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Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen
perusopetuksesta (633/1998) sekä asetukseen (813/1998). Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan
opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
opetussuunnitelman perusteissa (määräys OPH-2069-2017), joiden pohjalta tämä opetussuunnitelma on laadittu.
Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).
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1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS
Järvenpään Opisto on aktiivinen toimija Järvenpäässä. Opisto palvelee kaikkia järvenpääläisiä tarjoamalla
avointa, yhdenvertaista ja tasa-arvoista, kaikille mahdollista, yleissivistävää vapaa-ajan harrastustoimintaa
ja koulutusta. Mielekästä ja hyvinvointia lisäävää vapaa-ajan toimintaa tuottamalla opisto parantaa
ihmisten työkykyisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä, ylläpitää
senioreiden toimintakykyä sekä toimii kuntalaisten kohtaamispaikkana ja lisää sosiaalisia kontakteja.
Opiston tavoitteena on parantaa kuntalaisten toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, parantaa
maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätä sukupolvien välistä yhteistoimintaa.
Järvenpään Opistossa järjestetään taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataiteessa, käsityössä ja
teatteritaiteessa sekä aikuisille kuvataiteessa ja käsityössä. Taiteen perusopetus toimii Järvenpään
Opistossa rinnan vapaan sivistystyön opetuksen kanssa. Taiteen perusopetuksen toiminta-ajatus ja arvot
pohjaavat opetussuunnitelman perusteiden ja Järvenpään kaupungin arvoihin. Järvenpään Opisto toteuttaa
taiteen perusopetuksen tehtävää yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen
kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen
perusopetuksesta (633/1998) sekä asetukseen (813/1998). Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan
opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
opetussuunnitelman perusteissa (määräys OPH-2069-2017), joiden pohjalta tämä opetussuunnitelma on
laadittu.
Taiteen perusopetuksen opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Järvenpään Opiston rehtori on vastuussa opetuksen järjestämisestä ja
kunkin ainealan suunnittelijaopettajat opetuksen suunnittelusta. Taiteen perusopetusta kehitetään ja
arvioidaan vuosittain yhteistyössä tuntiopettajien ja alueen muiden taiteen perusopetusta antavien tahojen
kanssa. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja kehitetään ainealoittain.
Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma on opetussuunnitelman liitteinä (LIITE 1).

2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista,
tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista sekä
antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen taideopetuksen
kautta tarjota kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus tehdä ja kokea taidetta. Taideharrastuksen
kautta opiskelijat saavat elinikäisen rakkauden taiteeseen ja siitä tulee luonnollinen osa opiskelijoiden
elämää. Opetuksella edistetään kaikille kuuluvaa kulttuurista osallisuutta ja aktiivista toimijuutta niin
taiteen kentällä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Taideopetuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään
kunkin taiteenalan perintö ja yhteiskunnallinen merkitys. Paikalliskulttuuria, historiaa ja lähiympäristöä
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hyödynnetään oppimisen paikkoina ja taidetyöskentelyn lähtökohtina samalla kun oma tekeminen liitetään
laajempaan taiteen tekemisen perinteeseen.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta moniarvoisen ja uudistuvan
kulttuuriperinnön pohjalta taiteen keinoin. Taideopetus tukee maailmaa, jossa ihmisoikeudet sekä tasaarvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kulttuurista monimuotoisuutta vaalien sekä sukupuolten
moninaisuuden huomioiden. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus taideharrastukseen. Yhdenvertaisuuden
ajatukselle perustuvassa opetuksessa pyritään helpottamaan erilaisten opiskelijoiden opiskelua heidän
yksilöllisiä tarpeitaan huomioiden ja niihin vastaten. Opetuksen joustavuudella ja monipuolisuudella
pyritään ratkomaan harrastamisen tiellä olevia esteitä.

2.1 KOKONAISVALTAISUUS JA MONIPUOLISUUS
Järvenpään Opistossa taiteen perusopetus pohjaa kokonaisvaltaiseen ja kokemukselliseen
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan tieto rakentuu oman osallisuuden ja tekemisen kautta kehollisia ja
kognitiivisia oppimisen tapoja yhdistellen. Opetuksessa huomioidaan, että opiskelija oppii myös muualla
kuin koulussa ja taiteen perusopetuksessa. Opiskelija jäsentää oppimaansa jo aiemmin osaamansa ja
tietämänsä sekä muilla elämänalueilla oppimansa pohjalta, omista yksilöllisistä lähtökohdistaan.
Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat olennaisia tekijöitä.
Taiteen perusopetuksessa opitaan toimimalla, tekemisen ja kokemisen kautta. Havainnot, tunteet, ajattelu
ja motivaatio rakentavat oppimispolkua yhdessä vuorovaikutuksen ja reflektoinnin kanssa. Harjoittelulla on
merkittävä osuus taiteen opiskelussa. Opiskelijaa kannustetaan pitkäjänteiseen ja kärsivälliseen
työskentelyyn ja sen kautta tapahtuvaan taitojen kehittymiseen. Hän ymmärtää myös harjoittelun
merkityksen taitojen kehittymisessä. Vaativasta ja pitkäjänteisyyttä edellyttävästä harjoittelusta pyritään
tekemään mielekästä ja motivoivaa.
Taiteen perusopetus kehittää monipuolisesti opiskelijan tietoja, taitoja ja osaamista taiteidenvälisyyttä sekä
taiteen ja tieteen yhteyksiä hyödyntäen. Oman osaamisen kehittäminen tarjoaa myönteisiä
oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia uuden luomiseen.

2.2. YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS
Järvenpään Opistossa taiteen perusopetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Oppilas oppii
vuorovaikutuksessa opettajiin, muihin opiskelijoihin ja opetusryhmiin sekä eri taidealoihin. Oppiminen on
yhteisöllistä: opitaan yhdessä, opitaan toisilta ja toimitaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja materiaalien
kanssa.
Dialogisuus ja vastavuoroisuus ovat merkityksellisiä tiedon rakentumiselle. Vuorovaikutuksessa
ympäristöön ja toisiin myös omat kokemukset saavat uusia merkityksiä. Yhteisöllisessä työskentelyssä
jokaisen vahvuudet ja yksilöllinen kokemusmaailma valjastetaan yhteiseen käyttöön. Toisten
kokemusmaailmaan tutustuminen mahdollistuu, kun kohtaamisille luodaan turvalliset, erilaisuuden sallivat
sekä jokaisen osallisuutta tukevat puitteet. Turvallinen ilmapiiri luo hyvän maaperän luovalle ilmaisulle sekä
vahvistaa luottamusta omiin mahdollisuuksiin elämän eri alueilla.
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Järvenpään Opiston taiteen perusopetus pohjautuu ajatukseen jokaisesta ihmisestä ainutlaatuisena
yksilönä ja arvokkaana yhteisön jäsenenä. Tavoitteena on luoda yhteisö, johon jokainen voi tulla omana
itsenään, jossa on turvallista työskennellä ja mahdollista ilmaista mielipiteitä.
Opettaja auttaa opiskelijoita näkemään erilaisuuden rikkautena ja ryhmän ilmapiiristä luodaan yhdessä
salliva, kannustava ja iloinen. Opettaja huolehtii, että jokainen opiskelija tulee tarpeineen kuulluksi ja
huomioiduksi. Opettaja tukee osaltaan yhteistoiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä ryhmässä sekä eri ryhmien
välillä. Ryhmäyttävät tehtävät, kannustava vertaispalaute, ilmiöiden yhdessä pohtiminen, yhteisten
teemojen suunnitteleminen ja tavoitteiden asettaminen, retket, opintokäynnit sekä yhdessä tekemisestä
iloitseminen rakentavat ryhmähenkeä.
Opetus pyrkii tukemaan jokaisen opiskelijan yksilöllistä oppimista ja kehittymistä. Opiskelija on aktiivinen
toimija, jonka oma motivoituneisuus ja kiinnostus muovaavat hänen oppimispolkuaan. Joustavat
opetusjärjestelyt tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille oppimispoluille, joihin opiskelija voi itse vaikuttaa.
Aktiiviseen toimijuuteen kannustavalla opetuksella luodaan ja vahvistetaan kokemusta omasta
osallisuudesta, jossa sekä opiskelijat että opettajat ovat osa omaa ryhmäänsä, oppilaitostaan, taiteenlajinsa
edustamaa taideyhteisöä sekä koko ympäröivää yhteiskuntaa.

2.3 IHMISENÄ KASVAMINEN, LUOVUUS, AJATTELUN TAIDOT
Taiteen perusopetuksessa vahvistetaan opiskelijan taidesuhteen rakentumista sekä omaehtoisen ilmaisun,
tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opiskelija oppii arvostamaan kulttuuriympäristöä ja muiden tekemää
taidetta. Taideopiskelu kehittää ajattelun taitoja ja monilukutaitoa, vahvistaa opiskelijan identiteetin
rakentumista sekä tukee kulttuurisen lukutaidon ja luovan ajattelun kehittymistä.
Opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka hyödyntää taidetyöskentelyssään omia
elämänkokemuksiaan. Opiskelijaa tuetaan yksilöllisissä kiinnostuksenkohteissaan, taiteellisissa
valinnoissaan sekä tavoissaan havainnoida ja kokea maailmaa. Taidesuhde omakohtaistuu, kun tekeminen
kiinnittyy opiskelijalle itselleen merkityksellisiin asioihin.
Taidetyöskentelyn synnyttämät elämykset ja oivallukset antavat välineitä itsetutkiskeluun ja ihmisenä
kasvamiseen. Taiteen perusopetuksessa pohditaan elämän merkityksellisyyttä ja jäsennämme maailmaa
sekä yksilöllisen että yhdessä tekemisen kautta. Taiteelle elimelliset eksistentiaaliset, esteettiset, eettiset ja
ekologiset kysymykset ohjaavat pohtimaan kuka minä olen, miten hyvä elämä rakentuu ja mikä elämässä
on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen tekeminen tukee opiskelijaa kiinnittymisessä häntä ympäröivään
maailmaan; luonnonympäristöön, kulttuuriympäristöön ja yhteiskuntaan.
Taideoppimisessa opitaan itse oivaltaen. Opiskelijalle annetaan mahdollisuuksia omien töiden ja
taideprojektien suunnittelemiseen sekä erilaisten materiaalien, työtapojen, tekniikoiden tutustumiseen ja
luovaan kokeilemiseen. Opiskelijan omat näkemykset ja ajatukset taiteesta nähdään arvokkaina, muualla
karttuneet tiedot ja taidot tunnistetaan ja opiskelijaa kannustetaan uuden kohtaamiseen ja taiteidenvälisen
työskentelyyn.
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2.4 ROHKEUS JA TULEVAISUUS
Taiteen perusopetus Järvenpään Opistossa pyrkii rakentamaan pohjaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti
kestävälle tulevaisuudelle sekä lisäämään taiteen yhteiskunnallisen merkityksen arvostusta. Taideopiskelu
antaa rohkeutta, uteliaisuutta, luovuutta ja herkkyyttä vastuulliseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan
elämän eri alueilla.
Taideopetuksessa kannustetaan katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen samalla, kun opetus tarjoaa
positiivisia välineitä muuttuvan maailman kohtaamiseen. Taideopetus tukee oman arvomaailman
rakentumista sekä rohkaisee omien arvojen mukaiseen toimintaan. Taideopetus kannustaa uskomaan
omiin taitoihin ja unelmiin sekä katsomaan niiden kautta eteenpäin. Opiskelijoita rohkaistaan itsenäiseen
ajatteluun, mielipiteisiin, oman erityisyyden tunnistamiseen sekä omien näkemysten esittämiseen.
Opetusta suunnitellaan aina rohkeasti uutta kokeillen.
Opetuksessa kehitetään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kokeillen uusia oppimisen paikkoja ja
oppimistapoja niin taiteidenvälisyyden kuin alueellisen monialaisen yhteistyön muodoissa.
Projektiluontoisia sekä pysyviä opetus-, esitys- ja näyttelytoiminnan muotoja kehitetään yhteistyössä
paikallisten oppilaitosten, kunnan ja maakunnan toimijoiden, yritysten, järjestöjen ja eri yhteisöjen kanssa.

3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1 TOIMINTAKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
Järvenpään Opiston toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen, opiskelijalähtöisyyteen sekä
yhteisöllisyyteen, jotka edellyttävät yhdessä toimimista ja aitoa kohtaamista sekä välittävää ja
kunnioittavaa vuorovaikutusta. Toiminnalla pyritään edistämään hyvinvointia sekä kestävän elämäntavan
mukaisia käytäntöjä sekä kulttuurien monimuotoisuutta.
Taideopetusta toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden taideoppilaitosten ja toimijoiden sekä lasten ja
nuorten huoltajien kanssa. Taiteen perusopetusta kehitetään tuntiopettajia kouluttamalla,
opetussuunnitelmia päivittämällä, osallistumalla alan kansalliseen keskusteluun sekä erilaisten paikallisten
monitaiteisten ja monialaisten sekä mahdollisuuksien mukaan kansainvälisten yhteistyöprojektien kautta.
Vanhempia kuullaan ja heiltä pyydetään vuosittain palautetta opetuksesta. Oppilaiden vanhemmille
tiedotetaan säännöllisesti opetuksen sisällöistä, tavoitteista ja käytänteistä vanhempainilloissa ja
tiedotteissa. Taiteenalakohtaisten esitysten ja näyttelyiden sekä Järvenpään Opiston sosiaalisen median
kanavien kautta vanhemmat pääsevät näkemään ja arvioimaan työn tuloksia.
Taiteen perusopetuksen oppimisympäristöt ovat sekä samanhenkisten että erilaisten opiskelijoiden
yhteistoiminnallisia kohtaamispaikkoja. Oppimisympäristöjen tavoitteena on olla kannustavia, rohkaisevia,
innostavia, monipuolisia työtapoja mahdollistavia sekä toimia ovina mahdollisuuksien maailmaan.
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Luovan työskentelyn edellytyksenä on, että opetustilat ovat viihtyisiä sekä sosiaalisesti että fyysisesti
turvallisia. Oppimisympäristöjä suunniteltaessa huolehditaan, että erilaiset työturvallisuus-,
ympäristöystävällisyys-, terveys- ja esteettömyystekijät tulevat huomioiduiksi. Erilaisuutta sallivassa ja
yhteisöllisyyteen pyrkivässä oppimisympäristössä kaikki kokevat taustastaan tai sukupuolestaan
riippumatta olevansa tervetulleita. Yhteistoiminnassa jokaisen yksilöllinen osaaminen tulee jaettavaksi
yhteisön kesken. Oppimisympäristöjen kehittämisessä kiinnitetään huomiota taiteiden välistä sekä
monialaista yhteistyötä tukeviin tekijöihin. Taideoppimisen paikat pyritään rakentamaan erilaisille
ihmisryhmille saavutettaviksi ja oppimisympäristöjä kehitetään erilaisten opiskelijaryhmien tarpeita
kuunnellen yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa.
Asianmukaisilla opetustiloilla, laitteistolla, välineillä sekä yksilöidyillä tilaratkaisuilla vastataan kunkin
taiteenalan erityistarpeisiin sekä mahdollistetaan laadukkaan ja monipuolisen taideopetuksen
toteutuminen. Opetuksessa käytettävien digitaalisten laitteiden tulee olla laadukkaita ja ajanmukaisia sekä
niin opiskelijoiden kuin tuntiopettajien hyödynnettävissä. Mobiililaitteet tuovat uusia mahdollisuuksia niin
luokassa kuin luokkahuoneen ulkopuolella toimimiseen. Sähköiset ympäristöt toimivat tiedotuskanavina,
oppimisalustoina, arvioinnin sekä yhteistoiminnallisen suunnittelun työkaluina.

