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Käsityön taiteen perusopetus Taito Keski‐Suomi ry:ssä
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri
taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan
ammatilliseen ja korkea‐asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa
laissa (633/1998) ja asetuksessa(813/1998).
Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet
seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkus‐ ja teatteritaide) sekä visuaaliset taiteet
(audiovisuaalinen, arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö).
Taiteen perusopetuksen oppimääriä on yleinen oppimäärä, jonka laajuus on 500 tuntia ja laaja oppimäärä, jonka laajuus
on 1300 tuntia. Yleinen oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, käsityön perusteisiin, työpajaopintoihin ja
valinnaisopintoihin. Laaja oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.
Visuaalisten taiteiden eri suuntautumisvaihtoehtojen opinnot voidaan lukea hyväksi keskenään.
Käsityön taiteen perusopetus
Taito Keski‐Suomi ry on järjestänyt käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 1990 Jyväskylän
käsityökoulun nimissä. Opetusministeriö on myöntänyt taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla Taito Keski‐Suomi
ry:lle luvan järjestää taiteen perusopetusta sekä saada siihen laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää
valtionosuutta. Lisäksi yhdistys järjestää käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti sen toiminta‐
alueella Joutsassa ja Saarijärvellä. Toiminta on käynnistynyt Saarijärvellä v. 2004 ja Joutsassa v. 2005.
Jyväskylän käsityökoulu antaa käsityön taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista opetusta lapsille,
nuorille ja aikuisille. Joutsassa ja Saarijärvellä annettava opetus noudattaa yleisen oppimäärän perusteita.
Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että yleisen oppimäärän käsityön perusteet ja työpajaopinnot ovat laajan
oppimäärän perusopinnot. Yleisen oppimäärän opinnot voidaan lukea hyväksi siirtyessä laajaan oppimäärään tai
päinvastoin.
Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa‐alueilla, joita ovat esinesuunnittelu
ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen.
Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Käsityön opetuksen
tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat
oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee
ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili‐, esine‐ ja
ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja
työtapoja. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita sekä kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.
Lukuvuoden 2016–2017 teemana on SUOMI 100 VUOTTA.
Lisätietoja saat nettisivuiltamme
www.aivia.fi
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JYVÄSKYLÄN KÄSITYÖKOULUN YLEISTIEDOTE LV 2016 – 2017
TEEMANA SUOMI 100 VUOTTA
LUKUVUODEN AIKATAULUT
Lukuvuoden pituus on 30 opintoviikkoa ja opetustunteja on 2‐4 tuntia viikossa.
SYYSLUKUKAUSI 5.9.–8.12.2016
Syyslukukausi alkaa 31.8.2016 viikolla 36 ja päättyy 3.12. joulupajoihin viikolla 49.
Periodi 1, vk 36–41

Syysloma, vk 42

Periodi 2, vk 43–48

Joulupajat, vk 49

ValoVirtaa ‐tapahtuma

Verstasmyyjäiset

ma 5.12., ke 7.12.,

pe 23.9.2016

la 12.11.2016

to 8.12.2016

TOURUJOELLA klo 20

klo 10–16

Joululoma, vk 50–1

KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.‐24.5.5.2017
Kevätlukukausi alkaa 9.1.2017 viikolla 2 ja päättyy viikoilla 19/21 (maanantain ryhmät).
Periodi 3, vk 2–7

Talviloma, vk 9

Periodi 4,

Periodi 5

vk 8–14/15

vk 15/16–19/20

Huom.! Arkipäiville sattuvina juhlapyhinä ei ole opetusta. Pyhäpäivät ja lomat on huomioitu ryhmäkohtaisissa
lukujärjestyksissä. Huom. maanantain ryhmillä ei ole opetusta vko 16 (pääsiäinen 17.4.2017) ja
vko 18 (vappu 1.5.2017).

OPETUSTILAT
Opetus järjestetään pääsääntöisesti Taitokeskuksen tiloissa, Kivääritehtaalla, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, G‐rappu.
Jos opetusta järjestetään poikkeuksellisesti muissa tiloissa, siitä ilmoitetaan hyvissä ajoin oppilaille. Työturvallisuuden ja
viihtyvyyden vuoksi pajoissa noudatetaan sovittuja opetuksen alkamis‐ ja päättymisaikoja. Opetustuokion jälkeen
opettaja ja ryhmä yhdessä huolehtivat välineet paikoilleen ja laittavat opetustilan siistiksi.

VAATETUS
Työpajoissa käsitellään erilaisia materiaaleja ja värejä, jotka saattavat jättää vaatteisiin jälkiä. Varaa työpajaan sopivat
vaatteet ja sisäkengät. Käsityökoululla on suojavaatteiksi essuja.
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VÄLIPALA
Tauoilla eväitä nautitaan keittiössä, jossa on mikroaaltouuni ja jääkaappi. Jokainen huolehtii omalta osaltaan siisteydestä.
Opettaja on mukana välipalatauolla lasten ja nuorten ryhmissä.
VAKUUTUKSET
Lapsille ja nuorille on kerhovakuutus, joka on voimassa käsityökoulun tuntien ja matkojen aikana. Aikuiset työskentelevät
omalla vastuullaan.
RYHMIEN KOKOONTUMISAJAT
Päivä

MA

Ryhmä

Ikäryhmä (j=jatkavat,

Aika

tunnus

u=uudet)

R1

5‐7 (j+u)

16‐17.30

R2

7‐8 (j+u)

16‐18.15

R3

Anime/Cosplay ‐

16-19

Päivä

KE

Ryhmä

Ikäryhmä (j=jatkavat,

Aika

tunnus

u=uudet)

