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

VARHAISIÄN TAIDEKASVATUS
4-6v

PERUSOPINNOT
7-12v

SYVENTÄVÄT OPINNOT
yli 12v

Valmentava opetus

Peruskurssit I – 4 ja
periodityöpaja

Työpajat

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, Marja-Leena Korsumäki,
Meri Leppämäki, Jaakko Salmi, Sami Hagelberg ja Laura Heiskanen. Marja-Leena Korsumäen
jättäytyessä pois johtokunnasta uutena jäsenenä johtokunnassa aloitti 2018 Merja Hämäläinen.

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 erilaisille kehittämishankkeille. Koulu tarjoaa myös
lyhytkursseja ja tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.
Säätiöavustuksen turvin on tehty taideretkiä ja myönnetty vapaaoppilaspaikkoja.
Suomen kulttuurirahasto, Uudenmaan maakuntarahasto myönsi 6000€ ”Soudetaan yhdessä” projektiin,
joka toteutettiin 2016–17.
Opetushallitus myönsi Salvos- hankkeeseen hankerahan 2016–17. Hanke on yhteishanke neljän
kuvataidekoulun kesken. Salvos-hanke sai jatkorahoituksen vuoden 2018 loppuun.
Kuvataidekoulun talous on tiukka ja säästöjä on tehty vuosittain.

TOIMIHENKILÖT
Marketta Urpo-Koskinen, TaM, kuvataideopettaja, rehtori 1985Satu Kallio, TaM, kuvataideopettaja, päätoiminen opettaja 1994–2012, suunnittelijaopettaja 2012Nasu Raittinen, kuvataiteilija 1999-, päätoiminen opettaja 1.9.2014Maria Léman, kuvataiteilija 2001–2008, 2010Eija Nieminen, TaM, teollinen muotoilija, syksy 2013Jussi Ontero, mediataiteilija, Mediatyöpajan opettaja, syksy 2017Riikka Maasilta, kuvataiteilija, artenomi (AMK), Karjalohjan toimipisteen taideopettaja, syksy 2017Toimistoa 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.
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) 2 kpl.
Peruskurssiryhmiä (7-12v) 16 kpl.
Työpajoja (10-18v) 9 kpl
Päättötyöntekijät muodostivat oman Paletti-työpajan.
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2017–2018 valittiin toukokuussa 2017. Lohjanseudun kuvataidekouluun haki
49 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.
2018 valmistui neljä päättötyötä eli Palettia. Nämä oppilaat saivat taiteen perusopetuksen visuaalisten
taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistukset.
Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen todistuksia jaettiin 29
keväällä 2018

OPINTOVUOSI
Opintovuoden pituus on 34 opintoviikkoa. 16 opintoviikkoa /syksy ja 18 opintoviikkoa / kevät.
Kokonaistuntimäärä opintovuodessa oli n 2600t.

LUKUKAUSIMAKSUT
Varhaisiän taidekasvatus, 155€ / lukukausi
Peruskurssit 1-4, 170€ / lukukausi
Työpajat, 195€ / lukukausi
Syksyllä 2017 vapaaoppilaspaikkoja jaettiin kokonaisina viisi ja puolikkaina seitsemän, yhteensä 12.
Koulun tarjoamat kurssit ulkopuolisille on hinnoiteltu erikseen.

