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Tulevaisuuden käsityön harrastajat
kasvavat käsityö- ja muotoilukoulussa!

Taito Etelä-Suomi ry järjestää aikuisten käsityön taiteen perusopetusta
Helsingissä, Hyvinkäällä, Tuusulassa ja Vantaalla laajan oppimäärän mukaan ja
Lappeenrannassa, Lahdessa ja Lohjalla yleisen oppimäärän mukaan!
Opetusta annetaan sekä yleisen että laajan oppimäärän mukaan. Laki taiteen
perusopetuksesta (1998/633) sekä asetukset taiteen perusopetuksesta (1998/813) ja
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986) ohjaavat
opetussuunnitelmia, jotka ovat nähtävillä www.taitoetelasuomi.fi.
KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN TAVOITTEITA
Käsityön taiteen opiskelun tarkoituksena on avata opiskelijalle uusia mahdollisuuksia
ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös
kehittää opiskelijoiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Visuaalisten
taitojen ja tietojen oppiminen sekä tutkiva, ratkaisukeskeinen asenne oppimiseen ja
ilmaisuun edellyttävät vuorovaikutusta oppijan, opettajan ja ryhmän välillä. Opiskelijan
omat kokemukset, taidot ja tiedot sekä kiinnostus ovat opetuksen lähtökohtia. Käsityön
taiteen perusopetus pyrkii ylläpitämään ja kehittämään suomalaista esine- ja
ympäristökulttuuria sekä opettamaan kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja
arvostamista. Opetuksen antamilla perusvalmiuksilla opiskelija voi jatkaa itsenäistä
työskentelyä ja elämysten kokemista käsityön ja muiden taiteenalojen parissa. Opittua
voi hyödyntää myös kuluttajana, työtehtävissä tai ammatillisessa koulutuksessa. Taito
käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen käsityön taiteen perusopetuksen tavoitteet
pohjautuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

OPETUS
Aikuisten yleisen oppimäärän opinnot tutustutaan laajasti erilaisiin
käsityömateriaaleihin sekä tekniikoihin sekä opinnoissa painotetaan oman työn
suunnitteluun ja itseilmaisun kehittämiseen. Taito käsityö- ja muotoilukoulussa
aikuisten käsityön taiteen yleisen oppimäärän opinnot ovat 500 laskennallista
tuntia ja opiskeluaika on keskimäärin 3 vuotta. Aikuisten opetus järjestetään
pidemmissä opetuskerroissa kuin lasten ja nuorten. Pääsääntöisesti opetuskerrat
ovat 4–6 oppitunnin kokonaisuuksia. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös
ohjattuna etäopiskeluna tai opintokertoja voidaan yhdistää töiden tai
työympäristön niin vaatiessa.
Aikuisten laajan oppimäärän perusopinnoissa tutustutaan laajasti erilaisiin
käsityömateriaaleihin ja tekniikoihin sekä opetuksessa painottuu oman työn
suunnittelu ja itseilmaisun kehittyminen. Taito käsityö- ja muotoilukoulussa
aikuisten käsityön taiteen perusopinnot ovat 800 laskennallista tuntia ja
opiskeluaika on keskimäärin 4 vuotta. Aikuisten opetus järjestetään pidemmissä
opetuskerroissa kuin lasten ja nuorten. Pääsääntöisesti opetuskerrat ovat 4–6
oppitunnin kokonaisuuksia. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös ohjattuna
etäopiskeluna tai opintokertoja voidaan yhdistää töiden tai työympäristön niin
vaatiessa.
Taito käsityö- ja muotoilukoulussa aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot
ovat laajuudeltaan 500 laskennallista tuntia ja opiskeluaika on 2,5 vuotta.
Syventäville opinnoille on ominaista havainnoinnille, pohdiskelulle,
käsitteellistämiselle, vuorovaikutukselle, tulkinnalle, arvottamiselle ja aktiiviselle
toimijuudelle perustuva lähestymistapa.
OPINTOJEN OPINTOKONAISUUDET
Käsityön taiteen perusopinnoissa tutustutaan laajasti käsityön eri tekniikoihin sekä
materiaaleihin niin esinesuunnittelun ja esineiden valmistuksen kuin tekstiilin
suunnittelun ja valmistuksen alueella. Opintojen sisältöalueet ovat: Pukeutuminen,
Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja
luonnonympäristöt. Tavoitealueet ovat: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri
sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys. Opintokokonaisuudet sekä jaksot suunnitellaan
sisältö- ja tavoitealueiden pohjalta, lisäksi aikuisten opinnot sisältävät itsenäistä
työskentelyä. Tarkemmat ryhmä- ja paikkakuntakohtaiset suunnitelmat tehdään
lukuvuosittain.