R18

‐

R19

13‐15, nikkarit (j)

16‐19

15.30‐17.45

RYHMÄ (u)

TI

R4

Robottiryhmä 8‐12 (j)

15.30‐17.45

R21

8‐10 (j+u)

R5

Aikuiset (j)

18‐21

R22

‐

R6

‐

R23

Aikuiset (j+u)

R7

Aikuiset, koruryhmä

18‐21

R24

‐

R8

14‐15 (j)

17‐20

R25

‐

R9

Aikuiset (j)

11‐14

R26

10‐13 (j+u)

R10

8‐12 (j+u)

15.45‐18.00

R27

‐

R11

10‐14, nikkarit (j)

15.45‐18.00

R28

9‐13, nikkarit (j+u)

16‐18.15

R12

9‐12 (j)

16‐18.15

R29

Aikuiset (j+u)

11‐14

R13

‐

R30

Aikuiset (j)

18‐21

R14

Aikuiset, entisöinti (j)

R31

Aikuiset,pisanka (j+u)

18‐21

R15

‐

R16

Aikuiset (j)

18‐21

R32

Ohjelmointiryhmä

16‐18.15

R17

Aikuiset, nukke (j)

16‐19

R33

5‐8,nikkarit (u)

16‐18.15

TO

18.15‐21.15

PE

18‐21

15.30‐17.45

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukuvuodessa on syys‐ ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Lisäksi veloitetaan materiaalit
käytön mukaan. Lukukausimaksut laskutetaan syyskuussa ja tammikuussa. Lukukausimaksu on 119,‐/lapset ja nuoret ja
149,‐/aikuiset. Lasten ja nuorten sisaralennus on 10 %. Huom. Lukukausimaksun laiminlyönti aiheuttaa oppilaspaikan
menetyksen. Lukukausimaksuja ei palauteta, mikäli oppilas keskeyttää opiskelun kesken lukukauden. Oppilaspaikan
vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen, ellei oppilaspaikkaa ole ajoissa peruttu.
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MATERIAALIMAKSUT
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen materiaalikortti, jonka mukaan materiaalit laskutetaan. Materiaalimaksut
laskutetaan lukukausien päätyttyä. Mikäli materiaalikortti on puutteellisesti täytetty, materiaalikulutus arvioidaan
tehtyjen töiden mukaan. Materiaalikuluihin lisätään yleiskustannus, joka on 5,‐/lukukausi.

EROAMINEN KÄSITYÖKOULUSTA
Jos haluat erota käsityökoulusta, sinun tulee tehdä eroamisilmoitus joko kirjallisesti tai sähköpostilla käsityökoulun
toimistoon. Eroamisilmoitus tulee tehdä edellisen lukukauden aikana joulu/toukokuun 15. päivään mennessä. Muussa
tapauksessa sinun katsotaan jatkavan käsityökoulua seuraavalle lukukaudelle ja lukukausimaksu tulee maksuun.
Huom. Opettajille tai muutoin esim. suullisesti tai puhelimitse tehty ilmoitus ei ole pätevä.
MUUTA HUOMIOITAVAA








Noudata varovaisuutta liikkuessasi Kivääritehtaan alueella.
Kivääritehtaan alueella on yksityinen pysäköinnin valvonta APV Alueellinen Pysäköinninvalvonta Oy. Jos tulet
autolla, käytä 2–4 tunnin parkkikiekkopaikkoja. Junaradan vieressä oleva ”koeajorata” on 4 tunnin aluetta ja
huoltoaseman vieressä oleva alue on 2–4 tunnin aluetta. Välttyäksesi pysäköintivirhemaksuilta, käytä vain
luvallisia paikkoja. Taitokeskus ei ole vastuussa alueen pysäköintikäytänteistä.
Matkapuhelimet pidetään äänettöminä opetustuntien aikana.
Oppilastyöt annetaan kotiin aina seuraavan periodin alussa portfoliokuvausten jälkeen. Lukuvuoden työt on
noudettava viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisellä viikolla.
Jos sinulla on allergioita tms. terveydellisiä rajoitteita, kerro niistä opettajallesi luottamuksellisesti.
Jos joudut olemaan pois tunneilta, niin ilmoita siitä käsityökoulun toimistoon p. 050 413 0993 tai sähköpostilla
taitokeskus@aivia.fi

OPETTAJAT lv 2016–2017
Hintikka Hanna, paperi, erityistekniikat ja metalli
Hirvonen Kaisu, keramiikka
Holappa Riikka, tekstiili ja erityistekniikat
Lahti Minna, tekstiili ja erityistekniikat
Marttila Titta, metalli
Nieminen Heini, tekstiili
Nieminen Tarja, portfolio
Pennanen Kirsi, tekstiili
Peura Sveta, nukke ja perinnetekniikat
Punamäki Anna, puu, erityistekniikat, tekstiili
Tuukkanen Pertti, kovat materiaalit, nikkarit
Tuntiopettajina toimivat myös alan ammattilaiset ja harjoittelijat sekä eri taiteenalojen asiantuntijat.
YHTEYSTIETOJA
KÄSITYÖKOULUN TOIMISTO, p. 050 413 0993, sp. taitokeskus@aivia.fi, AVOINNA ma–pe 10–15
Kurssisihteeri Tuula Juntunen
Rehtori Maire Valkonen, p. 050 432 1843, sp. maire.valkonen@aivia.fi
LASKUTUSASIAT, Taito Keski‐Suomi ry:n toimisto, p. 050 412 1532, sirpa.pennanen@aivia.fi
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