
OPINTOJEN RAKENNE

Tpo 1-2 
(60 oppituntia / lukuvuosi / 77 €)

7-vuotiaasta alkaen
Opintokokonaisuudet: Kuvataiteen alkupolku, 

elämäni kuvat, taiteen tarinaa, jätän jäljen – lähiym-
päristö

Tpo 3-4 
(90 oppituntia / lukuvuosi / 92 €)

noin 9-11-vuotiaat
Opintokokonaisuudet: Mix media, puhetta taiteesta, 

sano se omin kuvin, taidekentällä, kuvat kertovat, 
muut kulttuurit kuvataiteessa, omalla kartalla

Tpo 5-6 
(90 oppituntia / lukuvuosi / 92 €)

noin 11-16-vuotiaat
TEEMAOPINNOT

Valinnaisia opintokokonaisuuksia, jotka suunnitel-
laan jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti: Taiteen raja-
pinnoilla, Yhteisöllinen prosessi, Minä taiteilijana, 
Taiteellinen esittäytyminen, Ympäristön ympärillä, 
Tutkiva ja kokeileva taide, Kestävä kehitys, Kokeile 

käsitöitä tai kuvataidetta, Itsenäinen taiteeseen 
tutustuminen, (Itsenäiset) ateljee-opinnot

Opinnot kestävät yhteensä noin 6 vuotta / 500 
oppituntia

Tervetuloa kuvikseen!

Taiteen perusopetus käynnistyy viikoilla 34-36. 

Opetuksen tehtävänä on luoda perustaa lapsen ja nuoren 
emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Haluam-
me kehittää oppilaan ajattelun taitoja ja luovuutta, kykyä 
arvostaa niin paikallista kuin muita kulttuureja. Pohdimme 
kuvataiteen keinoin oman ja muiden elämän tärkeitä asioi-
ta, kokemuksia ja myönteisiä tulevaisuuden visioita.
Haluamme myös tukea toimimista vuorovaikutuksessa tois-
ten kanssa. Keskeistä on taiteen tekemisen ja kokemisen ilo, 
sekä halu ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti.

Käytännössä kuvataiteeseen lähdetään tutustumaan pienin 
askelin ja pitkäjänteisesti - tulokset näkyvät usein vasta 
viiveellä. 

Lukuvuoden 2021-22 kantavana teemana on LUONTO - 
LUONNOLLISESTI. Miten luontoa tai sieltä saatavia mate-
riaaleja voi käyttää taiteessa, mikä on osa luontoa, mikä 
ihmisen tekemää, mikä elollisia olentoja yhdistää, miksi 
luonto lumoaa, mikä on luonnollista jne. Pohditaan taiteen 
avulla erilaisia kysymyksiä, mitkä liittyvät luontoon.

Ota mukaan suojatakki tai essu sotkuisten töidän 
varalle. Oppituntien välissä on pieni tauko, voi ot-
taa halutessaan pientä evästä mukaan (ei karkkia). 

LOMAT   
Syysloma 25.-31.10.2021 (viikko 43)
Talviloma 7.-13.3.2021 (viikko 10)
Pääsiäisloma 14.-18.4.2022,
kiirastorstaina 14.4. ei iltaopetusta
Vapunaatto 30.4.2022 ja vappu 1.5.2022
Helatorstai 26.5.2022
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LUKUVUOSI 2021-22 Opettajat:

Nivala / Haapajärvi
Maarit Räisänen

044 4456 213

Reisjärvi
Irma Kokkonen
050 340 0343

Pyhäjärvi
Irina Trifonova
040 963 3740  