3.2 RAKENNE JA LAAJUUS
Järvenpään Opiston taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa yleisen
oppimäärän mukaisena. Opetusta on tarjolla lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaaksi otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä, erillistä pääsykoetta ei ole. Uusia ryhmiä perustetaan kysynnän ja
mahdollisuuksien mukaan vuosittain. Opiskelun voi aloittaa myös jo käynnissä olevissa ryhmissä, mikäli
niissä on tilaa.
Opetuksen laajuus on 500 oppituntia ja se kestää oppiaineesta riippuen keskimäärin 4-8 vuotta. Opinnot
jakautuvat yhteisiin opintoihin (300 oppituntia) ja teemaopintoihin (200 oppituntia). Tarkemmat kuvaukset
opintokokonaisuuksista löytyvät ainekohtaisista opetussuunnitelmista. Opetuksen tarkemmat sisällöt ja
tavoitteet tarkennetaan lukuvuosisuunnittelussa toimintakausi kerrallaan ja niistä tiedotetaan opiskelijoille.
Opetus koostuu viikoittain kokoontuvista ryhmistä, aikuisten ryhmissä osittain myös viikonloppukursseista
sekä mahdollisista opintoretkistä.

3.3 OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN JA OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Oppimäärää on mahdollista yksilöllistää vastaamaan opiskelijan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä.
Alaikäiselle opiskelijalle, jonka oppimäärää yksilöllistetään, laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma
yhteistyössä huoltajan kanssa. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjataan tavoitteiden, sisältöjen,
opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenetelmien
yksilöllistäminen. Yksilöllistämisen tarkoitus on, että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan.
Opiskelijan oppimispolun suunnittelussa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja muualla hankitut
taidot. Muualla suoritettuja taiteen perusopintoja tai muita taideopintoja voidaan hyväksilukea opintoihin
tapauskohtaisesti soveltuvilta osin. Opinnoista tulee esittää opetuksen antajan kirjallinen todistus.
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Hyväksiluettavien opintojen kelpoisuudesta päättää kunkin aineen suunnittelijaopettaja yhdessä rehtorin
kanssa.

3.4 ARVIOINTI JA TODISTUS
Opetushallitus päättää oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen
perusopetuksesta, 8 §). Taiteen perusopetuksessa oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijoiden
taitojen kehittymistä. Palautteen tarkoitus on auttaa opiskelijaa kehittymään ja etenemään taiteen tekijänä
ja kokijana. Itsearvioinnilla lisätään opiskelijan osallisuutta ja itseohjautuvuutta: opiskelija oppii
tunnistamaan omaa osaamistaan ja kehittymismahdollisuuksiaan. Arvioinnin tavoitteena on kehittää
oppimaan oppimisen taitoja sekä auttaa opiskelijaa omien tavoitteiden suuntaisessa opiskelussa. Omaa
oppimista reflektoidessaan opiskelija omaksuu tavan tarkastella oppimistaan suhteessa aiempaan
kokemukseen, oppimistehtäviin ja yhteistoimintaan muiden kanssa.
Taiteen perusopetuksessa arviointi kohdistetaan kunkin taiteenalan yleisen oppimäärän
oppimistavoitteisiin. Arviointi on eettisesti kestävää ja sen tulee olla myönteistä, oikeudenmukaista ja
tasavertaista. Kannustavan, rohkaisevan ja realistisen palautteen tavoitteena on lisätä opiskelijan
itsetuntemusta ja myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin. Arviointi
kannustaa opiskelijaa yksilölliseen luovaan ilmaisuun ja omien näkemysten edistämiseen puuttumatta
opiskelijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että myös
epäonnistumiset ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Taiteen perusopetus opettaa sekä ottamaan vastaan
että antamaan palautetta. Oppimisen arviointi on luonteeltaan ohjaavaa, jatkuvaa sekä pitkäkestoista ja se
koostuu erilaisista palautteen antamisen tavoista. Opiskelijat saavat opettajalta työskentelyn lomassa
henkilökohtaisesti rohkaisevaa, kannustavaa ja monipuolista palautetta. Opiskelijoita ohjataan myös
säännöllisesti arvioimaan omaa oppimistaan sekä antamaan palautetta toisten ryhmäläisten oppimisesta
sekä opetuksesta.
Opiskelija saa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän 500 oppituntia. Poissaoloja saa olla enintään 20 % (100 tuntia). Poissaoloja on mahdollista
korvata myös muilla soveltuvilla opinnoilla. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus saada
päättötodistuksen sijaan maksullinen osallistumistodistus, josta käy ilmi kaikki oppilaan suorittamat
opintokokonaisuudet.
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LIITE 1
JÄRVENPÄÄN OPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Yhdenvertaisuuslain 4§ mukaan
viranomaisten tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laajuudessa kuin kunkin
viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii. Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun
organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää
yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään.

JOHDANTO JA TAVOITTEET
Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla opetus
pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja henkilöstön tarpeet paremmin
huomioivalla tavalla. Järvenpään Opiston toiminnassa on huomioitu yhdenvertaisuuden näkökulma.
Henkilöstön osalta noudatetaan yhdenvertaisuutta rekrytoinneista palvelussuhteen päättymiseen asti
Järvenpään kaupungin ohjeiden mukaisesti. Pyritään siihen, että työilmapiiri on syrjimätön, suvaitsevainen
ja yhdenvertainen.

YHDENVERTAISUUS SUHTEESSA OPPILAISIIN

1. OPPILASVALINNAT
Vapaan sivistystyön hengessä opetuksemme on avointa kaikille. Joillakin kursseilla on 16:sta ja 18:sta
vuoden ikäraja, jos kurssilla käsitellään lapsille ja nuorille sopimattomia aineistoja. Oppilasvalinta taiteen
perusopetuksen opintoihin menee opetussuunnitelman mukaisesti.

2. HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN
Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi kaupungin ohjeiden
mukaisesti.

3. OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)
Kaikille oppilaille pyritään takaamaan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin kohtuullisin
mukautuksin. Tarvittaessa opiskelija voi ottaa mukaansa avustajan, jonka ei tarvitse maksaa kurssimaksua.
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4. OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN

Opiskelijoilla on oikeus saada todistus läsnäolosta.
Taiteen perusopetuksessa opetushallituksen vahvistamien
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet on kirjoitettu auki ja
arvioinnin perusteet ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

5. POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA
Toimenpiteet: Tuen tarpeen selvittäminen; läsnäolo, havainnointi, yhdessä tekeminen,
keskustelu opettajien ja huoltajien kanssa. Opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta sekä
opintoihin liittyvän toiminnan rikastaminen.

6. OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUSOSAAMINEN
Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma on käyty läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan
varmistaa yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa
yhdenvertaisuuskoulutusta.
Toimenpiteet: henkilöstökoulutus, kehityskeskustelut

7. OPETUSTARJONTA JA – JÄRJESTELYT
Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä
voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan.
Toimenpiteet: palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

8. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Toimintaympäristö vastaa oppimisen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen.
Toimenpiteet: otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän
ehkäisemiseksi.

YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
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Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa,
vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen
moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Toimenpiteet:
Tuetaan yhteisöllisyyden hyvää kehittymistä työyhteisössä. Otetaan ja annetaan tilaa
kohtuullisesti toiset huomioiden. Tiedostetaan tavat, puhetyylit ja eleet arjen
kohtaamistilanteessa ja ymmärretään niiden vaikutus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.
Tiedostetaan, että oma käytös vaikuttaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvon
toteutumiseen työpaikalla. Sopimusten ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.

TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI
• henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
• toimintaohjeiden saatavuus
• seuraamuksista tiedottaminen
• syrjinnän esiintyvyyden seuraaminen: läsnäolo, ennakointi ja puuttuminen
• syrjinnän vastaisen työn organisointi
• kohtuulliset mukautukset vammautuneille

TOIMENPITEET SYRJINNÄN POISTAMISEKSI JA SYRJINTÄTILANTEESEEN REAGOIMISEKSI
• toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa
• oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan

TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTILANTEESSA
Henkilöstöä valmennetaan tarvittaessa syrjintätilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Organisoidaan
syrjinnän ehkäisytyö. Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja, yhteisesti hyväksyttyjä
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menettelytapoja. Koko työyhteisö sitoutuu yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Mikäli Järvenpään Opistossa
ilmenee tilanteita, joissa havaitaan epätasa-arvoista toimintaa, tulee asiassa toimia Järvenpään kaupungin
ohjeiden mukaisesti.

SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Oppilaiden osalta
• aktiivinen opinto-ohjaus (opettaja–oppilas ja huoltaja, tarvittaessa mukana rehtori)
• sähköiset kyselylomakkeet, säännölliset oppilas- ja huoltajakyselyt (sisäinen arviointi)

Työyhteisössä
• kyselyt henkilöstölle
• kehityskeskustelut

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Suunnitelman valmistelusta vastaa rehtori. Suunnitelmaa
käsitellään koko työyhteisön kesken.

Suunnitelmasta tiedotetaan henkilöstölle, oppilaille sekä heidän
huoltajilleen. Suunnitelma on luettavissa www-sivuilla.

11

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelma
Järvenpään Opisto 2018

Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin
taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä asetukseen (813/1998). Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan
opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
opetussuunnitelman perusteissa (määräys OPH-2069–2017), joiden pohjalta tämä opetussuunnitelma on laadittu.
Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).
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1. Taiteen perusopetus kuvataiteessa
Järvenpään Opisto järjestää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa
lapsille, nuorille ja aikuisille sekä varhaisiän kuvataideopintoja alle kouluikäisille lapsille. Opinnot tarjoavat
opiskelijalle tietoja, taitoja ja kokemuksia kuvataiteesta ja visuaalisen kulttuurin moninaisuudesta.
Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan identiteetin rakentumista, itsetuntemusta ja kasvua sekä antaa
valmiuksia visualisoituvassa ja monikulttuurisessa maailmassa toimimiseen. Opinnoissa tutustutaan
monipuolisesti kuvataiteen eri materiaaleihin, tekniikkoihin, historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin sekä
rakennetaan yhteyksiä opiskelijoiden omien kuvallisten kulttuureiden, kuvataiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin välille. Opiskelijaa kannustetaan tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntumista ja
rajapintoja sekä tekemään oivalluksia tieteiden ja taiteiden yhteyksistä.
Pitkäjänteinen, tasolta toiselle etenevä, opiskelu luo perustaa omakohtaisen taidesuhteen keittymiselle ja
kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. Opinnot tarjoavat pohjan taidetta hyödyntävien alojen
ammatillisille opinnoille sekä eri aloilla tarvittavalle luovalle ajattelulle ja osaamiselle.
Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa oppilas oppii:










kädentaitoja ja materiaalituntemusta
visuaalisen ilmaisun ja havainnoinnin taitoja
tuntemaan, tulkitsemaan ja arvottamaan taidetta sekä visuaalista kulttuuria
ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan visuaalisesti
luovan ajattelun taitoja
hahmotus- ja päättelykykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja
yhteisöllisiä toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja
ymmärtämään eri kulttuurien ja aikakausien taidetta sekä kauneuskäsityksiä
sijoittamaan oman taiteellisen toimintansa osaksi kulttuurista jatkumoa

2. Työtavat ja oppimiskäsitykset kuvataiteen opetuksessa
Kuvataiteen perusopintoja opiskellaan viikoittaisissa ikäryhmittäin jaetuissa opintoryhmissä. Opinnot
muodostavat kokonaisuuden, jossa omaa taideilmaisua ja visuaalisen kulttuurin osaamista kehitettään
sitoutuneesti usean vuoden ajan. Opetus on oppilaslähtöistä ja ryhmän tahdissa etenevää. Opetuksessa
korostetaan taideoppimisen yhteisöllistä luonnetta sekä jokaisen opiskelijan persoonallista kasvua ja
kehittymistä. Kuvataiteen eri osa-alueisiin tutustutaan opiskelijoille merkityksellisten sisältöjen, teemojen ja
ilmaisukeinojen kautta. Kokemuksellinen ja tutkiva oppiminen luo pohjaa oppimisen ilolle sekä innostaa
opiskelijaa oma-aloitteisuuteen ja omakohtaisuuteen. Opiskelijaa rohkaistaan kokeilemaan
ennakkoluulottomasti erilaisia kuvataiteen materiaaleja, tekniikoita ja menetelmiä. Ilmaisun kehittymisen
perustana on opiskelijan oma motivaatio ja aktiivisuus. Opiskelijaa innostetaan tutkimaan kuvataiteen
rajapintoja sekä löytämään oivalluksia tieteiden ja taiteiden yhteyksistä. Kokeilevaa luovaa työskentelyä
tuetaan rakentamalla työskentelyilmapiiristä mahdollisimman avoin, kannustava sekä erilaisuutta
kunnioittava.
Kuvataiteen perusopetusta pyritään toteuttamaan sekä suunnitelmallisesti että joustavasti. Opettaja
suunnittelee opetuksensa suuntaviivat opetussuunnitelman sisältö- ja tavoitealueita seuraten sekä
opiskelijoiden tarpeita ja toiveita huomioiden. Työtavoissa liikutaan yksilöohjauksen ja erilaisten
ryhmätyötapojen välillä. Opettaja tukee opiskelijan yksilöllistä itseilmaisua ja tapaa nähdä, kokea sekä
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tulkita maailmaa. Opiskelijoita kannustetaan jakamaan oppitunneilla kiinnostuksen kohteitaan ja muualla
karttuneita tieto-taitojaan.
Vuosittain sovittavat koko ainealueen yhteiset teemat, projektit ja näyttelyt tuovat opetukseen sekä
kokonaisvaltaisuutta että rakentavat vuoropuhelua eri opetusryhmien välillä. Oppilastöitä ja
toiminnankuvauksia laitetaan esille taideopetuksen luokkatiloihin, sosiaaliseen mediaan ja muihin
sähköisiin oppimisympäristöihin. Oppilastöiden vuosittaiset näyttelyt tekevät oppimisen tuloksia näkyväksi
vanhemmille sekä laajemmalle paikallisyhteisölle. Opetuksessa hyödynnetään lähiluontoa, paikallista
kulttuuriympäristöä sekä museoita ja taidegallerioita. Opiskelijaa kannustetaan arvostamaan
paikalliskulttuuria sekä toimimaan vastuullisesti suhteessa luonnonympäristöön ja yhteisöön. Opiskelijaa
rohkaistaan taiteen avulla vaikuttamiseen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken sekä
toimimaan yhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintoihin sisältyy paikalliseen yhteistyöhön perustuvia
monialaisia ja taiteidenvälisiä projekteja. Yhteistyö Järvenpään muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden
kanssa tuo opetustarjontaan myös taiteidenvälisiä yhteiskursseja.
Kuvataiteen perusopintojen yleisen oppimäärän suoritusaika Järvenpään Opistossa on keskimäärin
kahdeksan vuotta. Opintoja voi jatkaa oppimäärän suorittamisen jälkeen, mikäli ryhmissä on vapaita
paikkoja. Alakouluikäisten opinnoissa viikoittainen tuntimäärä on 2- 2,66 oppituntia ja yläkoulu- ja
lukioikäisten ryhmissä 2,33–3 oppituntia. Oppitunteja on ikäryhmästä riippuen 60 – 80 oppituntia
vuodessa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

3. Lasten ja nuorten perusopinnot
3.1. Lasten ja nuorten opintojen laajuus ja rakenne
Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopintojen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 oppituntia,
josta n. 10 % voi olla omatoimista opiskelua. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat
taiteenalan yhteisistä opinnoista (300 oppituntia) ja teemaopinnoista (200 oppituntia). Yhteisten opintojen
tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Teemaopinnoissa tarkoituksena on yhteisissä
opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen ja soveltaminen. Järvenpää Opisto määrittelee opintojen
opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman
valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Jokaiseen opiskeluvuoteen sisältyy 40–50 oppituntia yhteisiä
opintoja sekä 20–25 oppituntia teemaopintoja.

