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OHJEITA OPPITUNNEILLE 

Toivomme kaikkien saapuvan ajoissa paikalle, sillä opintokerran alussa valmistellaan 
usein uusi tehtävä tai työvaihe. 
Materiaalit ja työkalut palautetaan paikoilleen ja työtila siistitään. 
Käsityökoulussa noudatetaan hyviä tapoja. Mikäli ongelmia ilmenee, otamme yhteyttä 
vanhempiin. 
Varaathan oppitunnille sopivat vaatteet, käsityökoululla on suojavaatteiksi essuja. Op-
pitunneilla käsitellään erilaisia materiaaleja ja värejä, jotka saattavat jättää vaatteisiin 
tahroja. Käsityökoulu ei vastaa oppilaiden vaatteille sattuneista vahingoista. 
Mikäli vanhemmat tulevat oppilaita vastaan ennen tuntien päättymistä, pyydämme 
teitä odottamaan luokan ulkopuolella, jotta oppilaat saavat työrauhan myös siisti- 
essään työtilaansa. 
Oppituntien aikana ei ole taukoa eväiden syömistä varten. Mikäli käsityökouluun tul-
laan esim. suoraan koulusta, eväät syödään ennen opetuksen alkamista tai asiasta voi 
sopia erikseen opettajan kanssa. 
Mikäli oppilas on poissa sairauden tai muun syyn vuoksi, on siitä hyvä ilmoittaa opet-
tajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla.
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OPPILAAKSI HAKEMINEN JA OPINTO-
OIKEUS
Käsityökouluun haku on toukokuussa. Ilmoittautu-
minen käsityökouluun on aina koko lukuvuodeksi 
kerrallaan. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Vapautuvia oppilaspaikkoja täyden-
netään myös lukuvuoden kuluessa. Oppilaaksi 
valitulla on oikeus jatkaa opintojaan seuraavana 
lukuvuonna täyttämällä jatkoilmoittautumislomake 
huhtikuussa, ilmoitus on sitova. Opintonsa keskeyt-

täneelle oppilaalle pyritään järjestämään hänen 
halutessaan uudelleen oppilaspaikka. Käsityökou-
luun palattaessa on täytettävä uusi hakulomake, 
”lisätietoja” -kohtaan täydennetään tieto aiemmista 
opinnoista.

OPPILASPAIKAN PERUMINEN 
Lukukauden kolmen ensimmäisen opetuskerran 
aikana oppilaspaikan voi perua ilman peruutusmak-
sua. Sen jälkeen  50 € peruutusmaksulla.

LOMAT 

Ei opetusta: 
Syysloma viikko 42, 16. - 20.10.2017
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2
Hiihtoloma viikko 8, 19. - 23.2.2018
Pääsiäinen 29.3 - 2.4.2018

Opas vanhemmille & oppilaille 2017-2018 



OPETUS 
Käsityökoulun ryhmät kokoontuvat syys- ja 
kevätlukukaudella kerran viikossa 2-3 oppituntia 
kerrallaan. Opetusta on lukuvuodessa 32, 64 tai 96 
oppituntia ja opetusviikkoja on 16 tai 32.

Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta käsit-
yökoulutuntien ja -matkojen aikana. Käsityökoulussa 
käytetään lukuisia eri materiaaleja ja siksi opettajan 
olisi hyvä tietää oppilaan mahdollisista allergioista. 
Käsityökoulu ei vastaa oppilaiden vaatteille tai mo-
biililaitteille sattuneista vahingoista.

OPPILAITA KOSKEVAT MUUTOKSET 
Osoite- ja puhelinnumeromuutokset tulee ilmoit-
taa käsityökouluun (koulu@taitoetelasuomi.fi) 
välittömästi. Mahdollisten hätätapausten vuoksi 
tarvitsemme myös tiedot, mistä vanhemmat tavoit-
taa opetuksen aikana. Tiedotattehan myös muista 
opetuksessa huomioitavista asioista.

OPPILASTYÖT JA TIETOJEN TALLEN-
TAMINEN 
Tiedot käsityökoulun oppilaista tallennetaan op-
pilastietojärjestelmään, joka sisältää oppilaan yht-
eystiedot ja opintosuoritukset. Oppilaiden töitä ja 
työskentelyä kuvataan digitaaliseen muotoon. Kuvia 
tarvitaan mm. näyttelytoiminnan yhteydessä ja 
markkinoinnissa.
 Käsityökoulun hakulomakkeessa olemme tiedustel-
leet teiltä saako oppilasta ja hänen työskentelyään 
kuvata. Mikäli tähän tulee muutoksia ilmoittakaa siitä 
välittömästi. Jos olette luvan antaneet, mutta, jos 
ette halua kuvia käytettävän sosiaalisessa mediassa, 
ilmoittakaa siitä.

 Oppilastyönäyttelyjä järjestetään vuosittain. Näytte-
lyyn valitut työt noudetaan kotiin näyttelyn päätyt-
tyä erikseen sovittuna ajankohtana. Käsityökoululla 
ei ole tiloja noutamattomien töiden varastoimiseen. 
Töitä voidaan säilyttää 3 kk.

