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Tervetuloa taidekouluun! Loviisan 
taidekoulusta saat elinikäisen 
mielenkiinnon taiteeseen ja 
kulttuuriin. Meillä oppilaat 
saavat luoda ja kokea taidetta 
monipuolisesti ja inspiroivasti ja 
kannustavat opettajamme luovat 
turvallisen ilmapiirin. Jokainen voi 
oppia toteuttamaan itseään – tule 
mukaan taidekurssille! 

Få ett livslångt intresse för konst 
och kultur, kom på konstkurs! 
I Lovisa konstskola får eleven 
skapa och uppleva konst på ett 
mångsidigt och inspirerande sätt. 
Våra uppmuntrande lärare skapar 
en trygg atmosfär där var och en 
får förverkliga sig själv.
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lmoittautuminen 
Ilmoittautuminen alkaa 
2.8.2021 klo 17  

Ilmoittaudu
• internetin kautta 

osoitteessa  
www.opistopalvelut.fi/
loviisa

• puhelimitse 019 555 555 
/ Lovinfo

• henkilökohtaisesti 
Lovinfossa  
(Mariankatu 12 A)

Ilmoittaudu ikätason mukaan 
sopivaan ryhmään. Ikäsuosi
tuksista voidaan joustaa esi
merkiksi, jotta lapsi pääsisi 
ystävän tai sisaruksen kans
sa samaan ryhmään. Opetta
jan kanssa on kuitenkin hyvä 
sopia, onko oppilas taidoil
taan ryhmään sopiva. Oppi
las voi osallistua myös vain 
yhdelle kurssille eli hypätä 
mukaan milloin vain. Jatka

villa oppilailla on etuoikeus 
paikkaan. He voivat ilmoit
tautua jo kevätlukukauden 
lopussa.

Hinnat
Kurssien hinnat löytyvät 
kurssikuvausten yhteydestä. 
Materiaalit sisältyvät kurssin 
hintaan. 

Alennukset
Sisaralennus. Jos useam
pi lapsi samasta perhees
tä osallistuu samalle kurssil
le, maksaa ensimmäinen täy
den kurssimaksun. Sisaruk
set maksavat puolet kurssi
maksusta. Taiteen perusope
tusryhmiin osallistuvat si
sarukset saavat alennuksen 
myös osallistuessaan eri ryh
miin. Mikäli olet oikeutettu 
alennukseen, tulee kurssille 
ilmoittautuminen tehdä Lov
infossa.

Alle 16-vuotiaiden lasten 
vanhemmat, jotka molemmat 
ovat työttömiä, voivat hakea 
kirjallisesti vapautusta lap
sensa kurssimaksuista (ei kos
ke raakaaine ja materiaali
maksuja).

Paikat
Mi, Textilhuset,  
Brandensteininkatu 21, Loviisa 

Mi, Konstklassen  
Brandensteininkatu 21,  
Loviisa 

Generalhagens skola,  
Kuningattarenkatu 21,  
Loviisa 

Taitotalo, Koskenkylän  
koulukeskus, Kullbyntie 4, 
Koskenkylä 

Huutjärven koulu,  
Kuvataideluokka  
Huutjärventie 56, Pyhtää 

Kirkonkylän koulu,  
Koulutie 16, Lapinjärvi

Muuta

Taidetta tehdessä voivat 
vaatteet sotkeentua. Pak
kaa mukaan vaihto tai suo
javaatteet, jos näin ei saa 
käydä. 

Taidetta tehdessä voi myös 
tulla nälkä, joten omat eväät 
ovat tietysti sallittuja.

Lapsista ja teoksista otetaan 
kuvia opetustilanteissa, ja 
näitä kuvia käytetään Lovii
san taidekoulun eri viestintä
kanavissa erikseen pyydetyl
lä luvalla. 

Todistukset

Oppilaalle annetaan taiteen 
perusopetuksen yleisen op
pimäärän päättötodistus 
opintojen suorittamisen jäl
keen. (500 h)

Pyydettäessä saa osallistu
mistodistuksen.

Opintojen laajuus 
ja rakenne

Taiteen perusopetuksen ylei
sen oppimäärän laajuus on 
500 tuntia. Tämä määrä ja
kautuu kahteen osaan niin, 
että yhteisiä opintoja on 300 
ja teemaopintoja 200 tun
tiyksikköä. Yksi oppitunti 
kestää 45 minuuttia. 

TAITEENLAJIT 
LOVIISAN 
TAIDEKOULUSSA

Teatteri
Opetus kannustaa toimi
maan ryhmässä sekä yksilö
nä että muiden kanssa. Teat
teritaiteen opiskelun tavoit
teena on vahvistaa opiskeli
joiden kulttuurista osaamis
ta kehittämällä heidän esiin
tymistaitojaan ja teatteritie
tojaan. Teatteritaidetta voi 
opiskella monesta eri läh
tökohdasta: Esiintymisval
miudet, näyttelijäntyö, kä
sikirjoittaminen, dramatur
gia, ohjaajantaide tai visuaa
linen taide (lavastus, puvus
tus, valaistus). Opintojen ai
kana tuotetaan erilaisia esi
tyksiä. Loviisan taidekoulun 
teatteriopinnot toteutetaan 
yhteistyössä Teatteri Soitto
rasian kanssa.

Käsityö

Käsityön tehtävänä on tar
jota oppilaalle kokemuk
sia käsityöstä, muotoilusta 
ja teknologiasta. Opinnoissa 
luomme pohjaa myönteisel
le suhtautumiselle käsityö
hön. Tuemme oppilaan kas
vua ja itsetuntemusta ja kan
nustamme omaan ilmaisuun 
ja ongelmanratkaisuun. Tu

tustumme eri materiaalei
hin, tekniikoihin ja työkalujen 
turvalliseen käyttöön. En
nen kaikkea korostatamme 
tekemisen iloa ja uuden kek
simistä.

Kuvataide

Kuvataiteen opintojen ta
voitteena on oppia taiteen
alan perustaitoja sekä tu
kea oppilaan taiteellisen il
maisun kehittymistä ja suh
detta taiteeseen. Kuvan kie
len oppimiseksi harjoittelem
me visuaalista havaitsemis
ta ja ajattelua. Taiteen te
kemisessä kokeilemme eri
laisia työkaluja, materiaale
ja ja teknologisia mahdolli
suuksia. Tutustumme erilai
siin visuaalisiin miljöisiin se
kä taiteen aikakausiin. Li
säksi haemme aiheita oppi
laiden omista kokemuksista, 
havainnoista ja heille merki
tyksellisistä kuvakulttuureis
ta. Pyrimme siihen, että op
pilas saa opinnoista visuaa
lista lukutaitoa eli kyvyn tul
kita visuaalista kulttuuria ja 
keskustella erilaisista näke
myksistä – samalla kun hän 
voimaantuu ja nauttii omas
ta taiteellisesta työskente
lystään.

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi Yht.

Yhteiset opinnot 60 60 50 50 40 40 =300

Teemaopinnot 40 40 60 60 =200

Yleinen   
oppimäärä yht.

60 60 90 90 100 100 =500

Opintojen laajuus ja rakenne, kuvataide ja käsityö

Näin pääset  mukaan!
WWW. LOVIISANTAIDEKOULU.FIWWW.OPISTOPALVELUT.FI/LOVIISA



1. året 2. året 3. året 4.året 5. året 6. året Totalt

Gemensamma 
studier

60 60 50 50 40 40 =300

Teemastudier  40 40 60 60 =200

Den allmänna 
lärokurs en totalt

60 60 90 90 100 100 =500

Studiernas omfattning och uppbyggnad, bildkonst och slöjd

Kom med!
Anmälning
Anmälningen öppnar 
2.8.2021 kl. 17 
• på nätet på adressen  

www.opistopalvelut.fi/
loviisa

• per telefon till Lovinfo 
019 555 555

• personligen i 
kundservicekontoret 
Lovinfo (Mariegatan 12 A)

Anmälning enligt lämp
lig åldersklass. Åldersre
kommendationerna är flex
ibla så att barnet kan del
ta i samma grupp med sin 
vän eller sitt syskon. Det är 
ändå bra att vara i kontakt 
med läraren om detta i för
väg. Man kan även delta i 
bara en kurs och alltså kom
ma med när som helst. Elev
er som deltar i undervis
ningen har förtur till följan

de års kurs, de kan anmä
la sig redan i slutet av vår
terminen.
 
Avgifter 

Kursernas avgift hittas i 
kursbeskrivningen. Material
avgifter ingår i kurspriset. 

Rabatter
SYSKONRABATT. Om flera 
barn från samma familj del
tar i samma kurs betalar det 
första barnet full avgift och 
de övriga barnen halva av
giften. Syskon inom konst
skolan får syskonrabatt 
trots att de inte är i samma 
grupp. Om du är berättigad 
till syskonrabatt gör kursan
mälan till Lovinfo.

Föräldrar till barn under 
16 år vilka båda är 

arbetslösa kan skriftligen 
ansöka om befrielse från 
att betala sitt/sina barns 
kurs avgifter (gäller inte 
materialavgifter).

Kursplatser
Mi, Textilhuset,  
Brandensteinsgatan 21,  
Lovisa 

Mi, Konstklassen  
Brandensteinsgatan 21,  
Lovisa 
Generalhagens skola, 
Drottninggatan 21, Lovisa 

Kunskapshuset,  
Forsby Skolcentrum,  
Kullbyvägen 4, Forsby 

Huutjärven koulu,  
Kuvataideluokka  
Huutjärvivägen 56, Pyttis 

Kirkonkylän koulu,  
Skolvägen 16, Lappträsk

Annat

Inom konstundervisningen 
händer det lätt att man 
får fläckar på kläderna. 
Använd skyddskläder eller 
ta med byteskläder. Man 
jobbar bättre om man inte 
är hungrig, packa med ett 
mellanmål om dagen blir 
lång. Barnen och deras 
arbeten fotograferas 
under lektionerna. 
Bildmaterialet används i 
Lovisa konstskolas olika 
marknadsföringskanaler och 
lov för detta ombeds skilt.

 
Betyg
Eleven får ett avgångsbetyg 
efter att ha full gjort 
studiehelheten (500h). 
Vid behov kan eleven få 
deltagarbevis för enskilda 
kurser.

Studiernas 
omfattning  
och uppbyggnad

Omfattningen för den all
männa lärokursen i grund
läggande konstundervisning 
är 500 timmar. Dessa tim
mar delas i gemensamma 
studier som är 300h och te
mastudier som är 200h. En 
timme motsvarar 45 min.

KONSTFORMERNA 
I LOVISA 
KONSTSKOLA
 
Teater

Undervisningen i teater lär 
eleverna att arbeta i grupp 
och som individer. Målsätt
ningen med studierna i tea
terkonst är att stärka elev
ernas kulturella kunnande 
genom att utveckla deras 
färdigheter i att uppträda 
och den allmänna kunska
pen om teater som konst
form. Teaterkonst kan stu
deras med olika utgångs
punkter: genom framställ
ning, skådespelarkonst, ma
nusförfattande, föreställ
ningsdramaturgi, regikonst 
och visualisering (sceno
grafi, kostym eller ljussätt
ning). Under studierna för
verkligas olika föreställning
ar. Lovisa konstskolas tea
terundervisning förverkli
gas i samarbete med Teat
teri Soittorasia.

Slöjd

Vi vill ge eleven positiva 
upplevelser av att kunna 
skapa med sina egna hän
der. Vi ger eleven en bred 
material och teknikkän

nedom och bekantar oss 
tryggt med redskap och 
maskiner. Vi jobbar i bå
de mjuka och hårda mate
rial. Vi uppmanar eleven till 
experiment och till att utt
rycka sig själv i sitt arbete.  
I undervisningen i  
slöjd övas tålamod och 
kreativ problemlösning.  
Vi studerar allt från mo
defenomen till kulturhis
toria. Vi lyfter upp frågor 
kring boende, funktionalitet 
och företagsamhet. Framfö
rallt vill vi uppleva glädjen i 
hantverket.   

Bildkonst

Vi använder olika 
material och metoder 
på ett mångsidigt sätt. 
Eleven uppmuntras till 
långsiktigt övande av 
färdigheter men dessutom 
att experimentera och 
improvisera. Var och en 
har sitt eget uttryck, vilket 
är fint och stöds. Eleven 
uppmuntras att glädjas av 
konst och att uppskatta 
sitt eget och andras 
konstnärliga arbete.