3.2. Yhteiset opinnot
Jokainen lukuvuosi aloitetaan yhteisillä opinnoilla. Opinnoissa harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen
perustekniikoita ja ilmaisukeinoja. Oppilaita rohkaistaan kokeilemaan ja yhdistelemään
ennakkoluulottomasti eri materiaaleja, havainnoimaan ympäristöä uusista näkökulmista sekä tutustumaan
kuvataiteen perinteeseen ja nykytaiteen ilmiöihin. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea opiskelijan
kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Opinnoissa painotetaan
taiteen tekemisen elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta. Opetuksessa korostetaan kuvallisen ilmaisun
prosessimaisuutta sekä niin suunnittelun kuin kokeilun ja sattuman merkitystä.
Yhteiset opinnot rakentuvat neljästä rinnakkain etenevästä opintokokonaisuudesta ja sisältöalueesta, jotka
ovat Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, Omat kuvat, Taiteen maailmat ja Visuaalinen ympäristö.
Opintokokonaisuudet suunnataan koko yleisen oppimäärän (n. 8 vuotta) ajalle. Opintokokonaisuudet
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rakentuvat vuosittaiselle runkosuunnitelmalle, jossa opinnot etenevät ikätasolta toiselle, tiedollista ja
taidollista osaamista laajentaen ja syventäen.
Opintokokonaisuuksien tarkemmat toteutustavat, sisällöt ja toteutusaikataulu ovat ryhmäkohtaisia ja
niiden painotukset vaihtelevat vuosittain. Opettaja suunnittelee yhteisten opintojen tuntisuunnitelmat
opetussuunnitelmassa mainittujen opintokokonaisuuksien sisältö- ja tavoitealueiden pohjalta.
Suunnittelussa huomioidaan vuosittaiset teemat ja paikalliset yhteistyöprojektit. Yhteisten opintojen
rinnalla oppilaitos voi tarjota valinnaisia oppimäärään hyväksi luettavia opintokokonaisuuksia.

3.2.1. Yhteisten opintojen tavoitteet
Yhteisten opintojen kolme tavoitealuetta ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja
vaikuttaminen. Tavoitealueita käytetään oppimisen arvioinnin perusteena.

Yhteisten opintojen tavoitteet
Taidesuhde
Opetuksen tavoitteena on:




tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä
kannustaa oppilasta tavoitteelliseen oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn
ja itsearvioinnin avulla
innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin,
taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen taiteeseen

Visuaalinen lukutaito
Opetuksen tavoitteena on:






innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden
välisyyttä hyödyntäen
kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön visuaalisuutta
ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmista
kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, tekemään tulkintoja sekä
jakamaan niitä toisten kanssa
innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta,
yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen tavoitteena on:







kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviä kulttuurisia arvoja
rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä
arvoja
ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen
kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin
kannustaa oppilasta osallistumaan paikallisen kulttuurin vaalimiseen
kannustaa oppilasta vastuullisuuteen suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan
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3.2.2. Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet ja sisältöalueet
Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
Opintokokonaisuudessa oppilas tutustuu monipuolisesti kuvataiteen eri ilmaisukeinoihin sekä materiaalien,
menetelmien, tekniikoiden, välineiden ja teknologioiden käyttötapoihin. Opetuksessa harjoitellaan
havaitsemista, tutkitaan kuvan kieltä ja merkityksiä sekä opitaan keskustelemaan kuvista. Oppilaat
kehittävät omaa kuvailmaisuaan mm. maalauksen, piirustuksen, rakentelun ja taidegrafiikan, keramiikan,
valokuvauksen, mediataiteen sekä tila- ja ympäristötaiteen keinoin. Opetus toteutetaan ikäkohtaisia
valmiuksia ja kiinnostuksen kohteita huomioiden sekä teematyöskentelyä ja ilmiöpohjaista tutkivaa otetta
hyödyntäen.
Oppilas oppii:
 hyödyntämään työskentelyssään erilaisia taidemateriaaleja, tekniikoita ja menetelmiä medioita ja
ilmaisukeinoja
 kuvaamaan, yhdistelemään ja sommittelemaan erilaisia muotoja, ulottuvuuksia, valoa ja värejä
 ilmaisemaan ja tulkitsemaan visuaalisesti havaintojaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan
 sanallistamaan omaa kuvallista ajatteluaan
 havaitsemaan kuvalliseen kerrontaan vaikuttavia tekijöitä
 medialukutaitoa

Omat kuvat
Työskentelyn lähtökohtina ovat oppilaiden havainnot, kokemukset ja elämänpiiri sekä heille
merkitykselliset kuvakulttuurit. Oppilas kehittää kuvallista ilmaisuaan mm. piirustuksen, maalauksen,
grafiikan, erilaisten sekatekniikoiden, sarjakuvan, animaation, fantasian, elokuvan, digitaalisen kuvan,
pelien sekä videopalveluiden keinoja ja visuaalisia maailmoja yhdistellen. Oppitunneilla keskustellaan
oppilaiden tuottamien kuvien henkilökohtaisista merkityksistä sekä niiden suhteesta muuhun visuaaliseen
kulttuuriin.
Oppilas oppii:
 kehittämään persoonallista visuaalista ilmaisuaan sekä asettamaan työskentelylleen tavoitteita
 lukemaan ja tekemään kuvallisia viestejä
 luomaan yhteyksiä oman ilmaisun ja eri kuvakulttuureiden välille
 yhdessä toimimisen taitoja ja tieto-taitojen jakamista
 hyödyntämään taiteidenvälisyyttä omassa taidetyöskentelyssään

Taiteen maailmat
Opintokokonaisuudessa omalle työskentelylle etsitään lähtökohtia kuvataiteen moninaista ilmentymistä.
Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden lajeja.
Opinnoissa tutustutaan kuvataiteen perinteeseen ja nykytaiteen toimintatapoihin paikallista taidekenttää ja
lähialueen kulttuuriperintöä hyödyntäen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen
kulttuurisidonnaisuutta sekä käsittelemään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.
Luokkamuotoisen opetuksen lisäksi opintokokonaisuuteen sisältyy oppilastyönäyttelyiden valmistamista
sekä retkiä näyttelyihin ja taiteilijoiden työhuoneille.
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Oppilas oppii:
 sijoittamaan oman taiteellisen työskentelynsä osaksi kuvataiteen perinnettä ja nykytaiteen kenttää
 luomaan yhteyksiä oman tekemisen sekä eri kuvakulttuurien, ajassa elävien taidesuuntausten ja
ilmiöiden välille.
 oppii ymmärtämään taiteen yhteiskunnallista ja aikaan sidottua luonnetta
 ymmärtämään eri kulttuurien tapoja tarkastella maailmaa

Visuaalinen ympäristö
Opetuksen lähtökohtana ovat ympäristön esteettiset, ekologiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset
ulottuvuudet. Opetuksessa tutkitaan luontoa, rakennettua ympäristöä, erilaisia esineympäristöjä ja
mediaympäristöjä sekä ympäristön kulttuurisia ilmentymiä. Oppilas käsittelee ja rakentaa suhdettaan niin
paikalliseen ympäristöön ja yhteisöön kuin globaaliin maailmaan. Opetuksessa yhdistellään erilaisia
kuvataiteen, ympäristökasvatuksen ja kaupunkitutkimuksen menetelmiä oppilaiden kiinnostuksen kohteita
ja heille läheisiä ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa hyödynnetään tieteen ja taiteen yhteyksiä, sähköisiä
oppimisympäristöjä ja ulkona oppimista. Opintokokonaisuudessa tutustutaan arkkitehtuuriin, muotoiluun,
kaupunkitaiteeseen, paikkasidonnaiseen taiteeseen, ympäristötaiteeseen, yhteisötaiteeseen,
esitystaiteeseen (esim. performanssi ja flashmob) sekä monialaisiin soveltavan taiteen muotoihin. Eri
laitosten kanssa tehtävät yhteistyöprojektit tuovat opetukseen yhteiskunnallisia sisältöjä sekä lisäävät
vuorovaikutusta ja kulttuurista osallisuutta.
Oppilas oppii:
 havainnoimaan ympäristöä
 lukemaan ja tulkitsemaan ympäristön visuaalisia viestejä ja merkityksiä keskustelemaan niistä
 hyödyntämään ympäristöä taidetyöskentelyn lähtökohtana
 rakentamaan työskentelyssään yhteyksiä tieteiden ja taiteiden välille
 pohtimaan taiteellista toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta
 vastuullisuutta suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin
 luomaan yhteyksiä paikallisten ja globaalien ilmiöiden välille

3.3. Teemaopinnot
Teemaopinnot kattavat kolmanneksen vuosittaisista opinnoista ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti lukuvuoden
loppupuolelle. Opinnot rakentuvat yhteisten opintojen tavoin neljästä rinnakkain etenevästä
opintokokonaisuudesta ja sisältöalueesta, jotka ovat Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, Omat kuvat,
Taiteen maailmat ja Visuaalinen ympäristö. Opintokokonaisuudet suunnataan koko yleisen oppimäärän (n.
8 vuotta) ajalle. Opintokokonaisuudet rakentuvat vuosittaiselle runkosuunnitelmalle, jossa opinnot
etenevät ikätasolta toiselle, tiedollista ja taidollista osaamista laajentaen ja syventäen. Yhteisten opintojen
kolme tavoitealuetta ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen.
Tavoitealueita käytetään oppimisen arvioinnin perusteena.
Teemaopinnoissa syvennetään ja sovelletaan yhteisissä opinnoissa opittuja tieto-taitoja sekä laajennetaan
kuvataiteen eri ilmaisumuotojen tuntemista. Teemaopintojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden
osallisuutta ja aktiivista toimijuutta niin oman ilmaisun kehittämisessä kuin osana paikallista kulttuuria
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Teemaopinnoissa oppilas oppii:
 soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja omassa taideilmaisussaan
 syventämään ymmärrystä asioiden välisistä yhteyksistä
 työskentelemään taiteidenvälisesti
 hyödyntämään taidetyöskentelyssään erilaisia oppimisympäristöjä ja tietolähteitä
 yhdistelemään oppimiaan tietoja ja taitoja itseohjautuvissa töissä ja projekteissa
 ymmärtämään kuvataiteen muuttuvana ja rajoiltaan avoimena visuaalisena kulttuurina
 toimimaan osana paikallista taiteen kenttää

3.3.1. Teemaopintojen opintokokonaisuuksien toteuttaminen
Kuvataiteen teemapinnoissa painotetaan taiteidenvälistä, kokonaisvaltaista ja tutkivaa otetta sekä
oppilaiden aktiivisuutta, itseohjaavuutta ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Opinnot suunnitellaan vuosittain
opintokokonaisuuksien pohjalta eri tavoite- ja sisältöalueita painottaen. Opintoja voidaan toteuttaa sekä
ryhmäprojekteina että yksilötöinä. Yksilöllisen työskentelyn osuus painottuu etenkin opintojen
loppuvaiheessa. Opintoja toteutetaan oppilaiden ja opettajan kiinnostuksen kohteiden pohjalta vuosittaisia
teemoja, paikalliskulttuuria, ympäristöstä nousevia ilmiöitä sekä monialaisia yhteistyömahdollisuuksia
hyödyntäen.
Teemaopintoja voidaan toteuttaa keskittymällä johonkin kuvataiteen osa-alueeseen kuten maalaukseen,
keramiikkaan, grafiikkaan, kuvanveistoon, valokuvaan tai ympäristötaiteeseen, animaatioon tai valokuvaan.
Opintoja voidaan toteuttaa myös eri taidemuotoja ja medioita yhteen tuovina projektein esimerkiksi tila - ja
ympäristötaiteen, yhteisötaiteen, katutaiteen, mediataiteen, performanssin ja esitystaiteen keinoin.
Teemaopintoja toteutetaan myös Järvenpään kaupungin eri toimijoiden kanssa toteutettavina
yhteistyöprojekteina. Teemaopintojen monipuolisuus vahvistaa laaja-alaista kuvataiteen näkemystä ja
taiteentuntemusta. Opintoja voidaan toteuttaa myös taiteen alojen ja opintoryhmien välisenä yhteistyönä
sekä eri osaamisalueita yhteen tuovana opettajayhteistyönä.
Teemaopintoihin voidaan sisällyttää myös kuvataiteen yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksiin
rinnastettavia vaihtoehtoisia opintoja. Järvenpään Opiston kuvataiteen kurssisuunnittelussa päätetään
vuosittain niistä Opiston kursseista ja valinnaisista opinnoista, jotka voidaan sisällyttää taiteen
perusopetuksen teemaopintoihin.

Teemaopintojen tavoitteet
Teemaopintojen kolme tavoitealuetta ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja
vaikuttaminen. Tavoitealueita käytetään oppimisen arvioinnin perusteena

Taidesuhde
Opetuksen tavoitteena on:
 kannustaa oppilasta taidekäsityksen laajentamiseen
 kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja niitä tulkitsemalla
 tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa
itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä
 rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
syventämään kuvailmaisun taitojaan.
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Visuaalinen lukutaito
Opetuksen tavoitteena on:
 rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti sekä taiteiden ja tieteiden
välisyyttä hyödyntäen
 vahvistaa oppilaan kykyä käyttää monipuolisesti kuvallisen kerronnan keinoja
 kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä
perustella omia tulkintojaan
 ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustaan

Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen tavoitteena on:
 ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen keinoin
 tukea oppilasta hänen ilmaistessaan näkemyksiään taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista
 ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot itsenäisesti ja
ryhmässä toimiessaan
 kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen merkitystä omassa
elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

3.4. Oppilaaksi ottaminen
Järvenpään Opiston kuvataiteen perusopetukseen opiskelijat valitaan uusiin opintoryhmiin
ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Opinnot jo aloittaneilla opiskelijoilla on etusija ilmoittautua
seuraavan vuoden kursseille. Oppilaaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opintojen jatkamista
kysytään lukuvuoden lopussa ja vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita. Uusia ryhmiä perustetaan
mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan. Opintojen keskeyttämisestä keskellä lukuvuotta tulee ilmoittaa
Järvenpään Opistoon.

4. Varhaisiän opinnot
Järvenpään Opisto tarjoaa taiteen perusopetukseen valmentavia kuvataideopintoja alle kouluikäisille 4-6vuotiaille lapsille. Opintojen viikoittainen tuntimäärä on 1 ̶ 1,33 oppituntia (45–60 min). Opintojen
tavoitteena on kehittää kädentaitoja ja kuvallisen ilmaisun taitoja sekä antaa valmiuksia ryhmässä
toimimiseen. Opinnot vahvistavat lasten aktiivista toimijuutta sekä moniaistista suhdetta ympäristöön ja
maailmaan. Opinnoissa kokeillaan erilaisia kuvataiteen ilmaisutapoja, tutkitaan värien sekoittamista, valoja,
varjoja, muotoja, mittakaavoja, ympäristöä ja tilaa sekä saadaan kosketuksia eri taidemuotoihin ja
nykytaiteen ilmiöihin. Kuvataidetta lähestytään leikinomaisin keinoin, kokemuksellisuutta ja tutkivaa
oppimista sekä monitaiteisia työskentelytapoja painottaen. Opetuksen lähtökohtana ovat lasten
elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt sekä ikäkohtaiset valmiudet. Opinnoissa
hyödynnetään pienille lapsille turvallisia menetelmiä ja myrkyttömiä materiaaleja.
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5. Aikuisten opinnot
Aikuisten opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 oppituntia ja ne noudattavat kuvataiteen yleisen
oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. Opinnot on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. Opinnot
jakautuvat kahteen opintotasoon, kuvataiteen perusteisiin ja eri osa-alueisiin perehdyttäviin yhteisiin
opintoihin (300 ot) sekä syventäviin ja soveltaviin teemaopintoihin (200 ot). Neljäs vuosi on varattu oman
taiteellisen työskentelyn kehittämiselle sekä opittuja tietoja ja taitoja soveltavalle lopputyöprojektille.
Opinnot jakautuvat neljään sisältöalueeseen, joiden pohjalta kahdeksan opintokokonaisuutta laaditaan.
Opintojen sisältöalueet ovat: Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot (opintokokonaisuudet 1-8), Omat kuvat
(opintokokonaisuudet 1-8), Taiteen maailmat (opintokokonaisuudet 1-8) ja Visuaalinen ympäristö
(opintokokonaisuudet 4-8). Opintojen kolme tavoitealuetta ovat Taidesuhteen rakentaminen, Visuaalisen
lukutaidon kehittäminen sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Tavoitealueita käytetään oppimisen arvioinnin
perusteena.

Aikuisten opintojen opintokokonaisuudet opintotasoittain
YHTEISET OPINNOT 300 ot
1. Havainto ja piirustus

1. opintovuosi (syksy)

50 ot + 10 ot itsenäistä opiskelua

2. Maalaus

1. opintovuosi (kevät)

50 ot + 10 ot itsenäistä opiskelua

3. Grafiikka ja sekatekniikka

2. opintovuosi (syksy)

25 ot + 5 ot itsenäistä opiskelua

4. Taiteidenvälisyys

2. opintovuosi (syksy)

25 ot + 5 ot itsenäistä opiskelua

5. Kuvanveisto ja 3 D

2. opintovuosi (kevät)

50 ot + 10 ot itsenäistä opiskelua

6. Valokuva ja mediataide

3. opintovuosi (syksy)

50 ot + 10 ot itsenäistä opiskelua

7. Tila ja ympäristö

3. opintovuosi (kevät)

50 ot + 10 ot itsenäistä opiskelua

8. Lopputyö

4. opintovuosi

100 ot + 40 ot vapaavalintaisia kursseja ja
itsenäistä opiskelua

TEEMAOPINNOT 200 ot

Aikuisten yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuuksien tarkemmat sisällöt löytyvät
vuosittain laadittavasta työsuunnitelmasta, joka jaetaan opiskelijoille ennen lukukauden alkua. Kutakin
opintokokonaisuutta ohjaa yksi tai useampi aihe-alueeseen perehtynyt opettaja.
Opintoihin sisältyy n. 400 oppituntia lähiopetusta sekä n. 100 oppituntia itsenäistä työskentelyä, jonka
opiskelija voi suorittaa myös opintoja täydentävinä taidekursseina. Opiskelijoille suositellaan osallistumista
taiteen perusopetuksen opintoihin hyväksiluettaville Järvenpään Opiston taidekursseille, kuten elävän
mallin piirustus ja kuvankäsittelyn perusteet.
Jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy sekä käytännön taidetyöskentelyä että teoriaopintoja. Taiteen
perinteeseen ja nykytaiteen ilmiöihin perehdytään oman työskentelyn rinnalla.
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Opetukseen voi kuulua viikoittaisen luokkamuotoisen opetuksen lisäksi luentoja sekä yhteisiä retkiä
taiteilijoiden työhuoneille, näyttelyihin ja museoihin. Opinnoista pidetään työpäiväkirjaa, jonka pohjalta
kootaan lopputyövaiheessa vapaamuotoinen portfolio.

5.1. Opiskelijaksi ottaminen
Järvenpään Opiston kuvataiteen perusopetukseen opiskelijat valitaan uusiin opintoryhmiin
ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Opintoihin otetaan uusia opiskelijoita vuosittain, mikäli
ryhmissä on tilaa. Joihinkin opintokokonaisuuksiin voidaan ottaa vapaille paikoille myös taiteen
perusopetuksen ulkopuolisia opiskelijoita. Opinnot on ensisijaisesti suunniteltu suoritettavaksi
järjestyksessä. Viimeistä lopputyötyökurssia lukuun ottamatta opiskelijat voivat kuitenkin
elämäntilanteestaan riippuen suorittaa opinnot haluamassaan järjestyksessä. Opiskelijoilta odotetaan
säännöllistä läsnäoloa sekä sitoutumista koko oppimäärän suorittamiseen.

6. Oppimisen arviointi
Arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijaa oppimisen edistymisessä. Arviointi ohjaa opiskelijaa omien
tavoitteiden asettamisessa sekä oppimisen eri vaiheiden ymmärtämisessä. Arviointi on kannustavaa,
rohkaisevaa, oikeudenmukaista, monipuolista sekä ohjaavaa ja jatkuvaa. Arviointi kohdistuu
opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitealueisiin, jotka ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä
Osallisuus ja vaikuttaminen.
Arvioinnissa hyödynnetään erilaisia palautteen antamisen tapoja. Opettaja antaa palautetta opetuksen
aikana. Opiskelijaa ohjataan myös ottamaan palautetta vastaan sekä arvioimaan omaa ja toisten oppimista
suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaat jakavat onnistumisen kokemuksiaan ja
oivalluksiaan oppitunneilla erilaisten katselmusten ja keskusteluiden muodoissa. Oppimisen tuloksia
tehdään näkyväksi myös ulkopuolisille tahoille vuosittaisissa oppilastyönäyttelyissä ja sähköisissä
oppimisympäristöissä. Töiden valitseminen ja asettaminen esille on tärkeä osa itse- ja vertaisarviointia.
Opiskelijoiden arviointitaidot kehittyvät opintojen edetessä.

7. Osaamisen tunnistaminen ja opintojen hyväksilukeminen
Opiskelijalla on oikeus saada hyväksi luetuksi myös aiemmin ja/tai muualla suoritetut taiteen
perusopetuksen opintokokonaisuudet. Muualla hankitun osaamisen tunnistamisen perustana on selvitys
opiskelijan opinnoista tai osaamisesta suhteutettuna kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
sisältöihin ja tavoitteisiin.
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa on olemassa olevien ryhmien kohdalla kolmen vuoden
siirtymäaika. Vanhan opetussuunnitelman mukaan tehdyt opinnot hyväksiluetaan ja lasketaan mukaan
oppilaiden kohdalla, jotka siirtyvät opintojensa aikana uuteen opetussuunnitelmaan.
Järvenpään Opiston taideaineiden kurssit sekä valinnaiset taiteen perusopetuksen kurssit hyväksiluetaan
soveltuvin osin osaksi kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Hyväksiluettavia
valinnaiskursseja voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden paikallisten taiteen perusopetuksen
ainealueiden kanssa. Muualla suoritettuja kuvataiteen ainealueen kursseja voidaan soveltuvin osin hyväksi
lukea taiteen perusopintojen opintokokonaisuuksiin.
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8. Kuvataiteen oppimisympäristöt
Kuvataideopetuksen oppimisympäristöjen tulee olla fyysisesti ja sosiaalisesti turvallisia.
Oppimisympäristöistä pyritään rakentamaan monipuolisia opetus- ja työskentelytapoja tukevia sekä
visuaalisesti inspiroivia pedagogisia tiloja. Oppimisympäristöjen tulee tukea niin keskittymistä vaativaa
yksilötyöskentelyä kuin yhteisöllisiä työmuotoja. Kuvataiteen opetustilojen tulee vastata eri ikäryhmien
tarpeisiin sekä tarjota edellytyksiä niin eri taidemenetelmille ja tekniikoille kuin taiteidenväliselle
yhteistyölle. Kuvataideopetus tulee järjestää tiloissa, joissa on huomioitu opetettavan aineen erityiset
tarpeet: riittävät työskentelylle varatut tilat, tilat töiden säilytykselle ja materiaalien varastoinnille,
asianmukaiset kalusteet ja välineet, laadukas tekninen AV-laitteisto sekä tilan pimennettävyys.
Kuvataiteen oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa oppimistulosten jakaminen ja näkyväksi tekeminen.
Yhteistyö paikallisten kulttuurilaitosten ja eri toimijoiden kuten museoiden, koulujen päiväkotien ja
palvelukeskusten kanssa monipuolistavat kuvataideopetuksen paikkoja.

9. Kuvataiteen ainealueen kehittäminen
Kuvataiteen ainealueen opetusta kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, yhteisöllisiä
toimintatapoja sekä myrkyttömiä ja ekologisesti kestäviä materiaaleja suosien. Oppimisympäristöjen
kehittämisessä huomioidaan alan muuttuvat tarpeet sekä kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen,
esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja taiteidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksiin. Kuvataiteen
perusopintojen ja varhaisten opintojen alueellista saavutettavuutta lisätään tarjoamalla opetusta
peruskoulujen ja päiväkotien tiloissa.
Kuvataiteen perusopetusta yhtenäistetään jalkauttamalla opintosuunnitelmaa opetusryhmien käytäntöihin
mm. tuntiopettajille suunnatun koulutuksen sekä työpariyhteistyön kautta. Opettajat laativat lukukauden
alussa opetussuunnitelmaan perustuvan tuntisuunnitelman sekä lukukauden päätteeksi
toiminnankuvauksen toteutuneesta opetuksesta. Toiminnankuvauksesta sekä opettaja, opiskelija että
vanhemmat voivat seurata opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöalueiden etenemistä ja
oppimistavoitteiden toteutumista. Opettajien ja opetusryhmien välistä vuorovaikutusta lisätään erilaisin
yhteistyömuodoin. Uusia arviointimenetelmiä ja työkaluja kokeillaan, kehitetään ja jaetaan yhdessä.
Opintojen etenemisen ja toteuttamisen seuraamisen työvälineenä käytetään taitotaulua, johon on listattu
eri tademuotoja, tekniikoita ja menetelmiä. Taitotaulu auttaa opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa sekä
oppilaan yksilöllisen oppimispolun toteuttamisessa. Taitotaulua päivitetään ainealueen kehittyessä.
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Käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
Järvenpään Opisto 2018

Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen
perusopetuksesta (633/1998) sekä asetukseen (813/1998). Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan
opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
opetussuunnitelman perusteissa (määräys OPH-2069-2017), joiden pohjalta tämä opetussuunnitelma on laadittu.
Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).
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1. Käsityön taiteen perusopetus
Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään Järvenpäässä lapsille, nuorille ja aikuisille. Varhaisiän
käsityökasvatusta tarjotaan tarpeen mukaan. Käsityön taiteen perusopetuksen opinnot tarjoavat
kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opintojen aikana tutustutaan erityisesti tekstiilitaiteen
maailmaan ja innostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä, tekemään niistä uusia
oivalluksia ja rakentamaan ja innovoimaan uutta. Tavoitteena on innostaa opiskelijat elinikäisen
harrastuksen löytämiseen käsityöstä, kulttuurista ja muotoilusta. Opintojen kautta opiskelijat saavat myös
hyvät valmiudet hakeutua opiskelemaan taidealoja.
Tavoitteena on, että opintojen aikana opiskelijoille syntyy käsitys käsityön tekemisen myönteisistä
vaikutuksista hyvinvoinnille, kasvulle ja itsetuntemukselle. Opiskelijoiden kulttuurista ja yhteiskunnallista
osallisuutta tuetaan tutkimalla käsityön merkityksiä ja sen tekemisen merkityksellisyyttä. Opintojen avulla
tavoitellaan vahvaa osaamista monipuolisesti käsityön eri osa-alueilla. Opetuksessa korostuu oman
ilmaisun kehittäminen ja luova työskentely sekä ongelmanratkaisutaitojen ja uusien käsityötaitojen
oppiminen. Oppilasta ohjataan eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun,
tekemisen ja keksimisen avulla.
Taiteen perusopetuksen opiskelussa korostuu harrastuksen pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus, jonka kautta
syntyy vahva osaaminen. Käsityön taiteen perusopetuksen opinnot ovat kokonaisuus, jossa taidot
kehittyvät ryhmän yhteisen, useamman vuoden pituisen taipaleen aikana. Taiteen perusopetus on myös
matka itseen, omien voimavarojen ja luovuuden löytämiseen ja vahvistamiseen.
Tässä opetussuunnitelmassa on lasten ja aikuisten opetussuunnitelmat, jotka kuvataan erikseen luvuissa 2.
ja 3. Muut osat koskevat sekä lasten että aikuisten opintoja.

2. Lasten ja nuorten opinnot
Lasten opinnot koostuvat 500 opetustunnista. Kokonaisuus kestää yhteensä kuusi vuotta ja opetusta on
joka vuosi noin 80 tuntia, josta noin 10 % voi olla omatoimista opiskelua. Opinnot jakautuvat yhteisiin ja
teemaopintoihin, joista yhteisiä opintoja opiskellaan yhteensä 300 tuntia ja teemaopintoja yhteensä 200
tuntia yleisen oppimäärän mukaisesti.
Yhteisissä opinnoissa korostuu kädentaitojen harjoittelu ja innostuksen herääminen uusien taitojen
kokeilemiseen ja ilmaisemiseen. Yhteisien opintojen aikana harjoitellaan perustaitoja, kokeillaan uutta,
testataan ja harjoitellaan omaa ilmaisua käsityön keinoin. Teemaopintojen aikana syvennetään ja
sovelletaan opittua erilaisissa projekteissa, teematyöskentelyssä ja yhteistyössä muiden taiteenalojen
kanssa. Teemaopinnoissa korostuu oppilaan oman ilmaisun löytäminen, materiaalien käytön ja tekniikoiden
syvällisempi osaaminen, luovuus ja kekseliäisyys. Jokaisena vuonna opintoihin kuuluu sekä yhteisiä että
teemaopintoja.

2.1 Lasten opintojen rakenne
Lasten opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta, joista jokainen on kestoltaan yhden
lukuvuoden mittainen. Kuhunkin opintokokonaisuuteen kuuluu yhteisiä opintoja noin 50 oppituntia sekä
teemaopintoja noin 34 oppituntia.
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Jokainen opintovuosi alkaa yhteisillä opinnoilla, jossa harjoitellaan erilaisia käsityötaitoja, muotoilua ja
teknologiaa. Yhteisissä opinnoissa harjoitellaan kädentaitoja monipuolisesti, havainnoidaan ympäristöä,
herätetään innostusta uusien taitojen kokeilemiseen ja ilmaisemiseen. Yhteisissä opinnoissa korostuu
materiaalien ja tekniikoiden monipuolinen käyttö, työohjeiden, -menetelmien ja -järjestyksen
ymmärtäminen ja työturvallisuus.
Jokaisen vuoden viimeinen kolmannes keskittyy teemaopintoihin, joissa oppilaan kekseliäisyys, luovuus ja
ongelmanratkaisukyky ohjaavat oppimista. Teemaopinnoissa oppilas voi keskittyä valitsemiinsa tekniikoihin
ja materiaaleihin annettujen tehtävien puitteissa. Työskentelyn lähtökohtana on yhteinen teema ja erilaiset
suunnittelumenetelmät, joiden avulla oppilas pääsee käsiksi omaan projektiin. Teemaopinnoissa
laajennetaan aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja soveltamalla niitä omassa työskentelyssä. Oppilaan omat
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet toimivat kimmokkeena oppimiselle ja suunnittelulle. Teemaopintojen
kulloinenkin teema pohjaa koko vuoden yhteiseen teemaan. Teemoja kehitetään opettajien yhteistyössä ja
niissä huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet, ajankohtaiset ilmiöt ja paikallinen kulttuuri.

