OPINTO-OPAS 2022-2023

Hyvät lasten huoltajat, nuoret ja aikuisopiskelijat
Tervetuloa oppilaaksi Lappeenrannan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2022-2023. Opintooppaasta löydät tietoa koulun säännöistä, oppitunneilla työskentelystä ja muista opintoihin
liittyvistä asioita.
Lappeenrannan kuvataidekoululla on Opetusministeriön lupa antaa kuvataiteen taiteen
perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää
(Kuvis 1→ Kuvis 2 jne.) kuvataiteen opetusta. Opiskelun voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa,
lapset ja nuoret oman ikätason mukaisessa ryhmässä ja aikuiset AikuistenKuvis 1-ryhmässä.
Opintoihin kuuluu myös koulun tapahtumiin ja näyttelyihin osallistuminen.
Toivomme vilkasta kanssakäymistä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Palautteenne auttaa meitä
kehittämään koulun toimintaa. Jos oppilaalla on jokin sairaus tai erityispiirre, toivomme että
ilmoittaisitte siitä omalle opettajalle ja toimistoon, mielellään myös rehtorille, jotta opettaja
voi keskustella asiasta tarvittaessa myös rehtorin kanssa.
Saatte lukukauden aikana useita tiedotteita sähköpostitse, joten Eeposportaalissa on hyvä olla
sähköpostiosoite, mitä seuraatte aktiivisesti. Myös koulun Facebook- ja Instagram-sivuilla
tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
Eepos oppilasportaalissa voitte seurata opintosuorituksia ja opintojen etenemistä
opintokokonaisuuksittain. Lukuvuoden päätteeksi opettajat merkitsevät opinnot suoritetuksi,
kun oppilas on osallistunut opintoihin säännöllisesti. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin 5
kertaa lukukaudessa, opintoja tulee korvata ennen kuin suoritus voidaan hyväksyä.
Lappeenrannan kuvataidekoulun ylläpitäjänä toimii Lappeenrannan Taideyhdistys ry ja
yhdistyksen hallitus toimii koulun johtokuntana.
Innostu ja inspiroidu kuviksessa!
Värikästä ja luovaa opintovuotta!
Hanne Ronkanen
rehtori

LUKUVUOSI 2022- 2023
SYYSLUKUKAUSI alkaa - päättyy
3-20-vuotiailla
15.8. - 16.12.2022
Aikuisilla
22.8. - 13.12.2022
Lomat syyslukukaudella:
Syysloma (vk 43) 24.10. - 30.10.2022
Joululoma
17.12.2022 - 9.1.2023
Arkipyhät:
Itsenäisyyspäivä 6.12.2022
KEVÄTLUKUKAUSI alkaa - päättyy
3-20-vuotiailla
9.1. - 12.5.2023
Aikuisilla
9.1. - 5.5.2023
Lomat kevätlukukaudella:
Talviloma (vk 9) 27.2. - 5.3.2023
Pääsiäsloma
7. - 10.4.2023
Arkipyhät:
Vappupäivä
1.5.2023
Koulu ei ole velvollinen järjestämään juhlapyhistä johtuvien lomien vuoksi poisjäävien tuntien tilalle
opetusta.

YHTEYSTIEDOT
Toimisto Aija Haverinen
toimisto@lprkuvataidekoulu.fi
puh. 044 299 0554
Rehtori Hanne Ronkanen
hanne.ronkanen@lprkuvataidekoulu.fi
puh. 044 223 2909

Opettajat
Päätoiminen opettaja Veera Kuokka (perhevapaalla)
Päätoimiset tuntiopettajat
Elina Havo
Iso-Tryykäri Tuulia

elina.havo@lprkuvataidekoulu.fi
puh. 044 719 0646 (iltapäivisin, vältäthän soittoa oppituntien aikana)
tuulia.iso-tryykari@lprkuvataidekoulu.fi

Tuntiopettajat, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lprkuvataidekoulu.fi
HUOM! vain kiireettömät viestit. Kiireelliset viestit tuntiopettajille toimiston kautta!
Busygina Maria
Martikainen Arja
Pellikka Anni
Pellinen Kristiina
Sinkkonen Emmi
Särmölä Tiinalotta