POISSAOLOT
Taito käsityö- ja muotoilukoulussa opetus perustuu jatkuvuuteen. Siksi on tärkeää, että
opiskelija osallistuu tunneille säännöllisesti. Pidempiaikaisista poissaoloista on ilmoitettava
vastuuopettajalle mieluiten sähköpostilla. Taiteen perusopintojen laaja oppimäärän
todistuksen saaminen edellyttää 2/3 läsnäoloa.

OPPILASREKISTERI, OPPILASTYÖT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN
Tiedot käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen opiskelijoista tallennetaan
oppilasrekisteriin, joka sisältää opiskelijan yhteystiedot ja opintosuoritukset lukukausittain.
Rekisteritietojen perusteella kirjoitetaan todistukset. Tiedot ovat tarkistettavissa
rehtorilta. Rekisteriä hallinnoi Taito Etelä-Suomi ry. Opiskelijoiden töitä ja työskentelyä
kuvataan digitaaliseen muotoon. Kuvia tarvitaan mm. dokumentaatiotyöskentelyyn,
näyttelyihin ja käsityö- ja muotoilukoulun julkaisuihin. Kuvat säilytetään käsityö- ja
muotoilukoulussa. Kuvauslupa kysytään oppilaaksi ilmoittautumisen yhteydessä.
Oppilastöistä järjestetään vuosittain näyttely. Näyttelyyn valitut työt saa kotiin näyttelyn
päätyttyä. Työt noudetaan ilmoitettuna ajankohtana. Noutamattomia töitä säilytetään 3
kk.
TIEDOTUS
Käsityö - ja muotoilukoulu tiedottaa Eepoksessa, verkkosivuilla (www.taitoetelasuomi.fi),
Facebookissa, oppilaskirjeillä, sähköpostilla ja puhelimitse.
YHTEYDEONOTOT
Toivomme teidän pitävän yhteyttä käsityö- ja muotoilukouluun ensisijaisesti sähköpostilla
oman opetuspisteen vastuuopettajalle. Lista opetuspisteistä ja yhteystiedoista viimeisellä
sivulla.
ARVIOINTI
Arviointi on osa käsityö - ja muotoilukoulun toimintaa. Oppilasarvioinnilla pyritään
ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä
itsearviointiin. Työskentelyn arviointi on monipuolista. Oppilasarviointi on jatkuvaa ja
vuorovaikutuksellista opettajan, opiskelijan ja ryhmän toimintaa.
OPISKELIJOITA KOSKEVAT TIEDOT
Yhteystietojen muutokset on ilmoitettava kouluun välittömästi. Koulussa käytetään
lukuisia eri materiaaleja, siksi opettajan olisi hyvä tietää opiskelijan mahdollisista
allergioista. Tiedotattehan myös muista opetuksessa huomioitavista asioista. Opiskelijoita
ei ole vakuutettu käsityökoulun puolesta. Suosittelemme oppilaille otettavaksi
vapaaehtoista vapaa-ajan vakuutusta.