Opettajat
Lärare

Terhi Penttilä, 
kuvataide

Hanna Olá,  
bildkonst

Kaisa Korpela, 
keramiikka | keramik

Pentti Kinosmaa, 
teatteri | teater

Britt Björkqvist 
posliininmaalaus | 
porslinsmåleri

Susanna Karjalainen, 
teatteri | teater

UUSI
KUVA 

TULOSSA

Patricia  
Weckman,  

slöjd 



TEATTERI | 
TEATER

TEATTERI 1 | TEATER 1, 
130004
• On 13.30–15.00, 
Generalshagens skola, 
gymnastiksalen
•  8.9–10.11, 12.1–23.3
•  Pentti Kinosmaa,  
Sanna Karjalainen
•  Lektioner 40
• Kursavgift: 83,00 € 

Suunnattu 1. 2. 
luokkalaisille. Täältä 
tekemisen alkuun ja 
tervetuloa tutustumaan 
Teatterin ihmeelliseen 
maailmaan. Keksimme 
itse tarinoita sekä luomme 
niistä esityksiä, joka kerta! 
Teatteriharrastus ei tarkoita 
vain esiintymistä, vaan 
saatat ollakin kiinnostunut 
ilmaisusta, roolivaatteista, 
tekniikasta, tehosteista 

tai käsikirjoittamisesta. 
Teatterissa pääset itse 
suunnittelemaan ja 
toteuttamaan! Loviisan 
taidekoulun teatteriopinnot 
toteutetaan yhteistyössä 
Teatteri Soittorasian 
kanssa. Tutustu opintojen 
laajuuteen sekä tavoitteisiin 
teatterisoittorasia.com/tpo

För elever i åk 12. Kom 
igång  Välkommen till 
Teaterns underbara värld. 
Vi hittar själva på historier 
och skapar framställningar 
utgående från dessa, varje 
gång! Teaterhobby betyder 
inte enbart skådespeleri, du 
kanske även är intresserad 
av rollkläder, teknik, 
effekter eller manus. 
På Teater 1 får du själv 
planera och förverkliga! 
Lovisa konstskolas 
teaterundervisning 
förverkligas i samarbete 
med Teatteri Soittorasia. 

Bekanta dig med studiernas 
omfattning och uppbyggnad 
teatterisoittorasia.com/tpo

TEATTERI 2 |  
TEATER 2, 130005
•  Ke 15.15–16.45, 
Generalshagens skola, 
gymnastiksalen
•  25.8.–1.12., 12.1.–27.4.
•  Pentti Kinosmaa,  
Sanna Karjalainen
•  Oppitunteja 60, 
Kurssimaksu: 100,00 € 

Suunnattu 3.6. luokkalaisille. 
Katso kurssikuvaus Teatteri 1.

För elever i åk 36. Se 
kursbeskrivning Teater 1.

TEATTERILABORA
TORIO 1 | TEATER
LABORATORIUM 1, 
130006
•  Ke 17.15–18.45, 
Generalshagens skola, 

• Tunteja 60
• Kurssimaksu 78 € 

Taidekoulun ensimmäisenä 
vuonna harjoittelemme 
havaintojen tekemistä 
sekä opiskelemme kuvan 
rakentamisen taitoja 
erilaisilla materiaaleilla ja 
välineillä. Mielikuvitus ja 
luovuus ovat työskentelyssä 
mukana alusta lähtien. 
Taiteen tekeminen 
kehittää kuvanlukutaitoa 
ja ongelmanratkaisukykyä.  
Taidekoulussa opiskelemme 
myös pitkäjänteisyyttä 
sekä oman ja muiden työn 
arvostamista.

Kurssi on osa Taiteen 
perusopetusta, jota 
oppilaan on mahdollista 
halutessaan jatkaa kuuden 
vuoden ajan ja saada 
suoritetuista kuvataiteen 
opinnoista todistus.

gymnastiksalen
•  25.8.–1.12., 12.1.–27.4.
•  Pentti Kinosmaa,  
Sanna Karjalainen
•  Oppitunteja 60, 
Kurssimaksu: 100,00 € 

Suunnattu 1318vuotiaille. 
Nuorten tekemää teatteria 
parhaimmillaan. Nimi viittaa 
kokeilemiseen sekä oman 
tekijyyden etsimiseen 
sekä siihen tutustumiseen. 
Tule rohkeasti mukaan 
hyvään porukkaan, jossa 
on energiaa ja tekemisen 
ilotulitusta! Tutustu 
opintojen laajuuteen 
sekä tavoitteisiin 
teatterisoittorasia.com/tpo