ARVIOINTI 
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä 
opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa 
ohjaten oppilasta myös omien tavoitteiden asettam-
iseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy 
erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta 
itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja 
suorituksistaan palautetta opettajalta ja harjoittelee 
itsearviointia koko opiskelun ajan. Häntä opastetaan 
oman oppimisensa ja kehittymisensä dokumentoim-
iseen ja seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat käsit-
yön taiteen opetuksen tavoitteet.

TODISTUKSET 
Käsityökoulun päättötodistus on virallinen asiakirja, 
joka sisällöltään noudattaa Opetushallituksen vah-
vistaman visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita. Todistuksen ja suor-
ituksenantoa varten käsityökoululla on oppilastieto-
järjestelmä sekä opintokortit suoritetuista opinnois-
ta. Oppilas saa visuaalisten taiteiden perusopetuksen 
yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 
10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat 
opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. 
Lisäksi pyydettäessä annetaan osallistumistodistuksia 
opintonsa keskeyttäneille oppilaille. Todistuspyyntö 
osoitetaan käsityö- ja muotoilukoulun koulutus-
vastaavalle. Todistuksia ja opintosuoritusotteita voi 
hyödyntää esimerkiksi taidepainotteisiin oppilaitok-
siin haettaessa

Opetuksesta peritään kaksi kertaa vuodessa lukukausimak-
su, johon sisältyy opetus, materiaalit ja vakuutus. 
Laskutus tapahtuu syys- ja kevätlukukauden alussa.

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.

Varhaisiän opinnot (NAPEROT) 75 €
Perusopetusryhmät 155 €
Työpajaopinnot 210 € 
Sisaralennus - 10 € / sisarus 
Lukukausimaksu sisältää yhdistyksen 
jäsenmaksun 10 € / lukukausi.
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LUKUKAUSIMAKSUT



TIEDOTUS 
Käsityö - ja muotoilukoulu tiedottaa verkkosivuilla (www.taitoetelasuomi.fi), Facebook-
issa, oppilaskirjeillä, sähköpostilla ja puhelimitse. 

YHTEYDEONOTOT
Toivomme teidän pitävän yhteyttä käsityökouluun ensisijaisesti sähköpostilla osoit-
teeseen koulu@taitoetelasuomi.fi. Mikäli oppilas ei pääse osallistumaan tunnille, tieto 
on hyvä laittaa tekstiviestinä opettajan gsm-numeroon.

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 
TAVOITTEITA 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on laajentaa taid-
ekasvatusta. Opetus on tavoitteellista ja vuosittain 
etenevää. Käsityön taiteen perusopetuksessa op-
pilas käy itse läpi käsityön eri vaiheet suunnittelusta 
toteutukseen. Perusopetuksen päätarkoitus ei ole 
tuottaa taideteoksia tai käyttötuotteita, vaan oppia 
käsityön tekniikat ja tutustua työkaluihin. Työvaiheet 
tulevat tutuiksi samalla kun perehdytään taiteen 
tekemisen peruselementteihin. Käsityön taiteen 
perusopetus pyrkii ylläpitämään ja kehittämään 
suomalaista esine- ja ympäristökulttuuria sekä opet-
tamaan kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja 
arvostamista. 

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu 
(jatkossa käsityökoulu) järjestää yleisen oppimäärän 
mukaista käsityön taiteen perusopetusta, joka nou-
dattaa opetushallituksen laatimia yleisiä opetussu-
unnitelman perusteita. Helsingin kaupunki hyväksyi 
käsityökoulu Helskyn ensimmäisen opetussuun-
nitelman vuonna 1996. Uuden opetussuunnitelman 
Helsingin kirjasto- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 
toukokuussa 2006. Uusi opetussuunnitelma otettiin 
käyttöön syksyllä 2006. Laki taiteen perusopetuk-
sesta (1998/633) sekä asetukset taiteen peruso-
petuksesta (1998/813) ja opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista (1998/986). 



TAITO Etelä-Suomi ry 
Eteläesplanadi 4 
00130 Helsinki 

koulu@taitoetelasuomi.fi 
www.taitoetelasuomi.fi

toiminnanjohtaja 
Ulla Telimaa 

ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi 
gsm 050 3363 599 

koulutusvastaava 
Kirsi Juntunen 

kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi
gsm 044 5569 324

Opettajien sähköposti: 
 koulu@taitoetelasuomi.fi

OPETUSPISTEET 
Keskusta: CraftCorner, Eteläesplanadi 4 
Malmi: Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 
Pohjois-Haaga: Pohjois-Haagan ala-aste, Tolarintie 6 
Paloheinä: Paloheinän ala-aste, Ylipalontie 1 
Viikki: Asukastalo Kiila, Kevättori 1 
Herttoniemenranta: Herttoniemenrannan ala-aste,  
Petter Wetterin tie 5 
Tapulikaupunki: Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5

OPETTAJAT
Aira Rautiainen gsm 045 3158 588 
Janita Perttula gsm 040 170 1784
Heli Hyyryläinen gsm 050 467 2751
Lilli Kaljunen gsm 040 7355 997 

TAITO ETELÄ-SUOMEN  
KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU


