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Tulevaisuuden suunnittelijat,
muotoilijat ja käsityön harrastajat
kasvavat käsityö- ja muotoilukoulussa!

Taito Etelä-Suomi ry järjestää lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta
kahdeksalla paikkakunnalla Helsingissä, Haminassa, Hyvinkäällä, Lahdessa,
Lappeenrannassa, Lohjalla, Tuusulassa ja Vantaalla. Näiden lisäksi toimii aikuisten
käsityö- ja muotoilukoulu Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Lohjalla,
Tuusulan Hyrylässä ja Vantaan Hiekkaharjussa.
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 oppilaille uusia mahdollisuuksia
ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös
kehittää oppilaiden 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. Havainnointi
ja itse tekeminen ovat keskeisiä työmuotoja. Oppilaan 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.

OPPILAAKSI HAKEMINEN JA OPINTO-OIKEUS
Opiskelijoiden hakuaika seuraavan lukuvuoden opintoihin alkaa huhtikuussa.
Opintoihin haetaan koko vuodeksi kerrallaan. Vapautuville oppilaspaikoille voi
hakea myös kesken lukuvuoden. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Eeposoppilashallintajärjestelmän kautta. Oppilasvalinta tapahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä. Valitsematta jääneet opiskelijat ovat varasijoilla
lukuvuoden ajan. Vapautuvia oppilaspaikkoja täydennetään lukuvuoden aikana.
Ilmoittautuessaan Taito käsityö- ja muotoilukoulun oppilaaksi, oppilaalla on samalla
mahdollisuus liittyä Taito Etelä-Suomi ry:n jäseneksi ja tukea suomalaisen taidon
tarinaa. Alaikäiseltä oppilaalta emme peri jäsenmaksua. Oppilaan vanhemman
liittyessä jäseneksi maksu on 25 €/lukuvuosi.
OPETUS
Käsityö- ja muotoilukoulun ryhmät kokoontuvat syys- ja kevätlukukaudella 15
kertaa kerran viikossa 2-3 oppituntia kerrallaan. Oppitunnin pituus on 45 min.
Lähiopetusta on lukuvuodessa 60 tai 90 oppituntia. Erityistapauksissa opetusta
voidaan antaa poikkeavana ajankohtana (viikonloppuna) tai etäopetuksena. Mikäli
oppilasmäärät laskevat kesken lukuvuoden, soveltuvia ryhmiä voidaan yhdistää.
Syyslukukausi alkaa viikolla 35 ja kevätlukukausi alkaa viikolla 2.
Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta käsityökoulutuntien ja -matkojen
aikana. Käsityö- ja muotoilukoulussa käytetään lukuisia eri materiaaleja ja siksi
opettajan olisi hyvä tietää oppilaan mahdollisista allergioista. Koulu ei vastaa
oppilaiden vaatteille tai mobiililaitteille sattuneista vahingoista.
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OHJEITA OPPITUNNEILLE
Toivomme kaikkien saapuvan ajoissa paikalle, sillä opintokerran alussa
valmistelemme usein uuden tehtävän tai työvaiheen.
Materiaalit ja työkalut palautamme paikoilleen ja työtilan siistimme yhdessä.
Käsityö- ja muotoilukoulussa noudatetaan hyviä tapoja, mikäli ongelmia
ilmenee, otamme yhteyttä vanhempiin.
Varaathan oppitunnille sopivat vaatteet, käsityö- ja muotoilukoululla on
suojavaatteiksi essuja.
Oppitunneilla käsitellään erilaisia materiaaleja ja värejä, jotka saattavat jättää
vaatteisiin tahroja. Koulu ei vastaa oppilaiden vaatteille sattuneista
vahingoista.
Mikäli vanhemmat tulevat oppilaita vastaan ennen tuntien päättymistä,
pyydämme teitä odottamaan luokan ulkopuolella, jotta oppilaat saavat
työrauhan myös siistiessään työtilaansa.
Evästauoista sovitaan opettajan kanssa.
Mikäli oppilas on poissa sairauden tai muun syyn vuoksi, on siitä hyvä
ilmoittaa käsityö- ja muotoilukoulusta lukukauden alussa saatuihin
yhteystietoihin.

OPPILAITA KOSKEVAT MUUTOKSET
Osoite- ja puhelinnumeromuutokset tulee ilmoittaa käsityö- ja muotoilukoulun
oman opetuspisteen vastuuopettajalle tai rehtorille. Opetuspisteiden
vastuuopettajien yhteystiedot löytyvät lukuvuosioppaan lopusta. Mahdollisten
hätätapausten vuoksi tarvitsemme myös tiedot, mistä vanhemmat tavoittavat
opetuksen aikana. Tiedotattehan myös muista opetuksessa huomioitavista
asioista.
OPPILASTYÖT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN
Tiedot käsityö- ja muotoilukoulun oppilaista tallennetaan
oppilastietojärjestelmään, joka sisältää oppilaan yhteystiedot ja opintosuoritukset.
Oppilaiden töitä ja työskentelyä kuvataan digitaaliseen muotoon. Kuvia tarvitaan
mm. näyttelytoiminnan yhteydessä ja markkinoinnissa. Noudatamme
dokumentoinnissa ja julkaisuissa antamianne rajoituksia. Oppilastyönäyttelyjä
järjestetään vuosittain. Näyttelyyn valitut työt noudetaan kotiin näyttelyn
päätyttyä erikseen sovittuna ajankohtana. Käsityökoululla ei ole tiloja
noutamattomien töiden varastoimiseen. Töitä voidaan säilyttää 3 kk.

LUKUKAUSIMAKSUT
Opetuksesta peritään kaksi kertaa vuodessa lukukausimaksu, johon sisältyvät
opetus, materiaalit ja vakuutus. Sisaralennus on 10 € kultakin lapselta. Laskutus
tapahtuu syys- ja kevätlukukaudella kolmannen opetuskerran jälkeen. Sähköinen
laskutus edellyttää huoltajan ajantasaista sähköpostiosoitetta. Maksettaessa on
ehdottomasti käytettävä annettua viitenumeroa.
Mikäli lukukausimaksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, saadaan vuotuista
viivästyskorkoa noudattaen periä eräpäivästä alkaen korolain mukaan (633/1982),
maksu voidaan myös periä ulosottotoimin annetuin lain säädösten mukaan
(367/1961).
Oppilas menettää opiskelupaikkansa, jos edellinen lukukausimaksu on
suorittamatta seuraavan lukukauden alkaessa. Lukukausimaksut löytyvät
kotisivuilta: https://www.taitoetelasuomi.fi/ Lasten- ja nuorten opetuspisteet ja
ryhmät
OPPILASPAIKAN PERUMINEN
Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi 2022-2023. Oppilaspaikan
perumisesta tai opintojen keskeyttämisestä on huoltajan ilmoitettava kirjallisesti
tai sähköpostitse omaan toimipisteeseen.
Jatkava oppilas
Jos jatkava oppilas peruu oppilaspaikkansa 1.8. tai 1.12. mennessä,
peruutusmaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksesta peritään 55 €:n
peruutusmaksu. Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun.
Mikäli oppilas keskeyttää opinnot kesken lukuvuoden tulee siitä tehdä ilmoitus
koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä rehtorille tai alueen vastuuopettajalle.
Uusi oppilas
Uusi oppilas voi perua oppilaspaikkansa ennen lukukauden alkua ilman
peruutusmaksua, viimeistään 21.8.2022. Peruutuksen voi tehdä myös
55 €:n peruutusmaksulla vielä ennen neljättä kokoontumista, ilmoitus
oppilaspaikan perumisesta tulee tehdä koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä
rehtorille tai alueen vastuuopettajalle. Myöhemmin keskeytetyt opinnot eivät
vapauta lukukausimaksusta.
TIEDOTUS
Käsityö - ja muotoilukoulu tiedottaa Eepoksessa, verkkosivuilla
(www.taitoetelasuomi.fi), Facebookissa, oppilaskirjeillä, sähköpostilla ja
puhelimitse.
YHTEYDENOTOT
Toivomme teidän pitävän yhteyttä käsityö- ja muotoilukouluun ensisijaisesti
sähköpostilla oman opetuspisteen vastuuopettajalle. Lista opetuspisteistä ja
yhteystiedoista seuraavalta sivulta.

OPETUSPISTEET JA YHTEYSTIEDOT
HELSINKI
Keskusta, CraftCorner, Eteläesplanadi 4
Malmi, Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
Pohjois-Haaga, Pohjois-Haagan ala-asteen koulu, Mäkipellontie 19
Paloheinä, Paloheinän ala-aste, Ylipalontie 1
Viikki, Asukastalo Kiila, Kevättori 1
p. 050 435 4426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
HAMINA
Raatihuoneenkatu 2
p. 040 5540 582, hamina@taitoetelasuomi.fi
HYVINKÄÄ
Villa Arttu, Kankurinkatu 4-6 B 11
p. 050 435 4426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
LAPPEENRANTA
Tasihinin talo, Kauppakatu 25
p. 040 684 9552, marja.koskimaki@taitoetelasuomi.fi
LAHTI
Vesijärvenkatu 19
p. 044 4934 700, outi.heino@taitoetelasuomi.fi
LOHJA
Taitokeskus Lohja, Suurlohjankatu 12
Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3
p. 050 4685 806, lohja@taitoetelasuomi.fi
TUUSULA
Hyrylä: Taitokeskus Hyrylä, Hyryläntie 12
Kellokoski: Kellokosken koulu, Koulutie 7
Jokela: Jokela-talo, Keskustie 20
p. 050 4685 649, hyryla@taitoetelasuomi.fi
VANTAA
Hakunila: Taitokeskus Hakunila, Hepokuja 6 A
p. 050 340 8262, hakunila@taitoetelasuomi.fi
Hiekkaharju: Taitokeskus Hiekkaharju, Leinikkitie 22 B
Myyrmäki: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
p. 050 345 1296, hiekkaharju@taitoetelasuomi.fi

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
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, hyvinvointia ja kavereita!