För 1318 åringar. 
Ung teater som bäst. 
Namnet antyder på att 
experimentera, att söka 
efter sin egen teateraktör 
och att lära känna den. 
Kom modigt med till ett 

bra gäng med energi och 
sprakande skaparglädje! 
Bekanta dig med studiernas 
omfattning och uppbyggnad 
teatterisoittorasia.com/tpo

KÄSITYÖ |  
SLÖJD

KÄSITYÖ 1,  
LAPINJÄRVI, 135003
•  To 15.00-16.30,  
Mi, Textilhuset
• 26.8.-9.12., 13.1-28.4.
• Mia Lönnström
•  Oppitunteja 60 
Kurssimaksu: 85,00 € 

Käsityö 1 on tarkoitettu 
kaikille käsillä tekemisestä 
kiinnostuneille 
1.2.luokkalaisille 
lapsille. Ryhmässä 
opitaan monenlaisia 
käsityötekniikoita ja 
tutustutaan erilaisiin 

materiaaleihin. 
Kurssihintaan sisältyy 
30€ materiaalimaksu. 
Käsityö 1 on ensimmäinen 
kokonaisuus kuusi vuotta 
kestävästä käsityön taiteen 
perusopetuksesta Loviisan 
taidekoulussa.

KÄSITYÖ 3, 135001
•  Ma 13.30-15.00,  
Mi, Textilhuset
•  25.8.–31.12., 12.1.–27.4.
•  Mia Lönnström
•  Oppitunteja 60 
Kurssimaksu: 85,00 € 

Käsityö 3 on suunnattu 
3.4.luokkalaisille lapsille. 
Katso kurssikuvaus Käsityö 1.

Opintokokonaisuuteen kuu
luu kesäleiri, jolle ilmoit
taudutaan erikseen. Katso 
kurssit ”135010 Keramiik
kaleiri” ja/tai ”135011 Maa
laa posliinia ja kiveä”.

  LASTEN  TAITEEN  
PERUSOPETUS

GRUNDLÄGGANDE    
  KONSTSTUNDERVISNING   



SLÖJD 3, 

135002
•  To 14.30–16.00, 
Kunskapshuset,  
Forsby skolcentrum 
• 26.8–9.12, 13.1–28.4
•  Patricia Weckman
•  Lektioner 60
• Kursavgift: 85,00 € 

Slöjd 3 är till för barn som 
tycker om att skapa med 
sina händer. Vi lär oss olika 
hantverkstekniker och 
arbetar med både hårda och 
mjuka material. Slöjd 3 är 
främst avsedd för elever i 
åk 34. Materialavgift  30€ 
ingår i kursavgiften. Till 
studiehelheten Slöjd 3 hör 
också ett sommarkonstläger, 
anmälan till lägret görs 
separat. Se kurs ”135010 
Keramikläger” och/eller 
”135011 Måla porslin och 
sten”.

KUVATAIDE | 
KONST

KUVATAIDE 3, 
135004
• To 15.00–16.30,  
Mi, konstklassen
• 26.8.–2.12., 13.1.–28.4.
• Terhi Penttilä
• Oppitunteja 60
• Kurssimaksu: 85,00 € 

Suunnattu 3. 
4.luokkalaisille. Kuvataide 
3 ryhmässä oppilaat 
opiskelevat kuvataiteen 
erilaisia tekniikoita ja 

tekotapoja, tutustuvat 
taidehistoriaan sekä 
nykytaiteeseen. Myös 
kuvataidetta lähellä 
olevien visuaalisten 
alojen työskentelytapoja 
kokeillaan, esimerkiksi 
arkkitehtuuria ja kuvittajan 
työtä. Kurssi on osa Taiteen 
perusopetusta, jota oppilaan 
on mahdollista halutessaan 
jatkaa kuuden vuoden 
ajan ja saada suoritetuista 
kuvataiteen opinnoista 
todistus. Materiaalikulut, 
30 €, sisältyvät kurssin 
hintaan. Kuvataide 3:sen ja 
6:sen opintokokonaisuuteen 
kuuluu myös kesäleiri. 
Leiriin ilmoittaudutaan 
erikseen, katso ”135010 
Keramiikkaleiri” ja/tai 
”135011 Maalaa posliinia ja 
kiveä”.