ILMOITTAUTUMINEN
Oppilaat valitaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tehdään Eepos
oppilasportaalissa.
Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, ellei toisin ole sovittu. Ilmoittautuessaan
oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja sitoutuu
1) maksamaan vähintään sen lukukauden lukukausimaksut*, jolla oppilas aloittaa opintonsa
2) kuvataidekoulun sääntöihin
Lyhytkursseille ilmoittaudutaan erikseen.
Ryhmää voi vaihtaa, jos toivotussa ryhmässä on tilaa. Vaihtoa voi tiedustella toimistosta tai
rehtorilta. Vaihdosta täytyy AINA olla yhteydessä toimistoon.
*Ennakkoon varatun oppilaspaikan voi peruuttaa ilman maksua 5 päivää ennen lukukauden
alkua. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Myöhemmin peruutetusta oppilaspaikasta peritään
vähintään puolet lukukausimaksusta.
Jos oppilas keskeyttää opintonsa lukukauden aikana, on siitä ilmoitettava kirjallisesti koulun
toimistoon. Kirjalliseksi ilmoitukseksi riittää sähköpostiviesti (toimisto@lprkuvataidekoulu.fi)
jossa ilmenee oppilaan koko nimi ja ryhmä sekä lopettamisajankohta. Oppilas pitää
opiskelupaikkaa hallussaan siihen asti, kunnes kirjallinen keskeytysilmoitus on toimistossa.
Lukukauden aikana ilmoitetusta opintojen keskeytyksestä koulu ei palauta maksettuja
lukukausimaksuja.
Jos kevätlukukauden oppilaspaikkaa ei peruuteta kirjallisesti 31.12.2022 mennessä, peritään
kevätlukukauden lukukausimaksusta vähintään puolet.
Oppilas voi pitää myös välivuoden sairauden tai tilapäisen muutoksen vuoksi. Välivuodesta
tehdään kirjallinen ilmoitus sähköpostitse koulun toimistoon.
PIDÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA!
Osoite- tai muiden yhteystietojen muutokset voi tehdä ”Omat tiedot”-osiossa oppilasportaali
Eepoksessa. Muistathan käydä päivittämässä tietosi esim. muutettaessa tai kun
puhelinnumero tai sähköpostiosoite vaihtuu. Mahdollisten hätätapausten ja esim. tuntien
peruuntumisen varalta kuvataidekoulun toimistossa (Eepoksessa) on oltava ajan tasalla
olevat yhteystiedot.

VARUSTEET
Mahdollisia museokäyntejä ja ulkona työskentelyä varten lasten tulee olla kuvataidekouluun
tullessaan pukeutuneina sään mukaisiin päällysvaatteisiin. Tunneille tullaan työskentelyyn
sopivissa vaatteissa. Koulu ei vastaa likaantuneista vaatteista. Pienillä oppilailla työtakki tai esiliina
ja sisätossut mahdollistavat mukavan ja huolettoman työskentelyn.
TUNTI ALKAA JA PÄÄTTYY TÄSMÄLLEEN
On tärkeää, että kaikki oppilaat ovat ajoissa tunneilla, koska työskentely perustuu
yhteiseen aloitushetkeen. Oppituntien alussa opettaja kertoo tuntien sisällöstä, opettaa
tekniikoita sekä havainnollistaa mahdollisesti tehtävän osalta taiteen ilmiöitä.
Tuntien lopussa siivotaan työpiste ja opetusvälineet yhdessä, ja mahdollisesti tarkastellaan
tehtyjä töitä. Kaikki osallistuvat luokan siivoamiseen. Yhteisiä sääntöjä noudattamalla kaikkien
työskentely on levollisempaa ja tehtäviin keskittyminen on helpompaa. Puhelimen käyttö
oppitunnin aikana on luokkatilassa kielletty, ellei asiasta ole erikseen sovittu opettajan
kanssa!
Oppilaan turvallisuuden kannalta on hyvä, että hänet haetaan välittömästi oppitunnin päätyttyä.
Opettajien vastuu rajoittuu oppituntien aikaan, eikä se koske tapaturmia. Halutessaan
tapaturmasuojan, oppilaalle tulee hankkia henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus.
Nuoret voivat tulla koulusta suoraan kuvataidekoululle, tehdä läksyjä ja nauttia eväitään
koulun aulatiloissa, jotka on varattu tähän käyttöön. Huoltajat voivat odottaa aulassa tunneilla
olevia lapsiaan.
POISSAOLOT
Poissaoloja saa olla lukuvuoden aikana korkeintaan viisi (5). Tätä suuremmat poissaolot
näkyvät opintojen tuntikertymässä. Poissaolojen korvaamisesta esim. kotitehtävillä voi sopia
opettajan kanssa. Poissaoloista on hyvä ilmoittaa toimistoon, mistä tieto voidaan välittää
opettajalle. Satunnaiset poissaolot ovat oppilaan/huoltajan vastuulla, eikä niitä hyvitetä
lukukausimaksuissa.
TODISTUS
Oppilaan lopettaessa opintonsa hän saa pyydettäessä opintorekisteriotteen, josta ilmenevät
opintojaksot ja -aika. Päättötodistus annetaan laajan oppimäärän perus- ja syventävien
opintojen suorittaneille, jotka ovat tehneet myös lopputyön. Opintojen laskennallinen
laajuus on 1300 tuntia.

