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TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

1. Kuvataidekoulu 

Iisalmen Kuvataidekoulu tarjoaa alueen lapsille ja nuorille 

kuvataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän suunnitel-

man mukaan. Koulua ylläpitää Iisalmen kuvataidekoulun 

kannatusyhdistys yhdessä Iisalmen kansalaisopiston kans-
sa.  

Kuvataidekoulu toimii Iisalmen kulttuurikeskuksen tiloissa. 

Kannatusyhdistys ei maksa tilan käytöstä vuokraa kaupun-

gin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kansalaisopisto on osoittanut kuvataidekoulun käyttöön kellarikerrok-

sessa sijaitsevan grafiikanluokan. Syksyllä 2018 osa kuvataidekoulun ryhmistä siirtyi yläkerran Anna Sahlsten -

luokkaan.  

Opetuksen apuvälineeksi ja näyttölaitteeksi/äänentoistojärjestelmäksi grafiikanluokkaan on hankittu teräväpiirto-
televisio internet-yhteydellä. Lisäksi koulun opettajien käytössä on digitaalinen piirtopöytä, MacBook kannettava 

tietokone, Dell-kannettava tietokone + Photoshop, valopöytä ja Ipad-tabletit. Anna Sahlsten-luokassa on Ol-

visäätiön apurahalla hankittu Ultimaker 3D- tulostin. Robokerhoa varten tilattiin viisi kappaletta Formula Allcode -

robotteja. Hankintaan käytettiin Itä-Suomen aluehallintoviraston harrastustukirahaa. Opetusvälineitä täydenne-

tään tarpeen mukaan. 

Opettajat ovat työsuhteessa kansalaisopistoon. Kansalaisopisto vastaa työnantajan tehtävistä ja palkan mak-

susta. Yhdistys vastaa opetussuunnitelmasta, opetuksen sisällöstä ja opetuksessa käytettävistä materiaaleista, 

kalusteista ja laitteista. Lisäksi yhdistys vastaa 450 tunnin tuntikehyksen yli menevästä opetuksesta. Kansalais-
opisto laskuttaa yhdistystä opettajien töistä kerran vuodessa toteutuneiden tuntimäärien mukaan. Yhdistys on 

sitoutunut maksamaan opettajille korvausta varsinaisen opetuksen lisäksi valmistelu tms. tehtävistä. Tuntiope-

tuksen lisäksi tehtävistä töistä yhdistyksen hallitus sopii aina erikseen opettajakunnan kanssa. Johtavaksi opet-

tajaksi nimetylle opettajalle yhdistys maksaa oppituntien lisäksi kahden viikkotunnin korvauksen lukukausien 

ajalta hallinnollisten tehtävien hoitamisesta.  

Opetussuunnitelman toteutumisesta ja opetuksen sisällöistä käydään yhdistyksen hallinnossa keskusteluja. 
Kaikki opettajat ovat mukana kannatusyhdistyksen toiminnassa. Kuvataidekoulun opetussuunnitelma uudistuu 
Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen avulla. Lisäksi järjestetään koulutusjaksoja ja teemallisia lyhyt-
kursseja.  

Nuorimpien ryhmissä tärkeintä on taiteellisen kokemisen kehittäminen. Vanhempien ryhmissä voidaan tutkia 

tarkemmin taiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä taiteilijoiden roolia eri aikakausina erilaisissa kulttuureis-

sa. Opetukseen voidaan yhdessä suunnitella teemallisia osuuksia. Opetuksessa on pyrittävä tarjoamaan oppi-

laille mahdollisuuksia monipuoliseen taiteen tekemiseen. 
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Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuvataidekoulun toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdolli-

suuksien turvaaminen kuvataiteiden parissa Iisalmessa. Taiteen perusopetuksen lisäksi yhdistys hakee uusia 

toiminnan muotoja (näyttely- tai taideleirimatkat, taiteilijavierailut tms.).  

2. Opetusryhmät 

Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys pyrkii ottamaan kaikki halukkaat oppilaat mukaan kuvataiteen ope-

tukseen kaudella 2019–20. Oppilashaku järjestetään keväällä kaupungin verkkosivuston kautta. Oppilasryhmis-

sä tavoitellaan 7–12 oppilaan ryhmäkokoa. Suurissa ryhmissä henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuus kärsii. 

Opetusryhmissä tulisi ottaa huomioon aloittavien ja jatkavien oppilaiden taitotaso mahdollisuuksien mukaan en-

tistä paremmin. Jatkavat oppilaat varmistetaan kevään opetusjakson aikana.  

Ryhmät 2018 (12 kpl)  

ma 15.30–16.15 Johanna, varhaisikä 

ma 16.30-18.00 Johanna  

ti 15.30-17.00 Johanna 

ti 17.15–18.00 Johanna, varhaisikä  

ke 15.15-16.45 Sari 

ke 15.30-17.00 Johanna  

ke 17.15-18.45 Timo  

ke 17.30-19.00 Sari 

to 15.15–16.30 Sari 

to 15.30–17.00 Johanna 

to 17.15-18.45 Johanna 

to 17.30-19.00 Sari  

Kerhot 

ma 17.00-18.30 Emilia, valokuvauskerho 

ma 18.30–19.30 Johanna, Töyrykadun kuviskerho 

pe 15.30-17.00 Reijo, Robottikerho  

Johtavan opettajan tekemä oppilasryhmäjako tulee olla kannatusyhdistyksen ja opettajakunnan tiedossa elo-

kuun toisen viikon alussa. Tarvittaessa kannatusyhdistys voi tehdä lisämarkkinointia ennen lukukauden alkua.  

