VUOSIKERTOMUS 2015–2016

LOHJANSEUDUN KUVATAIDEKOULU
Rantapuisto 45, 08100 Lohja
puh (019) 312 366
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Facebook/ Lohjanseudun kuvataidekoulu
YouTube / Lohjanseudunkuvataidekoulu

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

KOULUN TOIMINTA LUKUVUONNA 2015- 2016

OPETUKSEN ETENEMINEN:
VARHAISIÄN
TAIDEKASVATUS
4-6v

PERUSOPINNOT
7-12v

SYVENTÄVÄT OPINNOT
yli 12v

Valmentava opetus

Peruskurssit I – 4 ja
periodityöpaja

Työpajat

Lukuvuonna 2015–2016 koulussa opiskeli keskimäärin 300 oppilasta.
Oppilasryhmiä oli 31: Syksyllä 5 ja keväällä 4 varhaisiän taidekasvatusryhmää, 15 peruskurssia,
2 periodia ja 9 työpajaa. Paletti-ryhmässä (Paletti = kuvataidekoululaisen vapaaehtoinen
päättötyö) opiskeli 4 oppilasta.
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Kokonaistuntimäärä opintovuodessa oli n. 2600 t
Lisäksi lukuvuoden aikana on järjestetty kurssitoimintaa.
Uudet oppilaat lukuvuodeksi 2015–2016 valittiin toukokuussa 2016. Hakijoita oli yhteensä 73.
Kaikki hakijat voitiin hyväksyä oppilaiksi. Lisäksi lukuvuoden aikana on otettu muutamia uusia
oppilaita.
Koulu toimii osoitteessa Rantapuisto 45, 08100 Lohja. Tilat on vuokrattu Lohjan Liikuntahallit
Oy:ltä ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymältä.

OPINTOVUOSI
Syyslukukausi alkoi 17.8.2015 ja päättyi 11.12.2015.
Kevätlukukausi alkoi 11.1.2016 ja päättyi 20.5.2016.
Opintovuoden pituus on 34 opintoviikkoa. 16 opintoviikkoa/syksy ja 18 opintoviikkoa/kevät.
Syysloma 12.- 16.10.2015
Joululoma 12.12.2015- 11.1.2016
Talviloma 22.- 26.2.2016
Pääsiäisloma 25.- 28.3.2016

LUKUKAUSIMAKSUT
Varhaisiän taidekasvatus 150 € /syyslukukausi, 155 € / kevätlukukausi
Peruskurssit 1-4 165 € / syyslukukausi, 170 € / kevätlukukausi
Työpajat 180 € / syyslukukausi, 185 €/ kevätlukukausi. Sisaralennus on 10 €.
Johtokunta myönsi ½ vapaaoppilaspaikan kaikille oppilaille, kun hakijoita oli 14.

HALLINTO
Kuvataidekoulun toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry.,
jonka johtokunta toimii myös koulun johtokuntana. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten
lisäksi johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa.
Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2015–2016:
Tarja Ojanen1995-, pj 2001Virve Nikula 2000-, varapj. 2002Marja-Leena Korsumäki, 1989Meri Leppämäki 2010Jaakko Salmi 2005Sari Juhonen-Manninen, kaupungin edustaja 2005Sami Hagelberg, 2013Laura Heiskanen 2013Tiina Österberg 2014Ulla Hyttinen 2010–2015
Seija Sainio- Hagerlund 1995–2015
Marketta Urpo-Koskinen, rehtori ja sihteeri

TALOUS
Vuonna 2015 koulun toimintaan saatiin Lohjan kaupungilta avustusta 87.000€.
Omavarainhankinta (lukukausimaksut) oli 90.000€ / 2015.
Tuntiperusteisen valtionosuuden määrä oli 115.000€ / 2015.
Säätiöavustuksen turvin parannettiin osin tietoliikennejärjestelmää, tehtiin taideretkiä sekä
myönnettiin vapaaoppilaspaikkoja.
Opetushallitus myönsi kuvataidekoululle erityisavustuksen 6000€ tietotekniikan parantamiseen.
Suomen kulttuurirahasto, Uudenmaan maakuntarahasto myönsi 6000€ ”Soudetaan yhdessä”
projektiin, joka käynnistyy kesällä 2016 ja jatkuu 2017 saakka.
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Yhdistyksen kirjanpitoa ja palkka- ja maksuliikennettä on hoitanut Tilitoimisto Leena Dufva Ky.
1.1.2012 alkaen.
Tilintarkastajina ovat toimineet Paul Packalén ja Marja-Leena Heinonen.

OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA
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, 2010Maijaliisa Mettinen, vaatesuunnittelija syksy 2012Heidi Mikkola, TaM, kuvataideopettaja syksy 2015Eija Nieminen, TaM, teollinen muotoilija, syksy 2013Oona Myllyntaus, FM, kulttuurituottaja (amk), toimistosihteeri 1.2.2013(opintovapaalla 1.9.–31.11.2015, 11.1.–31.7.2016 sekä 1.8.–31.12.2016 sijaisena Eija Nieminen)

VANHEMPAINILLAT JA VANHEMPIENVARTIT
21.9.2015 Vanhempainilta ja vanhempainrengas-tapaaminen uusien oppilaiden vanhemmille.
Kukin opettaja piti lukuvuoden aikana ryhmäkohtaiset vanhempainvartit, jolloin vanhemmille
esiteltiin opetuksen tavoitteita ja käytännön asioita. Vanhempienvartin tavoitteena oli myös koota
vanhempien toiveita ja vastata mieltä askarruttaviin kysymyksiin ryhmäkohtaisesti.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
2015 uudistettiin nettisivuja pienimuotoisesti selkeyttämällä navigointirakennetta. Nettisivujen
toteutuksessa ja muokkauksessa käytetty OpenNet-palvelu siirtyi syksyllä 2015 Lohjalaiselta
Mainostoimisto AD-office Oy:ltä Tamperelaiselle vuonna 2003 perustetulle it-palveluyritys MMD
Networks Oy:n hallintaan. Yritys vastaa OpenNet-palvelun ylläpidosta ja käyttötuesta jatkossa.
Sosiaalista mediaa aloimme hyödyntää viestinnässä keväällä 2016. Kuvataidekoulun omat
Facebook-sivut avattiin vuosinäyttelyn yhteydessä. Kevätlukukaudella julkaistiin yhteensä 25
julkaisua, jotka saavuttivat näkyvyyttä keskimäärin 294 näyttöä /julkaisu, 27 klikkausta/julkaisu ja
14 reaktiota/kommenttia tai jakoa/julkaisu. Kesäkuussa animaatiokurssin yhteydessä avattiin
koululle oma YouTube kanava, jossa voidaan julkaista oppilastyönä syntyneitä animaatioita ja
videoita. Koulun nettisivuja, Facebook-sivuja ja YouTube kanavaa ylläpitää ja päivittää Eija
Nieminen.

NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT
Porla-viikko 7.-13.9. Kuvataidekoululaiset työskentelivät Porlassa (ent.kalaviljelyslaitos Lohjan
keskustan tuntumassa).
Halloween- kierrokset 23.10.2015 – 11.11.2015 Tytyrin kaivoksessa. Kuvataidekoulun oppilaat
tekivät lyhtyjä ja niistä rakennettiin lumoavan kaunis lyhtyinstallaatio kaivoksen pimeyteen.
Teknistä apua antoi valotaiteilija Jari Jalonen.
Lapsen oikeuksia tuotiin esille rakentamalla lyhtyinstallaatioita kuvataidekoulun
sisätiloihin ja ulos 19.–20.11.2015. Lyhtypuistoja/valoinstallaatioita rakennettiin lapsen
oikeuksien päivänä useissa kuvataidekouluissa ympäri Suomen. Kuvataidekoulujen liitto keräsi
jälleen tapahtumien kuvat verkkogalleriaansa.
.
Lasten kulttuuritapahtuma Lohjan Yhteislyseon lukiolla 21.11.2015. Kuvataidekoulu kokosi
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toimijat yhteen ja toimi koordinaattorina.Kuvataidekoulu osallistui tapahtumaan nappijoulukoristepajoin sekä kuviskummi Jenni Tieahon kanssa käpypaltoon rakentelulla.Lisäksi kuvis
suunnitteli tapahtuman julisteen ja käsiohjelman.
Jean Sibelius 150-v. juhla Laurentius -salissa 8.12.2015. Hyvää syntymäpäivää, Janne !
monitaiteellista juhlaa ryhdyttiin valmistelemaan alkukeväästä 2015. Kuvataidekoulu kokosi
toimijat yhteen, koordinoi ja organisoi. Lohjan taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset tekivät
hyvää yhteistyötä pitkäjännitteisesti. Jannen syntymäpäivää vietettiin 8.12. klo 13, jolloin
Laurentius-salissa pidettiin oppilasnäytös. Illan Sibelius-juhla keräsi Laurentius-salin ääriään
myöten täyteen.
Kuvataidekoululaisten kädenjälki näkyi niin pääsylipussa, julisteessa, käsiohjelmassa sekä
taustakuvissa itse esityksessä. Lisäksi kuvataidekoulu järjesti näyttelyn L:salin aulaan yhdessä
Anttilan yläkoulun ja Taito Käsityökoulu Helmen kanssa.
Lohjan kuvataidekoulun vuosinäyttely ”Reissu” pidettiin 3.-27.2.2016 Lohjan pääkirjaston
Linderinsalissa. Tämä näyttely aloitti omalta osaltaan Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen
liiton 35-vuotisjuhlan ”Löytöretkellä”- teemaan liittyvän näyttelykokonaisuuden.
”Kartalla”- näyttely, arkkitehtuurin työpajan oppilastöiden näyttely Monkolan ala-aulassa
1.-5.2.2016.
Päättötyönäyttely ”Neljä”, Lohjan pääkirjaston Pähkinäsalissa 2.-14.5.2016. Päättötöiden
esittelytilaisuus oli 13.5.2016.
Mitä jos…? näyttely 10.–16.5.2016 Lohjanseudun kuvataidekoulun peruskurssi 4 (9-11-vuotiaat),
peruskurssi 1 (7-8-vuotiaat) sekä periodin työpajat (11-13-vuotiaat) esittelivät kevään aikana
valmistuneita teoksiaan Lohjan kaupungintalon Monkolan aulassa ja ruokalassa. Aulassa oli esillä
on ns. Taimiston ja Tennarin alueen kaavoitusprosessin innoittamana syntyneitä pienoismalleja
(pk4 ja pk1), sekä periodipajalaisten ”House in a tree”-teoksia. Monkolan ruokalassa oli
periodipajalaisten piirustus ja maalaus-periodin öljymaalauksia.