OPINTOKOKONAISUUS

YHTEISET OPINNOT
YHT. 300 OT

TEEMAOPINNOT
YHT. 200 OT

Paikallisuus, osallisuus ja vaikuttaminen

50 ot

34 ot

50 ot

34 ot

50 ot

34 ot

50 ot

34 ot

50 ot

34 ot

50 ot

34 ot

Tavoitealue: Yhteiskunta ja kulttuuri
Muotoilu, käsityötaito ja osaaminen
Tavoitealue: Taidot ja muotoilu
Taiteiden välisyys
Tavoitealue: Taiteiden ja tieteiden välisyys
Käsityö visuaalisen kulttuurin osana
Tavoitealueet: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri
Taiteen ja tieteen väliset yhteydet
Tavoitealue: Taiteiden ja tieteiden välisyys, Yhteiskunta ja
kulttuuri
Kokeileva käsityöilmaisu ja teknologia
Tavoitealueet: Taidot ja muotoilu, Taiteiden ja tieteiden
välisyys

Opintokokonaisuudet:

1. Paikallisuus, osallisuus, vaikuttaminen
Suunnitellaan, tehdään käsitöitä ja kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita hakemalla
inspiraatiota erityisesti paikallisesta taide- ja kulttuuritarjonnasta. Tutustutaan paikallisiin
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käsityöyrityksiin ja käsityöläisiin. Pohditaan käsityöllä ja taiteella vaikuttamisen keinoja ja
vahvistetaan oppilaan kulttuurista osallisuuttaan. Oppilasta kannustetaan aktiiviseksi
käsityökulttuurin havainnoijaksi, tekijäksi, toimijaksi ja kuluttajaksi.
2. Muotoilu, käsityötaito ja osaaminen
Harjoitellaan perustaitoja, tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin ja kokeillaan
muotoilun prosesseja. Tutkitaan omaa elinympäristöä ja sieltä nousevia tarpeita suunnittelun
lähtökohtana.
3. Taiteiden välisyys
Tutustutaan eri taiteen alojen historiaan ja nykytaiteeseen ja tarkastellaan niitä käsityön
näkökulmasta, etsitään niistä inspiraatiota omaan työskentelyyn ja tutkimme eri taiteenalojen
yhtymäkohtia. Tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, tutustutaan näyttelyihin ja tehdään oma
taidenäyttely.
4. Käsityö visuaalisen kulttuurin
Tutustutaan erilaisiin oppilaan omiin kuvakulttuureihin, oppilaan omaan elinpiiriin ja ympäristöön
kuuluviin ja lopulta maailmanlaajuisiin kuvakulttuureihin, joista ammennetaan aiheita, teemoja,
inspiraatiota ja ideoita omaan työskentelyyn. Pohditaan käsityön merkitystä visuaalisessa
kulttuurissa. Samalla opitaan visuaalisen kulttuurin lukutaitoa ja monilukutaitoa.
5. Taiteen ja tieteen väliset yhteydet
Oppilasta kannustetaan tutkimaan taiteiden ja tieteiden yhtymäkohtia ja ohjataan oppilasta
ymmärtämään käsityötä myös monitieteisenä ilmiönä. Hyödynnetään eri tieteenalojen teemoja
suunnittelussa ja työskentelyssä. Oppilaita kannustetaan erityisesti kokeilemiseen, testaamiseen ja
kekseliäisyyteen sekä visioimaan uutta ja ennennäkemätöntä. Havainnoidaan ympäristöä ja
pohditaan ekologisuuden ja eettisyyden näkökulmaa käsityössä.
6. Kokeileva käsityöilmaisu ja teknologia
Kokeillaan uusia ja erilaisia menetelmiä, tekniikoita, materiaaleja ja työkaluja ja rohkaistaan
oppilaita monipuoliseen kädentaitojen harjoitteluun. Herätetään oppilaan kiinnostusta uusien
taitojen haltuun ottamiseen ja itsensä ilmaisemiseen käsityön avulla. Tutkitaan erilaisten
materiaalien yhdistämistä, kokeillaan tekniikoiden soveltamista uudella tavalla ja keksitään uusia
innovaatioita.

2.2 Yhteisten opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt lasten ja nuorten opinnoissa
Yhteisissä opinnoissa tavoitteet on jaettu kolmeen alueeseen: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri
sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Tavoitealueita käytetään myös arvioinnin perusteena.
Opintokokonaisuuksissa painottuu yksi tai kaksi tavoitealuetta vuosittain (ks. taulukko). Jokaisen
opintokokonaisuuden suunnittelussa kuitenkin huomioidaan kaikki tavoitealueet kokonaisuutena.
Yhteisten opintojen tavoitteena on
Taidot ja muotoilu
Opetuksen tavoitteena on
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tukea ja rohkaista oppilasta kädentaitojen harjoittelussa, omien tavoitteiden
asettamisessa ja niiden saavuttamisessa
kannustaa oppilasta havainnoimaan arjen elinympäristöstään nousevia tarpeita
herättää oppilaan innostus uusien taitojen kokeilemiseen ja ilmaisemiseen
rohkaista oppilasta materiaalien ja tekniikoiden monipuoliseen käyttöön
ohjata oppilasta ymmärtämään työohjeiden, -menetelmien ja -järjestyksen yhteys
lopputulokseen
ohjata oppilasta välineiden ja tekniikoiden turvalliseen käyttöön.

Yhteiskunta ja kulttuuri
Opetuksen tavoitteena on







innostaa oppilasta aktiiviseksi käsityökulttuurin havainnoijaksi, tekijäksi, toimijaksi ja
kuluttajaksi
tuoda näkyväksi oppilaiden ajatuksia, tunteita ja tulkintoja käsityöstä, ympäristöstä ja
kulttuurista
rohkaista oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutuksia käsityössä
auttaa oppilasta näkemään käsityö elävänä kulttuuriperintönä
kannustaa oppilasta pohtimaan käsityötä eettisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden
näkökulmasta
auttaa oppilasta ymmärtämään käsityöyrittäjyyden traditiota.

Taiteiden ja tieteiden välisyys
Opetuksen tavoitteena on




ohjata oppilasta hahmottamaan käsityötä taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä
kannustaa oppilasta pohtimaan toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta
innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Yhteisten opintojen keskeiset sisällöt ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt ja
rakennetut ja luonnonympäristöt. Sisällöt lomittuvat opintokokonaisuuksiin ja vuoden teemaan eri tavoin
painottuneena. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaille merkitykselliset ilmiöt. Kaikkia keskeisiä
sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden, ekologisuuden näkökulmasta. Kunkin vuoden tarkemmat
painotukset määritellään vuosittain tehtävässä lukuvuosisuunnitelmassa.
Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-alueita. Pukeutumista
tarkastellaan identiteetin muotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen, vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden,
fysiologian ja eri kulttuurien näkökulmista. Esine- ja tekstiiliympäristöjä tarkastellaan asumisen,
toiminnallisuuden, teknologian, muotoilun, muoti-ilmiöiden ja eri kulttuurien näkökulmista.
Palveluympäristöjä tarkastellaan hyvinvoinnin, kokemuksellisuuden, asiakaslähtöisyyden ja yrittäjyyden
näkökulmista. Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tarkastellaan osallisuuden, yhteisöllisyyden,
hyvinvoinnin ja ihmisten viihtyvyyden näkökulmista.
Yhteisten opintojen aikana opiskelija harjoittelee erilaisia työskentelyn dokumentointitapoja.
Dokumentointi kootaan esimerkiksi portfolioksi, kuvakoosteeksi, kansioksi tai blogijulkaisuksi.

2.3 Teemaopintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt lasten ja nuorten opinnoissa
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Teemaopinnoissa tavoitteet on jaettu kolmeen alueeseen: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä
taiteiden ja tieteiden välisyys. Tavoitealueita käytetään myös arvioinnin perusteena.

Teemaopintojen tavoitteena on
Taidot ja muotoilu
Opetuksen tavoitteena on






ohjata ja tukea oppilasta syventämään kädentaitojaan
rohkaista oppilasta syventämään materiaalien ja tekniikoiden tuntemustaan
kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöään ja arjen elinympäristön haasteita sekä
pohtimaan niihin ratkaisuja
vahvistaa oppilaan omaa ilmaisua uusilla taidoilla
kehittää oppilaan kykyä hallita käsityöprosessia pohtimalla työohjetta, -järjestystä ja menetelmiä omassa työskentelyssään.

Yhteiskunta ja kulttuuri
Opetuksen tavoitteena on







rohkaista oppilasta syventämään käsityökulttuurin tuntemusta ja tekemään valintoja
oman kiinnostuksen mukaisesti
ohjata oppilasta pohtimaan ja ymmärtämään omien valintojen vaikutuksia tuotteen
laatuun ja elinkaareen sekä ympäristöön
kannustaa oppilasta osallistumaan käsityön elävän kulttuuriperinnön kehittämiseen
ohjata oppilasta ympäristön ja käsityökulttuurin havainnointiin
auttaa oppilasta tekemään eettisesti kestäviä valintoja kulttuurisesti moninaisessa
maailmassa
kannustaa oppilasta tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan ja käsityöyrittäjyyteen.

Taiteiden ja tieteiden välisyys
Opetuksen tavoitteena on





ohjata oppilasta ymmärtämään käsityötä monitaiteisena ja -tieteisenä ilmiönä sekä
hyödyntämään sitä omassa työskentelyssä
kannustaa oppilasta hyödyntämään kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmia
toiminnassaan
innostaa oppilaita yhteisölliseen kekseliäisyyteen
rohkaista oppilasta visioimaan uutta, ennen näkemätöntä ja rakentamaan näkymätöntä
näkyväksi käsityöksi.

Keskeiset sisällöt eli pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt ja rakennetut ja
luonnonympäristöt lomittuvat vuoden teemaan eri tavoin painottuneena. Myös oppilas voi
tehtävänantojen puitteissa itse vaikuttaa painotuksiin kiinnostustensa mukaan.
Teemaopintojen aikana opiskelija dokumentoi valitsemillaan tavoilla oman projektinsa. Viimeisenä
vuonnaan oppilas toteuttaa teemaopintojen aikana lopputyön. Lopputyön aikana opiskelija dokumentoi
oppimisprosessiaan ja kokoaa osaamisestaan esityksen, jossa kuvin ja sanallisesti esittää omat tavoitteensa,
oppimispolkunsa sekä itsearviointinsa.
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2.4 Oppilaaksi ottaminen
Opiskelun voi aloittaa millä tahansa tarjolla olevalla kurssilla omassa ikäryhmässä. Opinnot jo aloittaneilla
oppilailla on etusija ilmoittautua seuraavan vuoden kursseille ja vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita.
Uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot koostuvat kuudesta erilaisesta
opintokokonaisuudesta, jotka käytyään opiskelijat saavat todistuksen. Viimeisen vuotensa teemaopintojen
aikana oppilaat valmistavat lopputyön. Opintoja on mahdollista korvata muun taiteen perusopetuksen
opinnoilla tai opiston muiden kurssien opinnoilla, mikäli ne sopivat taiteen perusopetuksen
opintokokonaisuuteen ja ne dokumentoidaan sovituilla tavoilla.

3. Aikuisten opinnot
Aikuisten opinnot koostuvat 500 opetustunnista. Kokonaisuus kestää yhteensä neljä vuotta ja opetusta on
joka vuosi noin 125 tuntia, josta osa voi olla omatoimista opiskelua. Opinnot jakautuvat yhteisiin ja
teemaopintoihin, joista yhteisiä opintoja opiskellaan yhteensä 300 tuntia ja teemaopintoja yhteensä 200
tuntia yleisen oppimäärän mukaisesti. Opintoihin voidaan sisällyttää valinnaisia opintoja muilta kursseilta.
Hyväksi lukemisesta on aina neuvoteltava ennen korvaavaa kurssia. Valinnaisopintojen hyväksyminen
edellyttää oppimisen dokumentointia. Opintojen suorittamisen järjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa.
Yhteisissä opinnoissa korostuu kädentaitojen harjoittelu ja innostuksen herääminen uusien taitojen
kokeilemiseen ja ilmaisemiseen. Yhteisien opintojen aikana harjoitellaan perustaitoja, kokeillaan uutta,
testataan ja harjoitellaan omaa ilmaisua käsityön keinoin. Teemaopintojen aikana syvennetään ja
sovelletaan opittua erilaisissa projekteissa, teematyöskentelyssä ja yhteistyössä muiden taiteenalojen
kanssa. Teemaopinnoissa korostuu oppilaan oman ilmaisun löytäminen, materiaalien käytön ja tekniikoiden
syvällisempi osaaminen, erikoismenetelmiin tutustuminen, luovuus ja kekseliäisyys. Jokaisena vuonna
opintoihin kuuluu sekä yhteisiä että teemaopintoja. Opintojen tarkemman sisällön suunnittelussa
huomioidaan ryhmän aikaisempi osaaminen sekä jokaisen omat tavoitteet ja toiveet. Viimeisen vuotensa
teemaopinnoissa opiskelijat valmistavat itsenäisesti lopputyön opetustuntien aikana.

3.1 Aikuisten opintojen rakenne
Opintokokonaisuudet on nimetty tavoitealueiden mukaisesti, mutta on huomioitava, että kaikkien
tavoitealueiden tavoitteita hyödynnetään jokaisessa opintokokonaisuudessa soveltuvin osin. Otsikon
mukaisesti kussakin opintokokonaisuudessa painotetaan tiettyä tavoitealuetta ja sisältöjä ja teemoja
suunnitellaan sen kautta.
Opintojen keskeiset sisällöt ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt ja
rakennetut ja luonnonympäristöt. Sisällöt lomittuvat opintokokonaisuuksiin ja vuoden teemaan eri tavoin
painottuneena. Myös opiskelija voi tehtävänantojen puitteissa itse vaikuttaa painotuksiin kiinnostustensa
mukaan.
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Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-alueita. Pukeutumista
tarkastellaan identiteetin muotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen, vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden,
fysiologian ja eri kulttuurien näkökulmista. Esine- ja tekstiiliympäristöjä tarkastellaan asumisen,
toiminnallisuuden, teknologian, muotoilun, muoti-ilmiöiden ja eri kulttuurien näkökulmista.
Palveluympäristöjä tarkastellaan hyvinvoinnin, kokemuksellisuuden, asiakaslähtöisyyden ja yrittäjyyden
näkökulmista. Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tarkastellaan osallisuuden, yhteisöllisyyden,
hyvinvoinnin ja ihmisten viihtyvyyden näkökulmista.
Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen opintokokonaisuudet on kuvattu tiivistetysti seuraavassa
taulukossa:

OPINTOKOKONAISUUDET YHTEISET OPINNOT 300 tuntia
1. Muotoilu, käsityötaito
ja osaaminen
Tavoitealue: taidot ja
muotoilu

2. Paikallisuus, osallisuus,
vaikuttaminen ja
teknologia
Tavoitealue: yhteiskunta
ja kulttuuri

3. Käsityö visuaalisen
kulttuurin osana
Tavoitealue: taiteiden ja
tieteiden välisyys
4. Kokeileva
käsityöilmaisu
Kaikki tavoitealueet

TEEMAOPINNOT 200 tuntia

Sisällöt:

Sisällöt:



Opintoihin orientoituminen



Suunnittelutaidot ja muotoilu



Kankaan kuviointi



Värioppi



Vaatteen suunnittelu ja valmistus



Kankaan kuviointi



Työskentelyn dokumentointi



Kansalliseen ja kansainväliseen
käsityöperinteeseen tutustuminen

Sisällöt:

Sisällöt:



Lankatekniikat



Luonnonväreillä värjääminen



Kovat materiaalit



Erikoistekniikat



Kansalliseen ja kansainväliseen
tekstiilitaiteeseen tutustuminen

Sisällöt:

Sisällöt:



Kudonta



Itsenäinen kudonta



Vaatteen suunnittelu ja valmistus



Kaavoitus ja kuosittelu

Sisällöt:

Sisällöt:



Kokeileva käsityö



Lopputyö



Tekstiili tilassa



Dokumentointi ja portfolio



Suunnittelutaidot
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1. MUOTOILU, KÄSITYÖTAITO JA OSAAMINEN
Ensimmäisessä opintojaksossa tavoitteena on opintoihin orientoituminen. Työskentelyssä
aiheita ovat kankaan kuviointi sekä vaatteen suunnittelu ja valmistus. Teemaopinnoissa
tutustutaan muotoiluajatteluun, harjoitellaan suunnittelutaitoja ja tutustutaan värioppiin
sekä syvennetään kankaan kuvioinnin taitoja. Tavoitealueista painotetaan erityisesti Taidot
ja muotoilu -alueen tavoitteita.
Orientoivan osuuden aikana opiskelija asettaa itselleen tavoitteita koko opintojensa ajalle.
Opintojakson aikana opiskelijoita innostetaan uusien taitojen kokeilemiseen ja tutustumaan
mahdollisuuksiin itsensä ilmaisemisessa käsityön keinoin. Opintokokonaisuudessa
tutustutaan kokeillen erilaisiin tekstiilin kuvioinnin tekniikkoihin (esimerkiksi värjäys,
painanta ja kirjonta) ja tekniikoiden monipuoliseen käyttöön, harjoitellaan väriopin
perusteita, sekä opitaan suunnittelu- ja muotoilutaitoja erilaisten tehtävien avulla
(esimerkiksi huovutus), sommittelua ja rytmin ja liikkeen hahmottamista pinnassa.
Tavoitteena on harjaannuttaa omaa ilmaisua käsityössä.
Opintokokonaisuudessa tutustutaan vaatetuksen suunnittelun perusteisiin ja harjoitellaan
kuvallisen suunnittelun perustekniikoita. Tavoitteena on oppia vaatteen valmistuksen
tekniikoita ja tarkoituksenmukaisten materiaalien valitsemista. Opiskelijaa ohjataan
ymmärtämään työohjeiden, -menetelmien ja –järjestyksen yhteyttä lopputulokseen.
Tutustutaan kansalliseen ja kansainväliseen tekstiiliperinteeseen ja ymmärretään käsityö
elävänä kulttuuriperintönä.
Kokonaisuuden aikana perehdytään oppimisen dokumentointiin.
2. PAIKALLISUUS, OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA TEKNOLOGIA
Opintokokonaisuuden sisältöihin kuuluu luonnonväreillä värjääminen, lankatekniikat, kovat
materiaalit ja erikoistekniikoita. Tavoitealueista painotetaan erityisesti Yhteiskunta ja
kulttuuri -alueen tavoitteita. Opintojakson aikana kannustetaan opiskelijoita ympäristön ja
käsityökulttuurin havainnointiin, tutustutaan kansalliseen sekä kansainväliseen
tekstiiliperinteeseen sekä paikalliseen käsityöyrittäjyyteen.
Opiskellaan erilaisia lankatekniikoita (esimerkiksi neulonta, virkkaus, erikoislankatekniikat) ja
lankatekniikoin valmistettujen töiden suunnittelua. Tavoitteena on oppia lankatöiden
perustekniikoita, työvälineitä ja termistöä, oppia lukemaan lankatöiden ohjeita ja oppia
tunnistamaan erilaisten materiaalien ominaisuuksia.
Työskennellään erilaisten kovien materiaalien parissa teknisen työn tiloissa. Harjoitellaan
kovien materiaalien työstötekniikoita. Suunnitellaan ja valmistetaan töitä opiskelijoiden
kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on saada perustietoja ja -taitoja kovien materiaalien
työstötekniikoista, työvälineistä ja materiaaleista kokeilujen ja valmistettavien töiden avulla.
Tutustutaan kansalliseen ja kansainväliseen tekstiilitaiteeseen. Tavoitteena on innostaa
opiskelijoita aktiivisiksi käsityökulttuurin havainnoijiksi, tekijöiksi, toimijoiksi ja kuluttajiksi.
Ammennetaan ideoita paikallisesta taidetarjonnasta. Tutustutaan opiskelijoiden
kiinnostusten mukaisesti kokeilevassa hengessä erilaisiin käsityön erikoistekniikkoihin ja
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tehdään näkyväksi opiskelijoiden ajatuksia, tunteita ja tulkintoja käsityöstä, ympäristöstä ja
kulttuurista. Tavoitteena on ymmärtää oman ilmaisun merkitys käsityössä.

3. KÄSITYÖ VISUAALISEN KULTTUURIN OSANA
Tavoitealueista painotetaan erityisesti Taiteiden ja tieteiden välisyys -alueen tavoitteita,
joissa opiskelijaa ohjataan hahmottamaan käsityötä taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä.
Opintokokonaisuuden aikana opiskellaan kankaankudontaa yhdessä sekä mahdollisuuksien
mukaan itsenäisesti avoimessa kudonnassa. Opintokokonaisuudessa suunnitellaan ja
valmistetaan kangaspuilla kutoen tai erilaisia kudontatekniikoita ja välineitä soveltaen
tekstiili sisustukseen tai vaatetukseen. Tavoitteena on oppia kudonnan perustekniikoita,
termistöä, materiaalien ja työvälineiden käyttöä kokeiluiden ja harjoitusten kautta. Samalla
harjoitellaan värien käyttöä ja oman ilmaisun esiintuomista.
Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää osaamista kaavoituksen ja kuosittelun sekä
vaatteen suunnittelun ja valmistuksen alueilla, ja pohtia työskentelyä kestävän kehityksen
näkökulmasta. Tarkoituksena on soveltaa työskentelyssä muissa opintojaksoissa saavutettuja
tietoja ja taitoja. Opiskelijoita innostetaan kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmanratkaisuun
sekä visioimaan uutta, ennen näkemätöntä.
4. KOKEILEVA KÄSITYÖILMAISU
Viimeisessä opintokokonaisuudessa aiheena on kokeileva käsityö, jossa työskennellään
tekstiili tilassa –teeman ja lopputyön parissa.
Harjoitellaan tilan ja suhteiden ymmärtämistä ja visuaalisten ilmaisukeinojen käyttöä tilassa.
Tavoitteena on syventää työskentelyssä ja suunnittelussa luovuutta ja omaa ilmaisua.
Perehdytään monipuolisesti taiteeseen, tutustutaan erilaisiin ilmaisutapoihin, kokeilevaan
käsityöhön ja ammennetaan inspiraatiota työskentelyyn koetusta ja nähdystä. Opiskelija
perehtyy materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin käyttäen niitä oman ilmaisun
työkaluina. Tavoitteena on kokeillen ja tutkien syventää osaamista käsityön eri osa-alueilla ja
orientoitua lopputyön suunnitteluun.
Lopputyössä opiskelija suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen tai taideteoksen oman
suunnitelman mukaan. Lopputyöstä valmistetaan portfolio kuvaamaan omaa ilmaisullista
kehittymistä. Opiskelija hyödyntää opintokokonaisuuden aikana oppimaansa ja kokemaansa
lopputyön suunnittelussa. Suunnittelua ohjaa ryhmän yhteinen teema.
Lopputyön tavoite on tutkia itselle merkityksellisiä kokemuksia ja elämän sisältöjä käsityön ja
taiteen keinoin. Tavoitteena on tulkita taidetta ja käsityötä persoonallisesti omista
lähtökohdista ja löytää itselle sopivia ilmaisutapoja käsityön alueelta. Lopputyö on yksi
oppimistehtävä eikä sitä erikseen arvioida. Opiskelijat rakentavat lopputöilleen näyttelyn.

3.2 Yhteiset opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt aikuisten opinnoissa
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Jokainen opintovuosi sisältää yhteisiä ja teemaopintoja. Yhteisissä opinnoissa harjoitellaan erilaisia
käsityötaitoja ja käsitellään muotoilua ja teknologiaa. Yhteisissä opinnoissa painopisteenä on kädentaitojen
monipuolinen harjoittaminen, innostuksen herääminen uusien taitojen kokeilemiseen ja ilmaisemiseen.
Yhteisissä opinnoissa korostuu materiaalien ja tekniikoiden monipuolinen käyttö, työohjeiden, menetelmien ja -järjestyksen ymmärtäminen ja työturvallisuus.
Yhteisten opintojen tavoitteena on
Taidot ja muotoilu
Opetuksen tavoitteena on








tukea ja rohkaista oppilasta kädentaitojen harjoittelussa, omien tavoitteiden
asettamisessa ja niiden saavuttamisessa
kannustaa oppilasta havainnoimaan arjen elinympäristöstä nousevia tarpeita
herättää oppilaan innostus uusien taitojen kokeilemiseen ja ilmaisemiseen
rohkaista oppilasta materiaalien ja tekniikoiden monipuoliseen käyttöön
ohjata oppilasta ymmärtämään työohjeiden, -menetelmien ja -järjestyksen
yhteys lopputulokseen
ohjata oppilasta välineiden ja tekniikoiden turvalliseen käyttöön.

Yhteiskunta ja kulttuuri
Opetuksen tavoitteena on








innostaa oppilasta aktiiviseksi käsityökulttuurin havainnoijaksi, tekijäksi,
toimijaksi ja kuluttajaksi
tuoda näkyväksi oppilaiden ajatuksia, tunteita ja tulkintoja käsityöstä,
ympäristöstä ja kulttuurista
rohkaista oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutuksia käsityössä
auttaa oppilasta näkemään käsityö elävänä kulttuuriperintönä
kannustaa oppilasta pohtimaan käsityötä eettisyyden ja kulttuurisen
moninaisuuden näkökulmasta
auttaa oppilasta ymmärtämään käsityöyrittäjyyden traditiota.

Taiteiden ja tieteiden välisyys
Opetuksen tavoitteena on





ohjata oppilasta hahmottamaan käsityötä taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä
kannustaa oppilasta pohtimaan toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta
innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

3.3 Teemaopintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt aikuisten opinnoissa
Jokaiseen vuoteen kuuluu teemaopintoja, joissa opiskelijan kekseliäisyys, luovuus ja ongelmanratkaisukyky
ohjaavat oppimista. Teemaopinnoissa opiskelija voi keskittyä valitsemiinsa tekniikoihin ja materiaaleihin
annettujen tehtävien puitteissa. Työskentelyn lähtökohtana on yhteinen teema ja erilaiset
suunnittelumenetelmät, joiden avulla opiskelijat pääsevät käsiksi omiin projekteihin. Teemaopinnoissa
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laajennetaan aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja soveltamalla niitä erilaisissa projekteissa. Opiskelijan
omat vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja elämänkokemukset toimivat kimmokkeena suunnittelulle.
Yhteisiä teemoja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden aineiden taiteen
perusopetuksen ryhmien kanssa, ja niissä huomioidaan ajankohtaiset ilmiöt ja paikallinen kulttuuri.
Viimeisen vuoden teemaopintojen aikana opiskelija tekee lopputyön. Teemaopintojen aikana opiskelija
myös dokumentoi oppimisprosessiaan ja kokoaa osaamisestaan esityksen, jossa kuvin ja sanallisesti esittää
omat tavoitteensa, oppimispolkunsa sekä itsearviointinsa.
Teemaopintojen tavoitteena on
Taidot ja muotoilu
Opetuksen tavoitteena on







ohjata ja tukea oppilasta syventämään kädentaitojaan
rohkaista oppilasta syventämään materiaalien ja tekniikoiden tuntemustaan
kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöään ja arjen elinympäristön
haasteita sekä pohtimaan niihin ratkaisuja
vahvistaa oppilaan omaa ilmaisua uusilla taidoilla
kehittää oppilaan kykyä hallita käsityöprosessia pohtimalla työohjetta, järjestystä ja -menetelmiä omassa työskentelyssään.

Yhteiskunta ja kulttuuri
Opetuksen tavoitteena on








rohkaista oppilasta syventämään käsityökulttuurin tuntemusta ja tekemään
valintoja oman kiinnostuksen mukaisesti
ohjata oppilasta pohtimaan ja ymmärtämään omien valintojen vaikutuksia
tuotteen laatuun ja elinkaareen sekä ympäristöön
kannustaa oppilasta osallistumaan käsityön elävän kulttuuriperinnön
kehittämiseen
ohjata oppilasta ympäristön ja käsityökulttuurin havainnointiin
auttaa oppilasta tekemään eettisesti kestäviä valintoja kulttuurisesti
moninaisessa maailmassa
kannustaa oppilasta tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan ja
käsityöyrittäjyyteen.

Taiteiden ja tieteiden välisyys
Opetuksen tavoitteena on






ohjata oppilasta ymmärtämään käsityötä monitaiteisena ja -tieteisenä ilmiönä
sekä hyödyntämään sitä omassa työskentelyssä
kannustaa oppilasta hyödyntämään kestävän kehityksen ja kiertotalouden
näkökulmia toiminnassaan
innostaa oppilaita yhteisölliseen kekseliäisyyteen
rohkaista oppilasta visioimaan uutta, ennen näkemätöntä ja rakentamaan
näkymätöntä näkyväksi käsityöksi.
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3.4 Opiskelijaksi ottaminen
Aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmiä pyritään aloittamaan aina tarpeen mukaan, noin joka toinen
vuosi. Opiskelijat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot suoritetaan pääasiassa oman
ryhmän kanssa. Osaan kokonaisuuteen kuuluvista kursseista on mahdollista ottaa myös ryhmän
ulkopuolisia opiskelijoita, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja. Opiskelijoilta odotetaan sitoutumista koko
opintokokonaisuuden opiskeluun, omien tavoitteiden asettamiseen ja sitoutumista säännölliseen
läsnäoloon.

4. Työtavat käsityön opetuksessa
Käsityön työtapojen valinnassa tärkeintä on käsityön oppimisen ilon herääminen ja kehittyminen.
Työtavoilla vaikutetaan innostumiseen ja inspiroitumiseen, jotka ovat lähtökohta oppimiselle käsityössä.
Käsityössä erilaisia ilmiöitä tutkitaan elämyksellisesti ja kokemuksellisesti ja työskentelyssä huomioidaan
omakohtaiset kiinnostuksen kohteet ja kokemukset tekemisen lähtökohtina. Työskentelylle asetetut
tavoitteet ohjaavat mielikuvitusta, ihmettelyä ja ideoiden kehittelyä.
Ilmaisullisessa käsityössä toiminta perustuu havainnoimiselle, pohdiskelulle ja käsitteellistämiselle,
vuorovaikutukselle, arvottamiselle, tulkinnalle ja aktiivisuudelle. Opiskelijaa ohjataan pysähtymään
käsityöprosessin äärellä ja huomioimaan omaa työskentelytapaansa käsityön tekijänä ja yhteisön jäsenenä.
Opinnoissa käytetään erilaisia monipuolisia työtapoja, joilla tuetaan yksilöllisten tietojen ja taitojen
oppimista ja ilmaisua. Opiskelijoita kannustetaan tutkimaan myös itse omia oppimistapojaan ja
työskentelemään niiden kehittämiseksi. Opiskelija voi itse vaikuttaa erilaisten työtapojen ja materiaalien
valintaan. Opetus järjestetään sellaisissa oppimisympäristöissä, jotka tukevat tarkoituksenmukaisesti
erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja teknologioiden tutkimista sekä niiden kekseliästä soveltamista ja
oppilaiden erityisosaamisalueiden kehittymistä. Sosiaalisen median palveluita ja muita digitaalisia alustoja
käytetään hyödyksi opetuksessa. Opiskelijoiden töitä esitetään digitaalisesti isolle yleisölle ja opiskelijat
osallistuvat itse aktiivisesti digitaalisen sisällön tuottamiseen.
Lukuvuoden toiminta ja opetus rakentuvat vuosittain valittavan teeman ympärille. Yhteinen teema
mahdollistaa opiskeltavien asioiden tarkastelun erilaisista näkökulmista. Teeman innoittaman opiskelun
tavoitteena on lisätä pohdintaa ja tutkivan oppimisen asennetta; sen rajoissa on mahdollista etsiä
yhtymäkohtia muihin taiteen ja tieteen aloihin. Eri aiheita ja sisältöjä opiskeltaessa pyritään syventämään
oppimista teematyöskentelyn avulla.
Oman työn dokumentointi ja osaamisen reflektointi on osa oppimista. Dokumentointia tehdään
monipuolisin menetelmin esimerkiksi valokuvaamalla, videokuvaamalla tai kirjoittamalla, sähköisesti ja
konkreettisin tuottein (esimerkiksi portfoliot ja työkansiot). Dokumentoinnin tavoite on jäljittää oppimisen
prosesseja ja tuoda opiskelijalle itselleen näkyväksi oppiminen ja osaaminen. Dokumentointi vahvistaa
oppimista ja siitä jää jäljelle konkreettinen muisto, johon voi myöhemminkin palata. Dokumentointi
vahvistaa kokemusta työn merkityksellisyydestä ja sen avulla voidaan myös välittää viestiä vanhemmille
oppimisesta. Dokumentointia käytetään arvioinnissa apuna.