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksu koostuu varsinaisesta lukukausimaksusta ja materiaalimaksusta
Vauvojen värikylpy 3krt. 1 oppitunti/kerta 45€ /lukukausi
TaaperoKuvis 3-4-v.
1 oppitunti/viikko
ViskariKuvis 5-vuotiaat 1,33 oppituntia/viikko
EskariKuvis 6-vuotiaat
2 oppituntia/viikko
Kuvis 1-2, 7-8-vuotiaat 2 oppituntia/viikko
Kuvis 3, 9-vuotiaat
2,66 oppituntia/viikko
Kuvis 4-5, 10-11-vuotiaat 3 oppituntia/viikko
Kuvis 6-7, 12-14-vuotiaat 3,5 oppituntia/viikko
Työpajat, 14-20-vuotiaat 3,5 oppituntia/viikko

119€ + 25€/lukukausi
142€ + 25€/lukukausi
181€ + 30€/lukukausi
191€ + 30€/lukukausi
201€ + 30€/lukukausi
206€ + 30€/lukukausi
225€ + 30€/lukukausi
225€ + 30€/lukukausi

AikuistenKuvis 1-5, 15 vkoa 3,5 oppituntia/vko 234€ + 37€/lukukausi
Oppitunnin pituus on 45 min. Oppituntien yksikköhinta on 7,25€ - 12,70€ välillä.

Lukukausimaksut suoritetaan yhdessä erässä sekä syys- että kevätlukukaudella.
Maksulomakkeet lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Maksut tulee
maksaa aina viitenumeroa käyttäen!
Lukukausimaksuja ei palauteta vaihtoehtoiseen opetusmuotoon esim. etäopetukseen siirtymisen
vuoksi.

Ennakkoon varatun oppilaspaikan voi peruuttaa ilman maksua 5 päivää ennen lukukauden alkua.
Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Myöhemmin peruutetusta oppilaspaikasta peritään vähintään
puolet alkavan lukukauden lukukausimaksusta.
Kuvataidekoululla on maksusopimus Lemin ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Näistä kunnista tulevat
oppilaat maksavat normaalin lukukausimaksun. Ulko-kuntalisä peritään
ulkopaikkakuntalaisilta oppilailta, joiden kotikunnalla ei ole maksusopimusta Lappeenrannan
kuvataidekoulun kanssa. Ulkokuntalisä on 50 euroa lukukaudelta.
Koulu ei myönnä vapaaoppilaspaikkoja. Lappeenrannan kaupunki myöntää
tukea kuvataidekoululle edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja
nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.
Vähävaraisten lapsiperheiden tukea haetaan suoraan kuvataidekoululta erikseen ilmoitettavina
ajankohtina sekä syys- että kevätlukukaudella. Lisätietoja tuen hakemisesta kuvataidekoulun
toimistosta. Koulun toimintaan voi tutustua tarkemmin kotisivuilla www.lprkuvataidekoulu.fi