VANHEMPAINILLAT JA VANHEMPIENVARTIT
18.9.2017 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 nettisivut ja Facebook. Nettisivuilla on tiedotettu koulun
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Pääasiallisia tiedotteita ovat olleet oppilastiedotteet, päättötyön
tekijöiden ohjelma-aikataulut sekä tiedotteet näyttelyistä, taideretkistä, kesäleireistä, lyhytkursseista ja
muista tapahtumista. Osana tiedotustoimintaa ovat olleet myös vaihtuvat lasten ja nuorten oppilastyökuvat
etusivulla. Nettisivujen kautta alakoulujen opettajat pystyneet varaamaan vitoskutosten taidetunteja sinne
linkitetyn Doodle-varauskalenterin avulla. Varauskalenteria ylläpitää suunnittelijaopettaja Satu Kallio.
Kokemukset sähköisen kalenterin käytöstä ovat olleet positiivisia. Facebook on toiminut aktiivisesti.
Keskimääräinen julkaisutoiminta on ollut 4-5 julkaisua kuukaudessa. Sivujen vakituisia seuraajia on tällä
hetkellä noin 200. Tällä hetkellä julkaisut toimivat tiedotteina ja niiden avulla saa hyvän käsityksen
koulumme toiminnasta. Tarkoituksenamme on tehostaa julkaisutoimintaa edelleen ja valjastaa FB mm.
tehokkaampaan tapahtuma- ja mainontakäyttöön. Lisäksi olemme suunnitelleet Instagram-tilin
perustamista, jonne jokainen opettaja voi lisätä ottamiaan kuvia ja videoita itse. Näin tiedotustoimintaa
voidaan jakaa useamman henkilön kesken.
Paikallisissa sanomalehdissä on lukuvuoden aikana ollut runsaasti juttuja koulun toiminnasta, näyttelyistä
ja tapahtumista.

NÄYTTELYT
Ikkunagalleria Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa Suurlohjankadulla on jatkanut toimintaansa lukuvuoden
ajan ja tarjonnut mainioita kurkistuksia kuvataidekoulun toimintaan. Ikkunanäyttelyitä on lukuvuoden aikana
ollut kuusi.
Lapsen oikeuksia tuotiin esille rakentamalla valoinstallaatioita kuvataidekoulun ikkunoihin ja
sisätiloihin 20.-24.11. 2017. Teemana oli Valot ja varjot. Lyhtypuistoja/valoinstallaatioita rakennettiin
lapsen oikeuksien päivänä useissa kuvataidekouluissa ympäri Suomen. Kuvataidekoulujen liitto keräsi
jälleen tapahtumien kuvat verkkogalleriaansa.
TORISTOORI 7.11. 2017- helmikuu 2018. Toristoori oli Lohjan toria käsittelevä Lohjan Museon
näyttelykokonaisuus Linderinsalissa. Museo kutsui kuvataidekoulun oppilaita mukaan miettimään millainen
Lohjan tori voisi olla sadan vuoden kuluttua 2017. Työskentely alkoi syyskuussa Satu Kallion ja Nasu
Raittisen periodityöpajoissa. Näyttelyssä oli esillä torin innoittamia maalauksia ja piirustuksia. Lisäksi syntyi
kuvataidekoulun mediapajassa mustavalkoisista dokumenttikuvista 3D- virtuaalikameralla ”liikkuva”
videokuva näyttelytilaan. Kuvataidekoulun osuus näyttelystä kuului arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen
kehittämishanke Salvokseen.
Jouluikkuna rakennettiin Lohjan matkailutoimiston ikkunaan 1.12.2017.
Koulun vuosinäyttely VALO oli esillä Lohjan pääkirjaston Linderinsalissa 7.-28.3.2018. Avajaisia vietettiin
6.3.2018. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto esiintyi avajaisyleisölle.
Päättötyönäyttely oli esillä Lohjan pääkirjaston Pähkinä-salissa 5.-11.5.2018. Päättötyö
esittelytilaisuudessa 7.5.2018 päättötyönsä esittelivät Polina Brendoeva, Tuomas Koskinen, Okko
Nieminen ja Laura Seppälä.