LYHYTKURSSIT




Äiti ja lapsi-savityökurssi 9.4.2016. Ohjaajana Marketta Urpo-Koskinen.
Avotyöllistettyjen työhyvinvointiryhmän taidekurssi neljänä perjantai-iltapäivänä
2015–16. Ohjaajana Marketta Urpo-Koskinen. Syksyllä yhteistyö jatkunee ”Taidetreffit”
kokonaisuutena.
Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa /ikääntyneiden palvelut/ kurssi keväällä 2016.
Ohjaajana toimi Heidi Mikkola. Työskentelyn tuloksia esiteltiin näyttelyssä palvelukeskuksen
aulassa ja näyttelyn avajaisia vietettiin 29.4.2016.

Kesäkurssit
Ma 6.6. ja pe 10.6. (2 päivää) Betonia!
Tehdään puutarhamadot tai muita mielikuvituksellisia olentoja valamalla ja olennot saavat
värikkään ulkoasun lateksivärein. Ohjaajana Virpi Ritatörmä.
Ti – to 7.- 9.6. (3 päivää) Animaatio!
Tehdään iPadeilla animaatioita. Ohjaajana Eija Nieminen
Ma 13.6. Sormet savessa ja rakennetaan pajusta kesäseikkailijanmaja!
Muovataan eläimiä savesta ja rakennetaan pajusta.
Ohjaajana Laura Merz ja Jenni Tieaho.
Ti 14.6. Sormet savessa ja rakennetaan pajusta kesäseikkailijanmaja!
Kippo, kuppi vai kulho? Muovataan savesta ja rakennetaan pajusta.
Ohjaajina Laura Merz ja Jenni Tieaho.
Ke 15.6. Painetaan kangasväreillä ja rakennetaan pajusta kesäseikkailijanmaja!
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Ohjaajina Laura Merz ja Jenni Tieaho
To 16.6. Keppihevosia ja eläinpiirroksia!
Ohjaajana Laura Merz
Pe 17.6. Keppihevosia ja eläinpiirroksia!
Ohjaajana Laura Merz

OPINTORETKET
1.9.2015
24.9.2015
31.3. 2016
27.4. 2016

Design Museo: Suomimuodin antologia
Retki Salon taidemuseoon Leena Luostarisen näyttelyyn.
Ateneum: Japanomania pohjoismaisessa taiteessa 1875–1918–suurnäyttely.
Nykytaiteen museo KIASMA: Ernesto Neton ja Choi Jeong Hwanin näyttelyt.

