilla julkaistun  Performanssi-paketin. 
 
 
 

MUUTA 
 
 
 
KASVOMAALARIT. Kuvataidekoulun oppilaat ovat tehneet kasvomaalauksia erilaisissa tapahtumissa 
kuten kauppakeskus Lohen avajaisissa joulukuussa 2019. 
 
Koulu on lainannut rintanappi-konettaan erilaisiin tapahtumiin. 
 
Husin lastenpsykiatrian osastolle Kotkantie 5, Lohja on viety töitä esille keväällä 2019 ja yhteistyö jatkuu. 
 
Lohjan Kulttuuripolku-nettisivuilla, youtube-kanavalla julkaistiin kuvataidekoulun oppillaan Tanja Kuulan 
lopputyö Vapaudenpatsas- maalausprosessista video. 
 
 
 
 
 
Lohjalla 4.6.2020 
 
Marketta Urpo-Koskinen, rehtori 
 
 
Kannatusyhdistyksen sihteeri,Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
 
 
 
 
 
 
 
 