KESÄKURSSIT
Kesäkurssien opettajana toimi Laura Merz TaM. Apuohjaajina toimivat Hertta Sallinen ja Lumi Mönkkönen.
6.6.2017 Pilkkuja, täpliä vai raitoja? Päivän aikana maalattiin ja painettiin kankaalle eläinten suojavärit ja
muut viidakon kuosit.
7.6.2017 Eläinveistoksia. Rakenneltiin eläimiä romuista kolmiulotteisesti sekä kaksiulotteisesti paperille
kollaasitekniikoin.
8.6.2017 Miltä näyttää nykyajan luolamaalaus? Teimme eläinaiheisia graffiteja kuvataidekoulun
porraskäytävän seinään.
9.6. 2017Omituisia otuksia. Maalasimme nestemäisellä musteella ja erikoisilla piirustusvälineillä.
Rakentelimme myös omituisia otuksia myös paperimassasta ja rautalangasta.
12.6.2017 Viidakon väijyjät. Isot kissat ja muut pedot ovat tämän päivän aiheena. Näitä eläimiä
muovasimme niin savesta kuin myös paperimassasta.
13.6.2017 Keppieläinten karavaani. Teimme keppihevosia ja muita -eläimiä. Kilpailimme kenen ratsu on
nopein tai hitain, tai muuten erikoislaatuisin.

OPINTORETKET
Elo-syyskuussa 2017 useat ryhmät kävivät Lohjan Museon näyttelyssä: Alexander Reichstein: Kotona
Larssoneilla.
14.9.2017 Kuvataidekoululaiset tekivät näyttely- ja piirustusretken Fiskarsiin. Retki liittyi Salvoshankkeeseen.

Piirustuksen ja maalauksen ja tekstiilitaiteen työpajat tekivät näyttelyretken Tallinnaan Satu Kallion ja Nasu
Raittisen johdolla 30.9. 2017.
22.1.2018 useat koulun oppilasryhmät lähtivät katsomaan Vihdin kuvataidekoulun Väinämötär- elokuvaa,
joka esitettiin Laurentiussalissa.
14.2.2018 Ystävänpäivänä peruskurssi 4 A työskenteli Lohjan Vanhusten palvelukeskuksessa yhdessä
vanhusten kanssa.
Kevätretki tehtiin Turkuun 5.5.2018. Retkelle osallistui 60 oppilasta ja opettajaa. Tutustumiskohteena olivat
Turun taidemuseo ja Väinö Aaltosen museo.
Monialainen työpaja kävi Kuvataideakatemian ”Kuvan kevät” –näyttelyssä ja Kiasmassa 21.5.2018.
Lisäksi vuoden aikana tutustuttiin oppilaiden kanssa lohjalaiseen näyttelytarjontaan.

YHTEISTYÖ
eskART jatkoi toimintaansa lukuvuonna 2017-18. 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 2017 koulussa kävi eskART – taidetunnilla 30 ryhmää ja 322 lasta ja
keväällä 2018 31 ryhmää, 243 oppilasta . eskART tunneilla opettajina ovat toimineet Eija Nieminen
(päävastuussa opetuksesta),Satu Kallio, Nasu Raittinen ja Marketta Urpo-Koskinen.
Vitospilotti ja Vitoskutosten taidetunnit. Kuvataidekoulu tarjoaa alueen kouluille taidetunteja, jotka
pidetään päiväaikaan kuvataidekoulun tiloissa taideopettajan johdolla.
Tytyrin koulun kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä Kuvataiteen kuntokoulun merkeissä. Koulun 3. ja
6.luokkalaiset käyvät vuosittain kuvataidekoulussa taidetunneilla. Organisoinnista vastaa Satu Kallio.
Arkkitehtuurin työpaja ja sarjakuvan työpaja ovat tehneet yhteistyötä Lohjan teatterin kanssa Ihmemaa OZ
–näytelmän tiimoilta (Lentävä lehmä- hahmo).
Lohjan kaupungin ympäristötoimi / kaavoitusosasto. Yhteistyötä jatketaan
Kylätalo Kehrän (Karjalohja) tiloissa aloitettiin taiteen perusopetus 9.1.2017. Karjalohjan toimipisteessä
on toiminut yksi taiteen perusopetusryhmä PK 1. Opettajan on toiminut Riikka Maasilta.
Lasten kulttuuritapahtuma järjestettiin Lohjan Yhteislyseon Lukiolla 11.11.2017 nyt jo 30. kerran!
Kuvataidekoulu organisoi toimijat yhteen, suunnitteli julisteen ja käsiohjelman ja huolehti tapahtuman
taloudesta. Lisäksi kuvis piti rintanappipajaa ja taidepajaa. Lisäksi lanseerattiin KAIKKI PIIRTÄÄ!
tapahtuma. Kaikki piirtää! tapahtuman logon suunnitteli graafikko Annastiina Mäkitalo. Tapahtuma tulee
olemaan valtakunnallinen tapahtuma 2018 yhteistyössä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton
kanssa.
Lohjan Liikuntakeskuksen Tennarissa järjestämille Tenavatohinoille kuvataidekoulu on antanut
korvauksetta alakerran isoa luokkatilaa 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 käsityökoulu Helmi ja Lohjanseudun kuvataidekoulu.
Keväällä 2017 aloitettiin yhteisen Suomi 100 juhlan ideointi. Juhla TUNTEELLA-SUOMI 100 järjestettiin
Laurentius-salissa 15.11.2017. Julisteen ja käsiohjelman suunnitteli kuvataidekoulun opettaja Riikka
Maasilta ja juhlan visuaalisesta ilmeestä vastasi kuvataidekoulun mediataiteen opettaja Jussi Ontero.
Visualisoinnissa käytettiin upeasti kuvataidekoulun oppilaiden töitä.