YHTEISTYÖ
eskART jatkoi toimintaansa. Kaikilla Lohjan alueen esikouluryhmillä on mahdollisuus osallistua
ohjattuun taidetuntiin kuvataidekoulussa. eskART toteutetaan yhteistyössä Lohjan
varhaiskasvatusyksikön kanssa ja toiminta on osa Lohjan Kulttuuripolku-toimintaa. eskART
kokonaisuudesta vastaa koulumme suunnittelijaopettaja Satu Kallio. Lukuvuonna 2015-16
koulussa kävi eskART – taidetunnilla syksyllä 314 ja keväällä 271 esikoululaista. Opettajina ovat
toimineet Satu Kallio, Heidi Mikkola, Nasu Raittinen, Eija Nieminen ja Marketta Urpo-Koskinen.
Tytyrin ala-asteen kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä Kuvataiteen kuntokoulun merkeissä.
Kaikki koulun 3. ja 6.luokkalaiset käyvät vuosittain kuvataidekoulussa taidetunnilla. Yhteistyö alkoi
lukuvuonna 2010-2011.
Lohjan kaupunki / vammaispalvelut
Kuvataidekurssi neljänä iltapäivänä avotyöllistettyjen työhyvinvointiryhmälle 2015-16. Ohjaajana
Marketta Urpo-Koskinen
Lasten kulttuuritapahtuma järjestettiin ,Lohjan Yhteislyseon Lukiolla 21.11.2015 .
Kuvataidekoulu organisoi toimijat yhteen, suunnitteli julisteen ja käsiohjelman ja huolehti
tapahtuman taloudesta ja tiedottamisesta.
Lohjan Liikuntakeskuksen Tennarissa järjestämille Tenavatohinoille kuvataidekoulu on antanut
korvauksetta alakerran isoa luokkatilaa kahviokäyttöön.
Lohjan kaupungissa toimivat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (TPO) jatkoivat
yhteistyötä .Lohjalla taiteen perusopetusta antavat Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Un Dos Tres,
Tanssiopisto Vinha, Musiikkikoulu RytmiOmena, Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto, Lasten ja
nuorten Teatteri Aploodi, Hiiden Opisto ja Lohjanseudun kuvataidekoulu. Lohjan Taiteen
Perusopetuksen (TPO) yhteistyönä järjestettiin Jean Sibelius 150-v. juhla Laurentius-salissa
8.12.2015.
Lohjan kulttuuripolussa taiteen perusopetuksella on paljon annettavaa. Kuvataidekoulu on
mukana polun suunnittelun aktiivisena toimijana. eskArt -toiminta on jo tärkeä osa kulttuuripolkua.
Syksyllä 2015 käynnistyi Vitospilotti, eli kuvataidetunnit 5-luokkalaisille.
Arkkitehtuurin työpaja tutustui Lohjan Teatterin toimintaan ja osallistui lavasteiden rakentamiseen.
Lohjan kaupungin ympäristötoimi/ kaavoitusosasto
Kuvataidekoulun arkkitehtuurityöpajan oppilaat pääsivät mukaan vaikuttamaan Lohjan
ympäristötoimen kaavoituksen pilottihankkeessa. Lohjan kaupungin kaavoitusarkkitehti Anitta
Ojanen ja Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiilan johtaja Eija Hasu vetivät harjoitustyöpajaa
kuviskoululla 18.3.2016. Työpajassa ideoitiin Townhouse tyyppistä rakentamista TaimistoTennarin alueelle ja kehitettiin samalla uutta vuorovaikutteista työprosessia Lohjan kaavoituksen
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tarpeisiin. Taimisto-Tennarin alueen kehittämistyöpajaan Monkolassa 16.2. osallistui koulun
henkilökunnasta Eija Nieminen.
Marketta Urpo-Koskinen toimii Suomen Lasten ja Nuorten Kuvataidekoulujen liiton
puheenjohtajana. Lisäksi Marketta Urpo-Koskinen on valtakunnallisen Taiteen perusopetusliitto
ry:n (TPO) Osaamistyöryhmän puheenjohtaja.
Urpo-Koskinen on Stylus (kuvataideopettajien liiton ammattilehti) toimituskunnan jäsen.
Marketta Urpo-Koskinen pyydettiin OPH:n taiteen perusopetuksen /kuvataide opetussuunnitelman
työryhmään. OPS uudistustyötä tehdään 2016 aikana ja 2017 uudistettu ops lähtee
kommenttikierrokselle.
Satu Kallio ja Marketta Urpo-Koskinen ovat Saga-hankkeen (pienten lasten pedagogiikka,
Osaava-rahoitus) ohjausryhmässä. Saga-hanke käsittää yli sadan taidekasvattajan verkoston
Etelä-Suomessa.

HARJOITTELIJAT
Koulussa on ollut harjoittelijoita useasta oppilaitoksesta vuoden aikana.

OPETTAJIEN KOKOUKSET
13.8.2015 Suunnittelupäivä
23.10.2015
9.12.2015
13.1.2016
22.3.2016
24.3.2016
5.4.2016
17.5.2016
18.5.2016
Opettajien ja rehtorin kahdenkeskiset kehityskeskustelut käytiin keväällä.

KOULUTUS
Saga - hankeen koulutukset 2015–2016
18.9.2015 Verkostotapaaminen, Hyvinkää
12. – 13.11.2015 Kuvataidekoulujen liiton syyspäivät, Forssa
17.–18.3. 2016 Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivät ja Saga- verkostotapaaminen, Tampere
26.5.2016 Saga-verkostotapaaminen, Porvoo
9.-10.4.2016 Sarjakuvatyöpajan opettaja Maria Léman osallistui viikonloppuna
Sarjakuvakeskuksen koulutukseen. Tilaisuus oli nimeltään Motion Comics Forward Workshop.
Työpajassa kokeiltiin tekniikoita joiden avulla perinteinen sarjakuvapiirros saa eloa valokuvan ja
videokuvan avulla.
9.3.2016 Mediakasvatuskeskus Metkan koulutustapahtuma Stop Motion animaatiotekniikan
opetus kuvataidekoulun opettajille iPadeillä iMotion-ohjelmalla. Kouluttajana toimi tuottaja
Karoliina Leisti Mediakasvatuskeskusjärjestö Metka ry:stä.
11.3.2016 Satu Kallio OPH:n koulutus Helsinki
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Marketta Urpo-Koskinen on osallistunut Kuvataidekoulujen liiton ja taiteen perusopetusliiton (TPO)
ja OPH:n ja OKM:n tilaisuuksiin ja koulutuksiin ja useisiin taidealan seminaareihin liiton
puheenjohtajan ominaisuudessa.

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

KEHITTÄMISHANKKEET
OSAAVA-OHJELMA / SAGA-HANKE
Saga eli pienten lasten pedagogiikka kuvataidekouluissa on Suomen lasten ja nuorten
kuvataidekoulujen liiton 2014 käynnistämä hanke, jonka teemana on 1-8 vuotiaiden
taidekasvatus. Verkostoon kuuluu yhdeksän Etelä-Suomen alueella toimivaa koulua ja yksi
arkkitehtuurikoulu. Lohjanseudun kuvataidekoulun opettajat osallistuvat hankkeeseen ja
ensimmäinen koulutuspäivä oli Porvoon Taidekoulussa 21.5.2014. Porvoon taidekoulu on
koordinaattorikoulu ja hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen ja
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kanssa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat
Satu Kallio ja Marketta Urpo-Koskinen. Lohjanseudun kuvataidekoulusta mukana tässä
täydennyskoulutushankkeessa on kolme opettajaa. Keväällä 2016 Satu Kallio ja Nasu Raittinen
toteuttivat koulussamme yhteisopettjajuusjakson, jonka rahoitus tuli Saga-hankkeesta.
KAIKKI IRTI TIETOTEKNIIKASTA
Opetushallitus myönsi 2015 6000 euroa hankkeelle, joka keskittyy tietotekniikan osaamisen
parantamiseen ja mahdollistaa laitehankintoja. Hanke jatkui 2016. Hanketta koordinoi Nasu
Raittinen.

VIRVATULI
Olemme käyttäneet ja muokanneet taiteen perusopetuksen tarpeisiin laadittua ns. Virvatuli-mallia
vuodesta 2012. Virvatuli-arviointia koordinoi suunnittelijaopettaja Satu Kallio. Opetushallitus
myönsi kesäkuussa 2013 koululle erityisavustuksen 5000€ Virvatuli-mallin käyttöönottamiseksi
vuosina 2013-2014. Heinäkuussa 2014 saimme toisen erityisavustukseen 4000€ itsearviointityön
jatkamiseen ja vakiinnuttamiseen.
•
•
•
•
•

