JYVÄSKYLÄN KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULUN, SAARIJÄRVEN TOIMIPISTEEN
YLEISTIEDOTE LV 2019-2020
Taito Keski-Suomi ry
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu ja käsityön taiteen perusopetus
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu, Saarijärven toimipiste

Taito Keski-Suomi ry on Keski-Suomen alueella toimiva yhdistys, joka on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsen. Taitojärjestö toimii vahvasti
aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän käsityökulttuurin edistämiseksi Suomessa. Taitojärjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys
ja kestävä kehitys. Taito Keski-Suomi ry:n toimipaikkaverkosto: hallinto Jyväskylässä, Taitokeskus, Taito Shop ja Jyväskylän käsityö- ja
muotoilukoulu eri toimipisteissä Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Yhdistys tuottaa myös neuvonta- ja koulutuspalveluita sekä ammatillista
koulutusta, välittää käsityöyrittäjien tuotteita sekä materiaaleja ja järjestää käsityön edistämiseksi näyttelyitä ja tapahtumia. Yhdistyksellä on
monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus lasten, nuorten ja aikuisten käsityön taiteen perusopetuksesta ja ohjauksesta vuodesta 1990. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2000 Taito Keski-Suomi ry:lle, Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoululle käsityön taiteen perusopetuksen
järjestämisluvan. Koulu on ollut toimintansa alusta asti aktiivisesti kehittämässä käsityön taiteen perusopetusta paikallisesti ja valtakunnallisesti.
Vuosittain haettavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen avustuksilla kehitetään Jyväskylän käsityökoulun toimintaa.
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun tehtävänä on antaa lain taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetuksen taiteen perusopetuksesta
(813/1998) määrittelemää opetusta sekä järjestää muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta
toiselle etenevää lapsille, nuorille ja aikuisille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
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Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Koulu antaa vuodesta
toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus on lakisääteistä ja noudattaa valtakunnallista ja
oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa. Oppilaitos antaa laajan oppimäärän mukaista opetusta. Laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia.
Oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän käsityökasvatuksesta ja aikuisten käsityön
opetuksesta. Käsityön taiteen perusopetuksen keskeiset sisällöt ja opintokokonaisuudet ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt,
Palveluympäristöt ja Rakennetut ja luonnonympäristöt.
Opetushallitus on päättänyt ja antanut määräyksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma otettiin
käyttöön Jyväskylän käsityökoulussa 1.8.2018. Koulutuksen järjestäjä on laatinut koulukohtaisen opetussuunnitelman Taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 määräyksen pohjalta. Koulun johtokunta on hyväksynyt Käsityön taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 8.6.2018. Opetussuunnitelma on annettu tiedoksi toimialueen kunnille. Opetussuunnitelma
toimii suunnittelun pohjana eikä sisällä yksityiskohtaisia opetuksen toteuttamisohjeita. Opettajan valitsemien sisältöjen ja tavoitteiden sekä
menetelmien tulee tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuosittainen työsuunnitelma laaditaan koulukohtaisen opetussuunnitelman
pohjalta.
Opetussuunnitelmaan on liitetty Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä oppilaitoksen opettajien ja oppilaiden,
huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon toimialueella opetusta antavien kuntien
varhaiskasvatussuunnitelmat, perusopetuksen opetussuunnitelmat ja kulttuurisuunnitelmat sekä elinkeino- ja kulttuurielämä paikallisesti ja
valtakunnallisesti.
Käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat 8.6.2018 hyväksytyn uuden
opetussuunnitelman mukaisesti. Ennen 1.8.2018 aloittaneiden oppilaiden osaaminen tunnustetaan ja opinnot hyväksiluetaan siirryttäessä
noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa.
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LUKUVUODEN AIKATAULUT
Lukuvuoden pituus on 20 opintoviikkoa ja opetustunteja on 2-4 tuntia viikossa.
SYYSLUKUKAUSI vko 36-46

Periodi 1, vk 36-40

Periodi 2, vk 41

Syysloma , vk 42

Perodi 2 jatkuu,

Joululoma, vk 48/2019-n.

vk 43-46

4/2020

Valojuhla 1.11.
klo 18-20
KEVÄTLUKUKAUSI vko 5-14
Kevätlukukausi alkaa viikolla (mahdollisia muutoksi voi tulla) 5 ja päättyy viikoilla 15
Periodi 3, vk 5-8

Talviloma, vk 9

Perodi 3

Periodi 4, vk 10-15

jatkuu, vk 10

Kevätnäyttely
27.4.-22.5.2020

Huom.! Arkipäiville sattuvina juhlapyhinä ei ole opetusta. Pyhäpäivät ja lomat on huomioitu ryhmäkohtaisissa lukujärjestyksissä. Mahdollisista
extra-pajoista/tapahtumista/aikataulumuutoksista tms. tiedotetaan erikseen.
OPETUSTILAT
Opetus järjestetään Taitokeskuksen tiloissa, osoitteessa Paavontie 4, 43100 Saarijärvi. 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.
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VAATETUS
Työpajoissa käsitellään erilaisia materiaaleja ja värejä, jotka saattavat jättää vaatteisiin jälkiä. Varaa työpajaan sopivat vaatteet ja sisäkengät.
Käsityökoululla on suojavaatteiksi essuja.