Marketta Urpo-Koskinen jatkaa Suomen Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtajana 2017-18 (3.
puheenjohtajuuskausi). Lisäksi Marketta Urpo-Koskinen toimi valtakunnallisen Taiteen perusopetusliitto
ry:n (TPO) Osaamistyöryhmän puheenjohtajana 2017 loppuun.
Urpo-Koskinen on Stylus (kuvataideopettajat ry:n ammattilehti) toimituskunnan jäsen.

OPETUSSUUNITELMAN UUDISTAMINEN
Opetushallitus julkaisi lokakuussa 2017 uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet. Sen myötä käynnistyi paikallinen opetussuunnitelman uudistustyö.
Ensimmäiseen Ops tapaamiseen lokakuussa kutsuttiin mukaan Vihdin kuvataidekoulu ja aiheena oli Arvot.
Satu Kallio valmisteli tapaamisen aineiston ja johdatteli keskustelua ja ryhmätöitä.
Kuvataidekoulun Ops työn luotsina on toiminut suunnittelijaopettaja Satu Kallio. Tavoitteena on ollut
yhdessä opettajakunnan kanssa saada uusi paikallinen opetussuunnitelma valmiiksi kevään 2018 aikana.
Opettajat ovat kokoontuneet useisiin OPS-tapaamisiin lukuvuoden aikana. Lisäksi on pidetty OPSseminaaripäivä 4.4.2018.
OPS-luonnosta ovat kommentoineet pyydettynä myös muutamat oppilaat ja vanhemmat. Kiitos heille
hyvistä näkökulmista.
TPO:n Luotsit koulutukseen ovat osallistuneet Satu Kallio, Nasu Raittinen ja Marketta Urpo-Koskinen

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

OPETTAJIEN KOKOUKSET ja PedaCafet
17.8.2017 opettajien suunnittelupäivä
30.8.2017 opettajien kokous
21.9. 2017 Pedacafe
19.1.2018 opettajien kokous
20.3.2018 opettajien kokous
4.4.2018 OPS suunnittelupäivä
10.4.2018 opettajien kokous
25.5.2018 kevätretki Karkalissa sijaitsevaan Arboretum Mangoliaan
Opettajien ja rehtorin kahdenkeskiset kehityskeskustelut käytiin keväällä.