Lohjanseudun kuvataidekoulun itsearviointityö on koostunut seuraavista osioista:
Oppilas- ja vanhempainkyselyt ja niiden yhteenveto toteutettu lukuvuosina 2012-2014; tarvittavat
muutostoimenpiteet ovat työn alla. Yhteenvedot oppilas- ja vanhempainkyselyiden tuloksista ovat
olleet kuvataidekoulun nettisivuilla www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.
Em. kyselyiden laatiminen arviointityöryhmän toimesta oli alkuvaiheen suuri työrupeama, joka johti
opettajakunnan pedapaja-toimintaan eli pedagogisen keskustelun foorumille, joka kokoontuu 2-4
kertaa lukuvuodessa.
Opettajien osaamiskartoitus -kysely ja toimintaympäristö-kysely, jotka antoivat myös pohjaa
rehtorin ja opettajien välisille kehityskeskusteluille.
Nettisivuilla on edelleen jatkuvan palautteen kanava vanhemmille ja oppilaille.
On tehty kädenojennuksia perheiden suuntaan esim. ryhmäkohtaisilla infovarteilla sekä
tehostamalla tiedottamista sosiaalisen mediassa.
Pedapaja-toiminta alkoi Lohjanseudun kuvataidekoulussa Virvatuli-hankkeen myötä.
Pedapajojen tarkoitus on tarjota aika ja paikka keskinäiselle vertaistuelle ja pedagogiselle
keskustelulle. Hankkeen ollessa menneillään, pedapajat ovat kokoontuneet noin kaksi kertaa
lukukaudessa. Jatkossa toimintaa jatketaan tarpeen mukaan.
Pedapajoja pidettiin kuluneena lukuvuotena neljä. Suunnittelijaopettaja Satu Kallio on luonut
kullekin pedatapaamiselle ”raamit”,jotta päästään hyvin keskustelun alkuun ja kullakin
tapaamisella on oma näkökulmansa opettajuuteen.
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MUUTA
Kuviskummi Kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija Jenni Tieaho on kuvataidekoulun ensimmäinen
kuviskummi. Hänen kanssaan aloitettiin Käpypalttoon teko syksyllä. Jenni on kuviskummimme
2015-16.
Vuonna 2015 kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppua Suomessa vietettiin 11.–13.9.
Vuosittain vaihtuva teema yhdistää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia. Vuoden 2015
teema oli Teollisuuden ja tekniikan perintö. Kuvataidekoulun opettaja Maria Léman ideoi ja
toteutti kaksi hienoa kokonaisuutta, joihin myös kuviksen oppilaat ja opettajat osallistuivat
mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kuvislaiset kävivät piirtämässä ja maalaamassa Porlan
alueella.



Keksipicnic Keksitehtaalla 12.9. lauantaina klo 10-14. AVOIMET OVET!
Halaus Porlalle! Sunnuntaina 13.9. klo 12:00

Nasu Raittinen ja Marketta Urpo-Koskinen osallistuivat Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2016
avajaistilaisuuteen Helsingissä.

Valoinstallaatio 24.9.2016 Lohjan seurakunta Maria Léman
Ojamon koulun kevätrieha Eija Nieminen markkinoi kuvataidekoulun toimintaa ja piti hyrräpajaa
14.5.2016
MYRSKY HATUSTA matka taiteilijan maailmaan-julkaisu. 2014 oli Tove Jansson 100juhlavuosi. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto toimitti 2015 aineistosta juhlakirjan.
Kirjassa on Lohjanseudun kuvataidekoulusta esiteltynä kaksi opetuskokonaisuutta: Eija Niemisen
Majakat ja Maria Lémanin Varjot. Kirja tuli myyntiin helmikuussa 2016.Kirjaa voi ostaa myös
kuvataidekoulusta a´20€.
Kuvataidekoulun lahjatuotteita
Yhteistyössä Graafinen Toimisto Heikki Koskinen Ky:n kanssa on tehty uniikkeja Kirjoja uusille
muistoille. Jousiheijastimia kuvataidekoulun logolla hankittiin joulumyyntiin 100 kpl.
Kuvataidekoulu uusi tietotekniikkalaitteistoa ja –ohjelmia:






iPad 4 kpl
Kuvataidekoulun It-infrastruktuurin uudistusprojekti toteutettiin yhteistyössä Lounea Oy:n
kanssa. Koulumme tietoliikenneyhteydet nykyaikaistettiin langatonta 4G-tekniikkaa
käyttäväksi ja yläkertaan hankittiin langattoman verkon toinen tukiasema.
Kannettavat tietokoneet 2 kpl
Ulkoinen kovalevy 1kpl
Kaksi uutta langatonta tulostinta: yksi yläkertaan ja toinen alakerran tekstiililuokkaan.

Lohjalla 13.6.2016
Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry
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