5. Oppimisympäristöt
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Oppimisympäristöt tukevat monipuolisia opetusmenetelmiä, ovat inspiroivia, kannustavia,
tarkoituksenmukaisia ja turvallisia. Oppimisympäristöjä laajennetaan myös luokan ulkopuolelle erilaisiin
kohteisiin luonnosta julkisiin tiloihin sekä digitaalisille alustoille. Opetukseen kuuluu opintoretkiä museoihin
ja näyttelyihin sekä vierailuja yrityksissä ja tapahtumissa, jotka liittyvät opiskeltaviin aiheisiin. Osa retkistä
voidaan tehdä omatoimisina vierailuina. Opintojen aikana tutustutaan paikallisiin museoihin ja muuhun
taidetarjontaan sekä Järvenpään ja lähialueen käsityöyrityksiin ja käsityöläisiin tai tekstiilitaiteilijoihin.
Opintojen suunnittelussa ja opetuksessa tehdään yhteistyötä Järvenpään Opiston kuvataiteen
perusopetuksen ja teatteritaiteen perusopetuksen kanssa sekä muiden Järvenpään taiteen perusopetuksen
toimijoiden kanssa. Kokonaisuuden opettajina toimivat pätevät käsityönopettajat sekä muut vierailevat
opettajat ja eri alojen asiantuntijat ja luennoitsijat.

6. Oppimisen arviointi
Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kehittymistä opinnoissaan, ilmaisussaan, taidoissaan
sekä ohjata häntä omien tavoitteiden asettamisessa. Opiskelijoille annettava palaute on aina luonteeltaan
kannustavaa, ohjaavaa ja jatkuvaa. Palautetta annetaan koko prosessin ajan monipuolisin menetelmin.
Käsityön yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä
Taiteiden ja tieteiden välisyys. Oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista
opetukselle asetetuista tavoitteista.
Itse- ja vertaisarviointia tehdään erilaisien menetelmien avulla. Oppilaita rohkaistaan antamaan ja
ottamaan vastaan palautetta. Opintojen aikana opiskelijat seuraavat opiskelutovereidensa työskentelyä ja
kehittymistä. Palautteen antamisen taitoa harjoitellaan erilaisilla menetelmillä. Samalla opiskelijasta
kehittyy taiteen ja kulttuurin kuluttaja, jonka oma maku ja näkemys kehittyvät jatkuvasti, ja joka pystyy
arvioimaan myös ammattilaisten tekemää taidetta. Myös opintoretket museoihin tai näyttelyihin kehittävät
kritiikin antamisen taitoa.
Opiskelijat rakentavat itse näyttelyitä ja osallistuvat yhteisnäyttelyihin. Näyttely asettaa opiskelijoiden omat
tuotokset myös ulkopuolisten nähtäväksi ja arvioitavaksi ja opiskelijat voivat siten saada myös julkista
palautetta. Myös sosiaalisessa mediassa sekä muissa verkkopalveluissa esitetään opiskelijoiden tekemiä
töitä, järjestään verkkonäyttelyitä ja osallistutaan alan keskusteluun erilaisten medioiden avulla.
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1. TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista
toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä. Oppilaita tuetaan teatterin omaehtoiseen tekemiseen ja
henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä
vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Teatteritaiteen opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden
kulttuurista osaamista kehittämällä heidän teatteritaitojaan ja -tietojaan. Oppilasta ohjataan
sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.
Teatteritaide on luonteeltaan haarautuva ja monia lajeja sisältävä taidemuoto, jossa yhdistyvät eri
taiteenalat. Sitä voidaan toteuttaa monenlaisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Teatteritaidetta voi opiskella
erilaisten lähtökohtien, tekemisen tapojen ja näkökulmien kautta, esimerkiksi esiintyjyyden,
näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Yleisessä
oppimäärässä teatteritaide toteutuu erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.
Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas oppii teatterista taidelajina ja työskentelytapana. Opintojen
myötä oppilas osaa sijoittaa teatterin osaksi muuta taidekenttää ja näkee eri taidelajien välisiä yhteyksiä ja
rajapintoja sekä mahdollisuuksia niiden kohtaamiseen. Teatteritaiteen perusopetus auttaa oppilasta
ymmärtämään teatteritaiteen menneisyyttä ja nykyisyyttä sekä ympäröivää maailmaa. Oppilaan ymmärrys
teatterin roolista osana yhteiskuntaa sekä teatterin ja sitä ympäröivän kulttuurin vuorovaikutuksesta
kasvaa. Oppilaiden kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta tuetaan tutkimalla teatterin merkityksiä ja
teatterin tekemisen ja kokemisen merkityksellisyyttä. Kun oppilas oppii käsittelemään omia kokemuksiaan
teatteritaiteen kautta, hänen maailmankuvansa laajenee ja kehittyy.
Oppilas oppii teatteritaiteen perusopetuksessa ymmärtämään teatteria kokemusten, elämysten ja tiedon
avulla. Teatteritaiteen oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti toimimalla, käyttämällä aisteja, kehoa ja
ajatuksia kokonaisvaltaisesti. Oppilas on aktiivinen, reflektoiva toimija, joka oppii kokien ja kokeillen. Uuden
oppiminen on luova ja yksilöllinen prosessi, ja oppilaita ohjataan kohti itseohjautuvaa oppimista.
Tavoitteena on, että oppilas osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja arvioida sitä. Oppilas saa
teatteritaiteen yleisen oppimäärän opinnoista valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen
osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään.
Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on sytyttää into elinikäiseen
teatterinharrastamiseen, antaa valmiudet laajan oppimäärän opintoihin sekä pyrkimiseen teatterialan
opintoihin. Opintojen avulla tavoitellaan vahvaa ja monipuolista osaamista teatterin eri osa-alueilla.
Opetuksessa korostuu oman ilmaisun kehittäminen ja luova työskentely sekä yhteistyö- ja
ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen. Opetus tähtää siihen, että oppilas löytää itsestään luovuuden ja
oman tapansa työskennellä teatterin parissa. Teatteritaiteen perusopetus elää ajassa ja ottaa huomioon
teatterialan muutokset.

2. TYÖTAVAT TEATTERITAITEEN OPETUKSESSA
Teatteritaiteen opiskelu tapahtuu ryhmässä, ja siinä korostuvat ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot.
Teatteritaiteen perusopetuksen työtavat vaihtelevat opettajakeskeisestä ohjauksesta ryhmä-, pari-,
ja yksilötyöskentelyyn. Teatterityöskentelyn kollektiivisuus kehittää sosiaalisia taitoja. Tärkeässä roolissa
on toisten työskentelyn kunnioittaminen ja kannustaminen sekä oman panoksen ymmärtäminen
yhteistyössä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota opiskella ryhmässä toimien.
Pari- ja yksilötyöskentelyssä oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.
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Esitykset ja työskentelyprosessit tuovat esille kunkin oppilaan panoksen merkityksellisyyden ja jokaisen
vastuun kokonaisuudesta. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja arvioimaan omia tietojaan, taitojaan ja
kokemuksiaan, ja tuomaan niitä osaksi taiteellista prosessia. Tavoitteena on kehittää oppilaan taiteellista
ajattelua, jotta hän voi muodostaa yksilöllisen näkemyksensä teatterista. Teatteritaiteen perusopetus on
myös matka itseen, omien taitojen ja luovuuden löytämiseen ja vahvistamiseen. Teatteriopinnoissa
materiaalina työskentelylle on oma keho, ääni ja mielikuvitus. Opiskelu pyrkii monipuolistamaan ja
kehittämään oppilaan itseilmaisullisia keinoja ja rohkaisemaan oppilasta oman persoonallisen ilmaisun
löytämiseen.
Taiteen perusopetuksessa teatteria opiskellaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Opinnot muodostavat
kokonaisuuden, jossa taidot kehittyvät useamman vuoden aikana. Teatteritaidetta opiskellaan
kokeilemalla, harjoittelemalla ja vastuuta ottamalla. Sitouttaminen sekä motivointi tunneilla käymiseen
ovat tärkeitä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen työskentelyyn ja sitoutumiseen sekä omassa toiminnassaan
että ryhmän yhteisissä tavoitteissa.
Työtavat valitaan siten, että ne tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää omaa oppimistaan, reflektoida
oppimiaan taitoja ja kehittää niitä edelleen omassa taiteellisessa työskentelyssään. Työtavoissa korostuvat
oppilaan kehityksen jatkuva seuranta säännöllisen palautteenannon ja palautteen saamisen muodossa.
Oman oppimis- ja taiteellisen prosessin reflektoinnissa käytetään esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, jonka
oppilas voi toteuttaa eri tavoin.

3. LASTEN JA NUORTEN OPINTOJEN RAKENNE
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, mikä koostuu 300 tunnista yhteisiä
opintoja ja 200 tunnista syventäviä, laajentavia tai täydentäviä teemaopintoja. Oppimäärän laajuuden
laskennallisena perusteena ovat 45 minuutin oppitunnit. Oppimäärää voidaan tarvittaessa yksilöllistä
oppilaan tarpeiden mukaisesti. Opetusta tarjotaan lastenteatterissa (7-12v) ja nuortenteatterissa (yli 13vuotiaat). Opintokokonaisuuksien sisällöt sovelletaan kullekin ikäryhmälle sopiviksi.
Yhteiset opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta. Yhteisissä opinnoissa korostuu
esiintymistaitojen harjoittelu ja innostuksen herääminen teatteriin ja ilmaisuun. Yhteisten opintojen aikana
harjoitellaan perustaitoja, kokeillaan uutta ja kehitetään ymmärrystä teatterista. Niihin sisältyy myös
esitysten harjoitteluprosesseja.
Teemaopinnot koostuvat useista lyhyemmistä opintokokonaisuuksista, joiden laajuudet vaihtelevat. Tämä
mahdollistaa oppilaille yksilöllisemmät oppimispolut. Teemaopintoja suoritetaan koko opiskeluaika
yhteisten opintojen rinnalla, ja niiden sisällöt vaihtelevat vuosittain sekä tarjottavan opetuksen että kunkin
ikäryhmän tarpeen mukaisesti. Teemaopinnoissa syvennetään ja sovelletaan yhteisissä opinnoissa opittua
erilaisissa projekteissa, teematyöskentelyssä ja yhteistyössä muiden taiteenalojen kanssa.
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3.1 SISÄLLÖT OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN
Teatteritaiteen
perusopinnoissa
tutustutaan
teatteritaiteeseen
erilaisten
harjoitteiden
ja
esitystentekoprosessien kautta. Esiintyminen ja esiintymiskokemuksen saaminen ovat keskeisiä
teatteriopinnoille. Oppilaat esiintyvät opintojen aikana sekä omalle ryhmälleen että muille katsojille.
Kaikissa opintokokonaisuuksissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käydä katsomassa esityksiä ja vierailla
teattereissa.

Yhteiset opinnot
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tavoitteena on tutustua teatterin tekemisen
suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Kehitettäviä taitoja ovat esiintymis- ja
vuorovaikutustaidot, luovuus ja luottamus itseen, teatteritiedot ja teatterin työskentelytavat sekä kyky
analysoida esityksiä ja teatterin suhdetta yhteiskuntaan. Oma taiteellinen prosessi ja sen reflektointi
käynnistyvät heti opintojen alussa.
Yhteiset opinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat neljään taitoopintokokonaisuuteen ja kahteen esitys-opintokokonaisuuteen. Kukin opintokokonaisuus voi koostua
useammasta kurssista. Taito-opintokokonaisuuksissa opitaan esitystyöskentelyssä tärkeitä ryhmä-,
esiintymis- ja työskentelytaitoja. Esitys-opintokokonaisuuksissa harjoitellaan ja esitetään näytelmä tai
esitys. Oppilaan tulee suorittaa vähintään yksi taito-opintokokonaisuus ennen osallistumistaan esitysopintokokonaisuuksiin. Tästä voidaan rehtorin ja ilmaisutaiteen suunnittelijaopettajan päätöksellä
tarvittaessa joustaa, jos oppilaalla on hyväksi luettavaa aiempaa kokemusta teatteriopinnoista.

Taito-opintokokonaisuudet
Teatteri on…
Oppilas oppii teatteritaiteen perusteita ja sanastoa sekä tutustuu teatteriin taidemuotona. Teatteritaiteen
yhteydet muihin taiteenlajeihin sekä ymmärrys teatterista yhteiskunnallisena ilmiönä tulevat tutuiksi.
Oppilas tutustuu myös erilaisiin teatterimuotoihin sekä teatteriesityksen valmistamisen osa-alueisiin
erilaisine työrooleineen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemaansa ja näkemäänsä. Hän tunnistaa yleisön
roolin esityksessä. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää teatterin monialaisuuden taidelajina. Hän
innostuu ilmaisemaan itseään ja ideoimaan rohkeasti.
Oppilas sitoutuu ryhmätyöskentelyyn oppien kuuntelemaan ja kunnioittamaan muiden ideoita. Sosiaaliset
taidot kehittyvät ja oppilas voi iloita sekä omista että ryhmän yhteisistä onnistumisista. Oppilas ymmärtää
teatteritaiteen opiskelun vaativan aktiivisuutta sekä oman työskentelyn pohdintaa ja havainnointia.
Oppilasta innostetaan asettamaan itselleen tavoitteita sekä seuraamaan omaa työskentelyään ja sen
tuloksia.

Esiintyjyys
Oppilas tutustuu esiintymiseen ja katsottavana olemiseen. Häntä rohkaistaan ilmaisemaan itseään
kokonaisvaltaisesti kontaktissa ja vuorovaikutuksessa toisten esiintyjien ja yleisön kanssa. Oppimisen
keskiössä ovat mielikuvituksen ja luovan ajattelun kehittäminen. Lisäksi opitaan keskittymistä ja läsnäoloa
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sekä harjoitetaan havainto- ja ilmaisukykyä. Ilmaisuharjoitusten ja improvisaation kautta opitaan sekä
esiintymisestä että ryhmätyöstä. Erilaiset esiintyjyyden muodot ja historia tulevat tutuiksi.
Tavoitteena on, että oppilas oppii työskentelemään ryhmässä, ideoimaan ja toteuttamaan ilmaisullisia
tehtäviä sekä iloitsemaan tekemisestään. Innostavassa ilmapiirissä oppilas uskaltaa kasvattaa
heittäytymiskykyään sekä tuoda omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan esille. Oppilas löytää omia vahvuuksiaan
ja kehittämisalueitaan sekä rohkaistuu kokeilemaan teatterin keinoja ja ilmaisemaan itseään eri tavoin.
Oppilasta innostetaan asettamaan itselleen tavoitteita ja seuraamaan omaa työskentelyään ja sen tuloksia.