KOULUTUS
Rehtori päivät Lohjalla 14.-15.9. 2017. Lohjanseudun kuvataidekoulu toimi ”emäntänä” Lohjalla
järjestetyissä rehtoripäivissä. Keskeisenä teemana oli uusi opetussuunnitelma. Lohjan kuvataidekoulusta
päiville osallistuivat suunnittelijaopettaja Satu Kallio ja rehtori Marketta Urpo-Koskinen.
Salvos- koulutus 22.9.2017. Koulutuspäivänä esiteltiin koulujen arkkitehtuurikoulutusta. Salvos-koulutus
9.3.2018 . salvos-koulutuksiin ovat osallistuneet Eija Nieminen, Riikka Maasilta, Maria Léman, ja Marketta
Urpo-Koskinen (ohjausryhmän jäsen).
Kuvataidekoulujen liiton syyspäivä Oulussa10.11. 2017. Marketta Urpo-Koskinen osallistui.

Luotsit -hanke ( Taiteen perusopetusliitto ry:n uuden opetussuunnitelman haltuunotto, koulutus) .
Koulutukseen osallistui 12.9. 2017 Satu Kallio, 3.-4.10.2017 Marketta Urpo-Koskinen , 9.11. 2017 Marketta
Urpo-Koskinen, 21.1.2018 Satu Kallio ja 9.2.2018 Luotsit Tampere, osallistujat Nasu Raittinen ja Marketta
Urpo-Koskinen. Koulutuksiin oli mahdollista osallistua myös etänä, tilaisuudet striimattiin.
Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivä 6.4.2018 Annantalossa Helsingissä. Koulutuspäivään osallistuivat Eija
Nieminen ja Marketta Urpo-Koskinen.
Kuvataidekoulujen liiton Pienten lasten pedagogiikka- koulutuspäivään 18.5.2018 Hämeenlinnassa
osallistuivat Eija Nieminen, Riikka Maasilta ja Marketta Urpo-Koskinen.

TYÖSSÄ JAKSAMINEN
Koulu on kustantanut Museokortit opettajille. Lisäksi Tennarin kuntosali on vapaasti käytettävissä.
Opettajien yhteinen kevätretki tehtiin 25.5.2018 Arboretum Mangoliaan.

KEHITTÄMISHANKKEET
SALVOS-hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen sisältöjä ja
pedagogiikkaa. Hanke koostuu opettajien koulutuksesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista sekä
hankkeen dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä on vahvistaa arkkitehtuuri- ja
ympäristökasvatuksen osa-aluetta osana kuvataiteen perusopetusta. Hanke sai OPH: n kehittämisrahan
2016 ja hanke jatkui 2017-18. Hankkeessa ovat mukana Valkeakosken Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
(koordinaattorikoulu), Lappeenrannan kuvataidekoulu, Taika (Lahti) ja Lohjanseudun kuvataidekoulu
Hankkeeseen saatiin jatkorahoitus 2017–18.
Lohjan kuvataidekoulussa Salvos-hankkeen myötä periodipajojen yhdeksi periodiksi valittiin arkkitehtuuri.
Syksyllä 2017 aloitti uutena pilottina arkkitehtuuria painottava peruskurssi 1. Opettajat ovat kirjoittaneet
aktiivisesti blogeja Salvos-sivustolle. Kuviskummimme Eija Hasu vieraili periodi a ja b tunneilla Taskupuisto
ja Kaupungin rakenteet –teemojen parissa. Arkkitehtuurin työpaja on tutustunut myös Asuntomessujen
suunnitteluun osallistumalla kaavailtaan. Myös asuntomessujen projektikaavoittaja Aino Kuusimäki on
vieraillut arkkitehtuurin työpajan tunnilla. Lisää tietoa Salvos -hankkeen nettisivuilta.
www.salvoshanke.wordpress.com