VÄLIPALA
Tauoilla nautitaan eväitä ja käytössä 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 vastuulla.
TIETOSUOJA
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Käsittelemme henkilötietoja sen
tiukennettujen sääntöjen mukaisesti.
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RYHMIEN KOKOONTUMISAJAT JA LUKUJÄRJESTYS JAKSOT 1-4.
Huom. pidätämme oikeuden muutoksiin.
Päivä

Ryhmä

Lukujärjestys 2019-2020:

Aika

Lukujärjestys 2019-2020

Aika

tunnus/ikäryhmä

Syyslukukausi

syksy

Kevätlukukausi

kevät

AIKU (j+u)

1.jakso: Neule ja makrame

ti

3.jakso: Block Printing -painanta

ti

päivär

2. jakso: Tuftaus

12-14.15

4. jakso: Heksagon -punonta

10.45-13.00

AIKU

1.jakso: Kankaat kiertoon

ti

3.jakso: Plastinen muotoilu

ti

R3

2.jakso: Heksagon punonta

18-21

selluloosamassasta

18-21

j=jatkavat
u=uudet
Ti

16=>
Ti

16=>
KE

4. jakso: Block Printing -painanta

R1

1.jakso: Korin punonta

ke

3.Oma huone/ tila/ pesä

ke

10-12 v.

huopanauhoista

15-17.15

pienoismallina

15-17.15

j+u

2.jakso: Block printing -

4.Pehmoeläin

painanta

KE

R2

1.jakso: Korin punonta

to

3.jakso: Oma huone/ tila/ pesä

to

7-9 v

huopanauhoista

15.30-17

pienoismallina

15.30-17

j+u

2.jakso: Block printing -

4.jakso: Pehmoeläin

painanta
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KE

AIKU R 6

1.jakso: Japanilainen

ma

3.jakso: Heksagon korinpunonta

ke

16=>

kirjansidonta

18-21

4.jakso: Plastinen muotoilu

18-21

j+u

2.jakso: Kankaat kiertoon

selluloosamassasta

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Lisäksi veloitetaan materiaalit käytön mukaan.
Lukukausimaksut laskutetaan lokakuussa ja helmikuussa. Lukukausimaksu on 77 €/lapset ja nuoret ja 87 €/aikuiset 40h ja 65 €/ aikuiset
päiväryhmä 30 h. 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* (ks. eroaminen käsityökoulusta).
Huom. aikuisten lukukausimaksuihin käy myös Smartumin/RJ -kulttuurisetelit. Ilmoitathan käsityökoulun toimistoon hyvissä ajoin, mikäli maksat
lukukausimaksun - tai osan siitä - seteleillä.
MATERIAALIMAKSUT
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen materiaalikortti, jonka mukaan materiaalit laskutetaan. Materiaalimaksut laskutetaan lukukausien
päätyttyä. Materiaalikuluihin lisätään yleiskustannus, joka on 7€/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.
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MUUTA HUOMIOITAVAA
•
•
•
•

Noudata varovaisuutta liikkuessasi Taitokeskuksen piha-alueella.
Matkapuhelimet pidetään äänettöminä opetustuntien aikana.
Jos sinulla on allergioita tms. terveydellisiä asioita, jotka tulee huomioida, kerro niistä opettajallesi luottamuksellisesti.
Jos joudut olemaan pois tunneilta, niin ilmoitathan siitä Annelle p. 050 4131013 tai sähköpostilla taitokeskus.saarijarvi@taitokeskisuomi.fi

OPETTAJA lv 2019-2020
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu, Saarijärven toimipiste
Anne Tuhkanen

YHTEYSTIETOJA:
Taitokeskus/ Taito Shop Saarijärvi, Paavontie 4, 43100 Saarijärvi p, 050 413 1013, taitokeskus.saarijarvi@taitokeskisuomi.fi
Rehtori Maire Valkonen, p. 050 432 1943, sp. maire.valkonen@taitokeskisuomi.fi
LASKUTUSASIAT, Taito Keski-Suomi ry:n toimisto, p. 050 412 1532, sirpa.pennanen@taitokeskisuomi.fi

Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu, Kivääritehtaankatu 6, G-rappu, 40100 Jyväskylä, p. 050 413 0993, taitokeskus@taitokeskisuomi.fi, www.taitokeskisuomi.fi