Näyttelijäntyö
Oppilas tutkii näyttelijäntyötä roolityön ja dialogin kautta. Näiden avulla hän ymmärtää syvemmin
näyttelijäntyön vaikutuksen teatteriesityksen muotoutumiseen. Oppilas oppii näyttämöllisestä läsnäolosta
sekä kehittyy impulssien vastaanottamisessa ja antamisessa. Yhteistyö muiden esiintyjien kanssa
näyttämöllisissä tilanteissa kehittää kuuntelemista ja reagointia. Oppilasta kannustetaan uteliaisuuteen,
rohkeaan kokeiluun sekä itseensä ja vahvuuksiinsa uskomiseen. Hän saa myös kokemusta ohjattavana
olemisesta, ja oppii tunnistamaan esityksen harjoitusprosessin vaiheita.
Oppilas rakentaa roolihahmoja ja kohtauksia eri lähtökohdista saaden kokemuksellista ymmärrystä oman
panoksensa merkityksestä roolihahmon luomisessa ja esityksen kokonaisuudessa. Hän tutustuu
näyttelijäntyön historiaan ja erilaisiin tekniikoihin, joiden kautta hän oppii teatterista yhteiskunnallisena
taidemuotona. Samalla ymmärrys teatterin käsitteistä ja osa-alueista laajenee. Oppilas motivoituu
pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Sekä opettajan ohjaus että oppilaan oma reflektio
auttavat oppilasta edistymään ja kehittämään taitojaan.

Ääni ja liike
Oppilas perehtyy näyttelijäntyön kahden keskeisen elementin, äänen ja liikkeen, monipuoliseen
tuottamiseen ja hallintaan tutkimalla erilaisia keho- ja ääni-ilmaisun tapoja. Oppilasta kannustetaan
luovuuteen ja heittäytymiseen kehon ja äänen käytössä. Tavoitteena on omaan keholliseen ja äänelliseen
ilmaisuun tutustumalla laajentaa niiden ilmaisumahdollisuuksia.
Keholla ja äänellä esiintymiseen liittyy myös tanssi ja laulu, joiden kautta voidaan tutustua esimerkiksi
tanssiteatteriin ja musiikkiteatteriin. Liikkeen suhde tanssiin ja puheen suhde lauluun auttavat
ymmärtämään eri taiteenalojen rajapintoja sekä poikkitaiteellisuutta. Oppilas oppii olemaan paremmin
läsnä, mikä kehittää vuorovaikutusta ja kontaktia muihin esiintyjiin ja yleisöön. Tavoitteena on, että hän
ymmärtää kehon- ja äänenkäytön roolin näyttelijän ilmaisussa. Kokonaisvaltaisen ilmaisun havainnointi ja
pohdinta tukevat oppilaan itsetuntemusta ja esiintymisvarmuutta.

Esitys-opintokokonaisuudet
Esitysten valmistaminen on oleellinen osa opintoja. Esityksen valmistaminen luo ryhmän toiminnalle
pitkäkestoisen, yhteisen tavoitteen, jonka puitteissa jokainen voi laajentaa oman ilmaisunsa ulottuvuuksia
ja kehittyä omassa taiteellisessa prosessissaan. Oppilas saa käsityksen teatteriesityksen valmistamisen
erilaisista käytännöistä ja työtavoista. Häntä opastetaan harjoittelemaan pitkäjänteisesti ja rakentamaan
omaa, persoonallista taiteellista prosessiaan. Esitys-opintokokonaisuudet antavat konkreettisen esimerkin
siitä, miten teatteritaiteen avulla voidaan käsitellä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teemoja.
Esitysten valmistamisessa voidaan harjoitella näyttelemisen lisäksi muita teatterin osa-alueita, kuten
esimerkiksi ääni- tai visuaalisten elementtien suunnittelua.
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Tekstistä teatteriksi
Opintokokonaisuudessa valmistetaan esitys tekstilähtöisesti kirjallista materiaalia (näytelmäkirjallisuus,
kaunokirjallisuus, runot tms.) hyödyntäen. Oppilas syventää ymmärrystään teatterista taidemuotona, ja sen
kautta havainnoi teatteria yhteiskunnallisena ilmiönä sekä teatterin yhteyksiä muihin taiteenlajeihin.
Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa erilaisia dramaturgisia lähestymistapoja, ja niiden kautta elämän ja
yhteiskunnan jäsentämistä kertomuksina. Oppilas hahmottaa paremmin tekstin suhteen valmiiseen
kohtaukseen tai esitykseen. Hän oppii esityksen valmistamisprosessista ja sen työvaiheista. Hän saa
kokemuksellista ymmärrystä teatterityöskentelyn pitkäjänteisyydestä ja tavoitteellisuudesta. Ymmärrys
teatterin eri osa-alueista ja toimenkuvista laajenee.
Vastuu omasta työskentelystä ja vuorovaikutus muiden kanssa korostuvat. Harjoitusprosessissa oppilaan
kokemusten ja näkemysten analysointi, eli oman työskentelyn reflektointi ja arviointi ovat keskiössä.
Näiden avulla oppilas syventää oppimistaan mm. läsnäolossa esiintymistilanteessa ja kokonaisvaltaisessa
ilmaisussa. Omien vahvuuksien löytäminen auttaa uskomaan itseensä ja ylittämään rajojaan.

Ideasta esitykseksi
Opintokokonaisuudessa tutustutaan devising-työskentelyyn valmistamalla esitys ryhmälähtöisesti
oppilaiden ideoiden pohjalta. Oppilaita ohjataan ideoimaan ryhmänä ja luomaan ideoille teatterillinen
muoto näyttämöllä. Tavoitteena on antaa vahva osallisuuden ja omistajuuden kokemus omaan esitykseen.
Oppilasta kannustetaan luovaan toimintaan ja uteliaisuuteen sekä kokeilemaan rohkeasti teatterin keinoja.
Oppilaan käsitys teatterista yhteiskunnallisena ilmiönä ja vaikuttajana laajenee.
Työskentely syventää aiemmin esiintymisestä opittua ja tutustuttaa esityksen valmistamiseen prosessina ja
kokonaistaideteoksena, ja siihen vaadittaviin elementteihin. Oppilas oppii kerronnan erilaisista muodoista
sekä muiden taiteenlajien hyödyntämisestä esityksen valmistamisessa. Myös itse koettua ja nähtyä
reflektoidaan ja hyödynnetään inspiraation lähteenä.
Oppilas tunnistaa oman panoksensa merkityksen esityksen kokonaisuudessa. Hän saa kokemuksellista
ymmärrystä siitä, mitä esityksen toteuttaminen näyttämölle vaatii. Oppilas ymmärtää syvemmin
teatterityöskentelyn pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta, sekä teatterin eri osa-alueita ja toimenkuvia.
Vastuu omasta työskentelystä ja vuorovaikutus muiden kanssa korostuvat. Omien vahvuuksien löytäminen
auttaa uskomaan itseensä ja ylittämään rajojaan. Heittäytymiskykyä harjoitettaessa teatterillinen ajattelu
kehittyy.

Teemaopinnot
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän teemaopintojen tavoitteena on monipuolistaa teatteritaiteen
ymmärrystä ja ilmaisullisia keinoja. Oppilas harjoittelee erilaisia teatteritaitoja sekä keskustelee, analysoi ja
toimii vuorovaikutteisesti ryhmässä. Teemaopinnoissa korostuu oppilaan oman ilmaisun laajentaminen,
luovuus ja kekseliäisyys sekä teatteritaitojen syvällisempi osaaminen ja tekijyys. Myös teemaopintojen
aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä opitun reflektointia eri tavoin.
Teemaopintoja voidaan toteuttaa esimerkiksi erillisinä kursseina, viikonloppu- ja kesäopetuksena, tai
sisällytettyinä muuhun opetukseen ja esitysprosesseihin. Ne antavat mahdollisuuden tarttua ajankohtaisiin
aiheisiin tai ilmiöihin sekä tehdä yhteistyötä muiden taideoppilaitosten, yhdistysten ja tahojen kanssa.
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Tarjottavat teemaopinnot räätälöidään vuosittain oppilaiden mielenkiinnon kohteita kuunnellen yhteisten
opintojen opintokokonaisuuksia tukeviksi.
Oppilaille pyritään teemaopintojen myötä tarjoamaan mahdollisimman monipuolinen kuva teatterista
taidemuotona. Teemaopinnoissa voidaan esimerkiksi syventää oppilaan näyttelijäntyöllistä osaamista
jonkin teatterin lajityypin kautta, tutustua tiettyyn teatterimuotoon tai syventyä teatterin erilaisiin
työnkuviin. Kurssit voivat sisältää esimerkiksi nukke- tai naamioteatteria, musiikkiteatteria, akrobatiaa,
soveltavia teatterimuotoja, tekstityöskentelyä ja dramatisointia, lavastuksen rakentamista, ohjaamista tai
käsikirjoittamista. Teemaopintoihin sisältyvät myös vapaat taiteen opinnot, jotka järjestetään Järvenpään
TPO-toimijoiden yhteistyönä. Opetuksen sisällöt määritellään vuosittain, ja niiden tarkoituksena on lisätä
oppilaan kykyä hahmottaa taidetta. Oppilas tutustuu muihin taiteenaloihin ja oppii pohtimaan oman
taiteenalansa suhdetta niihin.
Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitealueet ovat teemaopinnoissa samat kuin yhteisissä opinnoissa:
esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, teatteriesitys, oma taiteellinen prosessi ja teatteritaide osana
yhteiskuntaa. Näistä painottuvat erityisesti oma taiteellinen prosessi ja taitojen syventyminen, sekä
teatterin suhde yhteiskuntaan. Oppilas oppii myös kokemaan ja ymmärtämään läsnäolon merkityksen
esiintymistilanteessa, ja kehittämään kokonaisvaltaista ilmaisuaan. Hän havainnoi syvemmin itseään ja
ympäröivän maailman ilmiöitä, ja osaa käyttää havaintojaan teatterillisesti. Oppilas tunnistaa teatterin
roolin osana omaa elämäänsä, ja kuinka hän voi hyödyntää teatteriopiskelun kautta saavutettuja taitoja
myös muilla elämänaloilla.

4. OPETUKSEN TARJONTA JA OPETUSJÄRJESTELYT
Teatteritaiteen perusopetuksen opinnot kestävät noin kuusi vuotta. Yhden vuoden tuntimäärä on
keskimäärin 80 tuntia. Opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat, ja opintoihin voi sisältyä myös
itsenäistä työskentelyä. Opintojen suoritusjärjestys riippuu siitä mitä kursseja Järvenpään Opisto minäkin
lukuvuonna järjestää kullekin ikäryhmälle sekä oppilaan omasta kiinnostuksesta. Ryhmiä perustetaan
tarpeen ja kysynnän mukaan. Ryhmäkokona suositaan 8-14 oppilasta.
Työtiloina käytetään Järvenpään kaupungin tiloja, sekä mahdollisuuksien mukaan myös projektikohtaisesti
yhteistyötahojen tiloja. Työskentely-ympäristöt tukevat monipuolisia opetusmenetelmiä ja ovat inspiroivia,
kannustavia, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia. Teatterityöskentelyssä tarvitaan näyttämöllinen tila
pukuhuoneineen sekä mahdollisuus säilyttää lavasteita, puvustoa ja rekvisiittaa. Esitysten lavastukset ja
puvustukset pyritään toteuttamaan joko oppilaiden ja vanhempien voimin tai mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä kuvataiteen ja käsityön perusopetuksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa.
Järvenpään Opisto toimii päävastuullisena teatteritaiteen perusopintojen järjestäjänä, ja pyrkii
yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehdään muiden Järvenpäässä taiteen
perusopetusta järjestävien sekä lähialueilla teatteritaiteen perusopetusta järjestävien tahojen kanssa.
Tavoitteena on jatkuvasti kehittää yhteistyötä ja sen muotoja, mahdollisuuksien mukaan myös
kansainvälisesti. Myös taiteidenvälisyyttä pyritään edistämään.
Viestintä ja yhteistyö vanhempien kanssa on aktiivista, esimerkiksi vanhempainilloissa ja esityksissä.
Kursseista ja opintojen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti vanhemmille. Oppilaiden vanhempien
kanssa tehtävä yhteistyö tukee oppilaan etenemistä opinnoissa.
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4.1 Palautteen antaminen
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin sille asetettuihin
oppimistavoitteisiin: esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin, teatteriesitykseen, omaan taiteelliseen
prosessiin ja teatteritaiteen ymmärtämiseen osana yhteiskuntaa. Oppilaan omalla itsearvioinnilla on
opinnoissa suuri rooli. Itsearvioinnissa korostuu oppilaan oma taiteellinen prosessi ja taitojen syveneminen.
Yhteisissä opinnoissa jatkuvalla arvioinnilla tuetaan teatteritaiteen perustaitojen harjoittelua ja
kehittämistä. Arvioinnissa painottuvat erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä osallistuminen
teatteriesityksen valmistusprosessiin. Teemaopinnoissa jatkuva arviointi auttaa teatteritaitojen
kehittymistä. Palautteenanto kohdistuu työskentelyn aktiivisuuteen ja tavoitellun osaamisen karttumiseen.
Teatteritaiteen perusopinnoissa oppilaat saavat kannustavaa ja rakentavaa palautetta suullisesti sekä
oppitunneilla että lukuvuoden päättyessä. Teatteritaiteen opintojen arviointi on havaintoihin perustuvaa.
Palaute on luonteeltaan ohjaavaa, jatkuvaa, kannustavaa ja pitkäkestoista. Palaute edistää oppilaiden oman
taiteellisen ajattelun ja esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, omien tavoitteiden asettamista ja
etenemisen seuraamista suhteessa tavoitteisiin. Palautteenannossa pyritään tukemaan oppilaiden
itsetuntoa ja myönteisen minäkuvan kehittymistä.
Palaute tukee oppilaan halua oppia ja kehittää itseään teatteritaiteessa. Sen myötä oppimistaidot
kehittyvät sekä itseohjautuvuus lisääntyy. Myös oppilaat saavat antaa rakentavaa palautetta itselleen,
ryhmälle ja opettajalle. Opettaja käyttää monipuolisia työkaluja palautteen keräämiseen varmistaakseen
palautteen saannin. Oppilaiden antamat palautteet ovat tärkeitä sekä heille itselleen, että opettajalle.
Palautteista huomataan, kuinka opetuksen tavoitteissa on onnistuttu.

4.2 Oppilaaksi ottaminen ja muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen
Teatteritaiteen perusopetuksen voi aloittaa aikaisintaan 6-vuotiaana (sinä vuonna, jona aloittaa
peruskoulun 1. luokan). Varsinaisia varhaisiän opintoja Järvenpään Opisto voi järjestää, mikäli niille on
kysyntää. Oppilaat otetaan opintokokonaisuuksiin ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita.
Opinnot jo aloittaneilla oppilailla on etusija ilmoittautua seuraavan vuoden kursseille ja vapaille paikoille
otetaan uusia oppilaita. Opiskelun voi aloittaa millä tahansa tarjolla olevalla taito- tai
teemaopintokokonaisuudella omassa ikäryhmässä.
Opintoihin hyväksytyn oppilaan muualla suorittamia teatteritaiteen perusopintoja voidaan hyväksi lukea
opintoihin. Opintoja on myös mahdollista korvata muilla taiteen perusopetuksen opinnoilla tai opiston
muiden kurssien opinnoilla, mikäli ne suunnitellaan sopimaan taiteen perusopetuksen
opintokokonaisuuteen ja dokumentoidaan sovitulla tavalla. Suoritetuista opinnoista tulee esittää kirjallinen
todistus opetuksen antajalta. Hyväksi luettavien opintojen kelpoisuudesta päättää ilmaisutaiteen
suunnittelijaopettaja yhdessä rehtorin kanssa.

4.3 Aikuisten teatteritaiteen perusopinnot
Järvenpään Opistolla on valmius järjestää teatteritaiteen perusopetusta myös aikuisille. Jos aikuisten
teatteritaiteen
perusopetusta
järjestetään,
sen
opintokokonaisuudet
mukailevat
tätä
opetussuunnitelmaa.
Kukin opintokokonaisuus sovitetaan aikuisille sopivaksi teemoiltaan ja
käsittelytavoiltaan. Aikuisten teatteritaiteen perusopetukseen voidaan rehtorin ja ilmaisutaiteen
suunnittelijaopettajan päätöksellä hyväksi lukea opiskelijoiden aiemmin suorittamia teatterikursseja.
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