MUUTA
Vuonna 2017 kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppua Suomessa vietettiin 11.–13.9. Vuosittain vaihtuva
teema yhdistää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia. Vuoden 2017 teema oli Porukan
paikat, yhteiset ympäristöt. Kuvataidekoulu huomioi opetuksessaan teeman.
Tekstiilityöpajan oppilaat suunnittelivat i ja toteuttivat avaruusaiheisen palloiluseinän Metsolan koulun
pihalle keväällä 2018.
Kuvataidekoulun luentosarja:
Taidehistorioitsija Heikki Saros luennoi aiheesta ”Miten antiikki näkyy nykyajassa” maanantaina 19.3.2018
Järnefeltinsalissa Luennolle osallistui lähes 70 kuulijaa..
KIITOS! 5.5.2018 Kuvataidekoulun johtokunta kiitti Marja-Leena Korsumäkeä hänen 30 vuotta
kestäneestä työskentelystään Lohjanseudun kuvataidekoulun johtokunnassa.
KUVISKUMMI. Maisema-arkkitehti Eija Hasu aloitti kuviskumminamme 2017 keväällä. 2017-18. Eija Hasu
on vieraillut kuvataidekoulun ryhmissä ja ollut innostava asiantuntija.
LAURENTIUSTALO monitoimijatalo
Lohjanseudun kuvataidekoulu on osallistunut aktiivisesti Laurentiustalon suunnittelukokouksiin 2016
syksystä alkaen. Kuvataidekoulu on tehnyt tarve- ja hankeselvitykset omalta osaltaan. Kokouksiin ovat

osallistuneet rehtori ja suunnittelijaopettaja. Laurentiustalon TAIDESIIPI alkaa hahmottua. Koulun
johtokuntaa ja henkilökuntaa on informoitu ja kuultu suunnitteluprosessin eri vaiheissa.
KULTTUURIBUSSI, monitoimibussi, nuorisobussi. Bussin ulkoasun suunnittelu aloitettiin syksyllä
2017. Kuva-aiheiksi valikoituivat Maria Lémanin oppilasryhmissä 2017 syntyneet kaupunkikuvat. Bussi
valmistui alkuvuodesta 2018. Nuorisobussin ”remontista” vastaavat Lohjan kulttuuritoimi ja Nuorisotyöpaja
Tuuma ja ulkoasun suunnittelusta Lohjanseudun kuvataidekoulu. Bussi on herättänyt suurta huomiota ja
ihastusta. 20.6.2018 bussi lähtee edustamaan inSEAn taidekasvatuskongressiin Aalto yliopiston
kampukselle Lohjanseudun kuvataidekoulua ja samalla Suomen Lasten ja Nuorten kuvataidekoulujen
liittoa, joka esittelee toimintaansa bussin sisätiloissa.
Koulun toiminnan tukemiseksi kuvataidekoulu/ Satu Kallio ja Nasu Raittinen suunnittelivat oppilastöiden
pohjalta Suomi sata –tarjottimet, joita ryhdyttiin myymään joulukuussa 2017.
SISÄILMA. Kuvataidekoulun sisäilmaremontti toteutettiin keväällä 2018. Sisäilman laatua tutkitaan
uudelleen syksyllä 2018. Koulun johtokuntaa ja henkilökuntaa on kuultu ja pidetty huolta, että kaikilla on
mahdollista saada tietoa sisäilmaremontin edistymisestä.
Kysely oppilaiden vanhemmille. paikallisien opetussuunnitelman laaatimisen tueksi tehtiin keväällä 2018
Kyselyllä kartoitettiin vanhempien ajatuksia, toiveita, näkemyksiä siitä, miten he kokevat taideopetuksen
ja miten voisi kehittää. Kyselyyn saatiin 45 vastausta. Sydämellinen kiitos!

ASUNTOMESSUT Lohjalla. Hiidensalmen alue. Lohjanseudun kuvataidekoulu on mukana ideoimassa,
miten taide näkyy messualueella. Messujen taidetyöpaja pidettiin 22.5.2018 Sibeliussiivessä klo 12-16 ja
pajaan osallistui Marketta Urpo-Koskinen. Asuntomessut järjestetään Lohjalla heinäkuussa 2021.

Lohjalla 28.5.2018
Lohjanseudun kuvataidekoulu