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT
Yhteisiä sääntöjä noudattamalla työskentely kuvataidekoulussa on turvallista ja sujuvaa.
1. Ilmoittautuminen
Oppilaat ilmoittautuvat sähköisesti ja ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Ilmoittautuessaan
oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja sitoutuu maksamaan vähintään sen
lukukauden lukukausimaksut, jolla oppilas aloittaa opintonsa. Kursseille ilmoittaudutaan erikseen.
2. Oppilaspaikan peruuttaminen ja koulusta eroaminen
Ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti koulun toimistoon. Oppilas pitää opiskelupaikkaa hallussaan,
kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus on toimistossa. Ennakkoon ilmoittautuneet voivat
perua oppilaspaikan kuluitta 5 päivää ennen lukukauden alkua. Jos oppilaspaikkaa ei peruuteta
kirjallisesti, peritään vähintään puolet alkavan lukukauden lukukausimaksusta. Lopettamisen
yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.
3. Lukukausimaksut
Lukukausimaksut maksetaan opinto-oppaassa ilmoitettuina eräpäivinä viitenumeroa
käyttäen. Kurssimaksut hoidetaan sopimusten mukaan. Pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamissa
poissaoloissa on mahdollista sopia maksumuutoksista siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on
ilmoitettu toimistoon (lääkärintodistus tarvitaan).
Jos lukukausimaksua ei suoriteta, oppilaalla ei ole oikeutta osallistua opetukseen ja maksamatta
jäänyt lukukausimaksu on sellaisenaan perintäkelpoinen. Jälkiperinnästä laskutamme perimiskulut
ja viivästyskoron.
4. Tunneilla työskentely
Pidetään työvälineistä, tiloista ja materiaaleista hyvää huolta. Noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja
opiskellaan keskittyneesti. Tunneilla työskennellään tavoitteellisesti ja rauhallisesti arvostaen omaa ja
muiden työtä, oppituntia ei saa häiritä. Osallistutaan opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen,
järjestelyyn ja välineiden huoltoon tuntien aikana.
5. Oppilastöiden käyttö - kuvalupa
Kuvaluvalla selvennämme oppilastöiden ja oppilaiden työskentelyn dokumentointiin liittyviä käytäntöjä.
Vaalimme toiminnassamme myönteisyyttä ja vastuullisuutta. Emme julkaise oppilaaseen liittyvää kuvaa tai
oppilaan tekemää teosta kyseenalaisissa yhteyksissä. Toivomme teidän antavan meille luvan ja
mahdollisuuden käyttää oppilaan teoksista otettuja kuvia ja työskentelykuvia oppilaista toiminnassamme.
Kuvataidekoulu dokumentoi valmiita oppilastöitä sekä oppilasryhmiä. Kuvauskohteena ovat oppilastöiden
lisäksi koko opetusprosessi eri työskentelyvaiheineen. Kuvamateriaalia käytetään taidekasvatusta edistäviin
tarkoituksiin Lappeenrannan kuvataidekoulun ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton
näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, verkkosivuilla, tiedotteissa, esitteissä ja julkaisuissa, sosiaalisessa
mediassa, tiedotusvälineissä sekä ilmoituksissa.
Kuvalupa koskee oppilaan Lappeenrannan kuvataidekoulussa tekemiä esim.:
●
●
●
●
●

kuvataiteen teoksia
videoita ja animaatioita
äänitteitä
valokuvia
muita opintoihin liittyviä tuotoksia

Yksityisyys ja tekijänoikeusluvan sisältö ja ehdot
Lappeenrannan kuvataidekoulu on oikeutettu tämän luvan mukaisesti käyttämään kaikkia oppilaan
kuvataidekoulussa tekemiä töitä edellä mainituissa käyttötarkoituksissa ja niiden yhteydessä.
Oppilaan nimeä ei lähtökohtaisesti mainita teoksen yhteydessä (poikkeuksena koulun näyttelyt).
Pyrimme siihen, että oppilaasta otetut kuvat on otettu takaa tai sivusta niin että oppilas pysyy
anonyyminä. Mikäli kuvataidekoululla on erityinen syy julkaista tai antaa julkaistavaksi
tunnistettava kuva oppilaasta ja/tai oppilaan nimi, kysymme lupaa tähän aina tapauskohtaisesti
erikseen.
Sopimuksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes sopimus irtisanotaan kirjallisesti.
5. Korvausvelvollisuus
Opettajien vastuu rajoittuu tuntiaikaan eikä se koske tapaturmia. Oppilaita ei ole vakuutettu.
Halutessaan tapaturmasuojan oppilaan on hankittava henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus.
Huolimattomuuden vuoksi tai tarkoituksella tuhotusta koulun omaisuudesta koululla on oikeus
periä kohtuullinen korvaus. Koulu ei vastaa naulakkoon ja luokkiin jätetyistä tavaroista