OPISKELIJAKSI HAKEMINEN JA OPINTO-OIKEUS
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Valinta tapahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä. Valitsematta jääneet opiskelijat ovat varasijoilla
lukuvuoden ajan. Taito käsityö- ja muotoilukoulun oppilaaksi ilmoittautumisen
yhteydessä on mahdollista liittyä myös Taito Etelä-Suomi ry:n jäseneksi ja tukea
suomalaisen taidon tarinaa. Jäsenmaksu on 12,50 €/lukukausi.
LUKUKAUSIMAKSUT
Käsityö- ja muotoilukoulu on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja siihen kuuluvaa
taiteen perusopetusta. Kun oppilas hyväksytään oppilaitokseen, oppilaspaikka on koko
oppimäärään ja oppilaspaikkahakemus on sitova.
Taito Etelä-Suomi ry:n hallitus hyväksyy lukukausimaksut lukuvuosittain.
Maksamattomat laskut siirtyvät huomautuksen jälkeen perintätoimistoon sekä
maksamattomat maksut johtavat oppilaspaikan menetykseen. Maksukäytäntömme
perustuu lakiin Taiteen perusopetuksesta 633/98 12 §.
Lukukausi- ja materiaalimaksut laskutetaan lukukausittain. Syyslukukauden laskutus on
syyskuussa ja kevätlukukauden tammikuussa. Sähköinen laskutus edellyttää
ajantasaista sähköpostiosoitetta. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä laskun
viitenumeroa. Materiaalikulut veloitetaan erikseen käytön mukaan. Poikkeavasta
maksuaikataulusta voi sopia tarvittaessa ottamalla yhteyttä p. 050 3363 599 tai
info@taitoetelasuomi.fi. Lukukausimaksun voi maksaa Smartumilla, E-passilla tai
Eazybreakilla, kerro maksutavasta ilmoittautumisesi yhteydessä.
Jos maksuja ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä
eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksu saadaan periä ilman
tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
annetuissa laissa (367/1961) säädetään.
Lukukausimaksu lukuvuonna 2022-2023 aikuisten opinnoissa ovat
yleisen oppimäärän opinnot: 175 € / lukukausi
laajan perusopinnot: 175 € / lukukausi
laajan syventävät opinnot: 185 € / lukukausi
UUSIEN JA JATKAVIEN OPPILAIDEN PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautuminen tehdään koko opintojen ajaksi. Opintojen keskeyttämisestä on
ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse rehtorille tai vastuuopettajalle 1.8. tai 1.12.
mennessä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta peritään 55 €:n peruutusmaksu.
Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun. Peruutusehdot
koskevat myös välivuodelle jääviä. Lukukausimaksujen maksamatta jättäminen ei ole
peruminen.
OHJEITA OPPITUNNEILLE
Opintokerran alussa valmistellaan usein uusi tehtävä tai työvaihe. Tehtävään liittyy
usein myös uuden tekniikan oppiminen. Koko työskentely perustuu usein tähän
yhteiseen hetkeen. On siis todella tärkeää, että kaikki ryhmän opiskelijat ovat ajoissa
paikalla. Oppitunneilla käsitellään monenlaisia materiaaleja ja välineitä. Tämän vuoksi
opiskelijalla tulisi olla vaatteet, joita ei tarvitse varoa. Koulu ei vastaa opiskelijoiden
omaisuudelle sattuneista vahingoista. Opetustilojen siisteydestä ja välineiden
huolehtimisesta paikoilleen vastaavat opiskelijat yhdessä opettajan kanssa.

TAITO ETELÄ-SUOMEN KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU
Taito Etelä-Suomi ry
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
www.taitoetelasuomi.fi
Rehtori, Kirsi Juntunen
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi, 050 435 4426
YHTEYSTIEDOT
HELSINKI
CraftCorner, Eteläesplanadi 4 ja Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
p. 050 435 4426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
HYVINKÄÄ
Villa Arttu, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
p. 050 435 4426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
LAPPEENRANTA
Tashinin talo, Kauppakatu 25, 53100 Lappeenranta
p. 040 684 9552, marja.koskimaki@taitoetelasuomi.fi
LAHTI
Vesijärvenkatu 19
p. 044 4934 700, outi.heino@taitoetelasuomi.fi
LOHJA
Taitokeskus Lohja, Suurlohjankatu 12
p. 050 4685 806, lohja@taitoetelasuomi.fi
TUUSULA
Taitokeskus Hyrylä, Hyryläntie 12, 04300 Tuusula
p. 050 468 5649, hyryla@taitoelasuomi.fi
VANTAA
Taitokeskus Hiekkaharju, Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa
p. 050 345 1296, hiekkaharju@taitoetelasuomi.fi
SEURAA MEITÄ SOMESSA
https://www.facebook.com/kasityokouluetelasuomi/
https://www.instagram.com/kasityokoulu_etelasuomi/
https://www.youtube.com/channel/UCn34SYHT9FVkhPozTUWd4Qg

Elämyksiä, oivalluksia, oppisen iloa – luovuutta,
ongelmanratkaisuja ja hyvinvointia!