3. Oppilastöiden näyttely 

Oppilastöiden näyttelyn järjestetään Kulttuurikeskuksen aulassa ja Venny-näyttelytilassa huhtikuussa. Kuvatai-

dekoulu osallistuu kaupungin kulttuurikasvatusohjelmaan toteuttamalla mahdollisia ohjattuja tutustumiskäyntejä 

näyttelyn aikana. Kuvataidekoulun kotisivuille lisätään kuvia oppilastöistä lukukauden päättyessä.
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4. Opettajakunta ja opetus 

Yhdistyksen on pidettävä huolta opetuksen pedagogisesta tasosta. Opettajien toimintaedellytyksistä on pyrittävä 

huolehtimaan. Yhdistyksen on yhdessä opettajakunnan kanssa pyrittävä kehittämään annettavan opetuksen 

sisältöjä ja menetelmiä. Kannatusyhdistys kannustaa opettajia vuorottelemaan ryhmien opetuksessa esimerkiksi 

muutaman viikon jakson aikoina.   

Vuonna 2019 järjestetään perusopetuksen lisäksi lyhytkursseja tarpeen mukaan. Koulutukset ovat maksullisia. 

Koulutuksen on tarkoitus pääosin rahoittaa itsensä osallistumismaksuilla. Ryhmäkoot pyritään pitämään yksilöl-
listä ohjausta vaativissa koulutuksissa kohtuullisina, enintään 12 oppilasta. Ryhmiin otetaan oppilaita myös kou-

lun ulkopuolelta. Koulun oppilaille osallistumismaksu määritellään ulkopuolisia oppilaita edullisemmaksi. Mah-

dollisia kurssiaiheita vuonna 2018 ovat mm. keramiikka-, maalaus-, graffiti-, sarjakuva- ja valokuvauskurssi.  

Lasten valokuvauskerho kokoontuu maanantaisin kuvataidekoulun luokassa. Kerhoa ohjaa Emilia Ollikainen. 

Keväällä 2019 järjestetään lavaste- ja rekvisiittaryhmä yhteistyössä Williwision kanssa. 

Keväällä järjestetään halukkaiden ryhmien kesken kaveripäivä, johon kuvataidekoulun oppilaat voivat kutsua 

ystävänsä tutustumaan kuvataidekoulun toimintaan yhden oppimiskerran ajaksi.  

Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen järjestämään kurssi- tai leiritoimintaan oppilaat valitaan kulloin-

kin tarkoituksen mukaiseksi katsottavalla tavalla koulun oppilaista tai ulkopuolisista. Perusopetusta täydentävän 

toiminnan kysyntää seurataan jatkuvasti. Hankkeiden toteuttamiseksi yhdistys voi hakea avustuksia. 

 

5. Hankkeet 

Toteutamme tilaisuuden tullessa toimintaan sopivia hankkeita.  

Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus lisää resursseja alueelliseen työpajatoimintaan. Lisäksi toteutam-

me ulkomaankoulutus jakson mahdollisuuksien mukaan Tanskaan kesän/syksyn 2019 aikana.  

6 Kannatusyhdistys 

Yhdistys pyrkii lisäämään vuorovaikutusta oppilaiden huoltajien kanssa. Vanhempia pyritään saamaan yhdistyk-
sen jäseniksi ja aktiivisiksi toimijoiksi kannatusyhdistyksessä. Voimassa olevaan opetussuunnitelmaan on muun 

muassa kirjattu opetussuunnitelman arviointi toteutuneen toiminnan perusteella. Kannatusyhdistys järjestää ke-

väisin oppilaiden ja vanhempien tyytyväisyyskyselyn.  

Kannatusyhdistys pyrkii, resurssien puitteissa, tukemaan kuvataidekoulun opettajien kehitystä lasten kuvataide-

opetuksessa ja yleensä harrastusta kuvataiteiden parissa. 

Kannatusyhdistys pyrkii lisäämään kulttuuriyhteistyötä ja löytämään yhteistyömuotoja muiden kuvataiteen toimi-

joiden kanssa, paikalliset toimijat tai etäämpänä olevat tuttavuudet. Yhdistys on kuvataidekoulujen liiton infor-

maatiojäsen.  

Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä myös muiden alueen yhdistysten sekä kaupungin kulttuuritoimen kans-

sa.  Kuvataideseura jakaa kevätnäyttelyn yhteydessä kannustusstipendin kahdelle kuvataidekoulun oppilaalle.  
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Yhdistyksen talous pidetään vakaalla pohjalla. Järjestettävän toiminnan on pääosin tuotettava kustannuksensa 

osallistumis-, kurssi tai jäsenmaksuina.  

Hallituksella on oikeus lisätä ja tarkentaa toimintasuunnitelmaa, sekä sääntöjen puitteissa ohjata toimintaa yh-

distyksen voimavarojen mukaan. 

 

Iisalmessa 31.10.2018 

 Riikka-Liisa Kajanus 
puheenjohtaja 

 

 

 Johanna Kallio 

varapuheenjohtaja 

 

 