KUVATAIDE 3, 

PYHTÄÄ, 135005
• Ma 15.00–16.30, 
Huutjärven koulu
• 23.8.–29.11., 10.1.–9.5.
• Terhi Penttilä
• Oppitunteja 60
• Kurssimaksu: 85,00 € 

Suunnattu 3. 
4.luokkalaisille. Katso 
kurssikuvaus Kuvataide 3.

KUVATAIDE 6, 
135006
• Ke 15.00–17.30,  
Mi, konstklassen
• 25.8.–24.11., 12.1.–30.3.

• Terhi Penttilä
•  Oppitunteja 72
•  Kurssimaksu: 95,00 € 

Suunnattu  
6.  8.luokkalaisille. 
Materiaalimaksu 36 € 
sisältyy kurssihintaan. Katso 
kurssikuvaus Kuvataide 3.

BILDKONST 1,

135007
•  Må 13.30–15.00,  
Mi, konstklassen
•  23.8–13.12, 10.1–2.5
•  Hanna Olá 
• Lektioner 60 
• Kursavgift: 85,00 € 

Bildkonst för elever i åk 12. 
I bildkonstgrupperna sätts 
fantasin och skaparlusten 
i rörelse och du lockas 
att tänka kreativt. Vi 
använder olika material och 
tekniker och arbetar både 
självständigt och i grupp. Att 
tillsammans se och prata om 
bilder och att uppskatta eget 
och andras arbete är viktigt. 
Materialavgift 30€ ingår i 
kursavgiften.

BILDKONST 3, 
135008
•  Må 15.15–16.45,  
Mi, konstklassen
•  23.8–13.12, 10.1–2.5
•  Hanna Olá 
• Lektioner 60, 
• Kursavgift: 85,00 € 

Bildkonst för elever i åk 34. 
Se kursbeskrivning Bildkonst 
1. Till studiehelheten 

Bildkonst 3 hör också ett 
sommarkonstläger, anmälan 
till lägret görs separat.  
Se kurs ”135010  
Keramikläger” och/eller 
”135011 Måla porslin och 
sten”.

BILDKONST 5, 
135009
•  Ti 14.30–17.00,  
Mi, konstklassen
•  24.8–23.11, 11.1–22.3
•  Hanna Olá 
• Lektioner 72 
• Kursavgift: 95,00 € 

Bildkonst för elever i åk 
56. Se kursbeskrivning i 
Bildkonst 1. Materialavgift 
36€ ingår i kursavgiften. 
Till studiehelheten 
Bildkonst 5 hör också ett 
sommarkonstläger, anmälan 
till lägret görs separat. Se 
kurs ”135010 Keramikläger” 
och/eller ”135011 Måla 
porslin och sten”.

KERAMIIKKA 
LEIRI | KERAMIK 
LÄGER, 135010
•  Ma–pe 10.00–15.00, 
Harjurinteen alakoulun 
teknisen työn luokka
•  6.–10.6.
•  Kaisa Korpela
•  Oppitunteja 30,
• Kurssimaksu: 72,00 € 

Päiväleiri on suunnattu 
3.  8. luokkalaisille. 

Keramiikkaleirillä 
tutustutaan monipuolisesti 
saven käsittelyyn sekä 
lasitus ja polttoprosessiin. 
Kurssillla valmistetaan 
käyttö ja koriste
esineitä. Kurssi on osa 
taiteen perusopetusta 
ja suunnattu Loviisan 
taidekoululaisille, mutta 
vapaaksi jääville paikoille 
voi ilmoittautua muutkin 
keramiikasta kiinnostuneet. 
Materiaalimaksu 30 € 
sisältyy kurssihintaan.

Dagsläger för elever i åk 
38. Under keramiklägret 
bekantar vi oss med olika 
tekniker att skapa i lera, 
glasering och bränning. 
Vi tillverkar bruks och 
prydnadsföremål. Lägret 
är en del av grundläggande 
konststudier, således har 
eleverna i Lovisa konstskola 
förtur till lägret, men även 
andra keramikintresserade 
elever är välkomna med. 
Materialavgift 30 € ingår i 
kursavgiften.

MAALAA POSLIINIA 
JA KIVEÄ | MÅLA 
PORSLIN OCH STEN, 
135011
•  Må–fr 10.00–15.00,  
Mi, konstklassen
•  13–17.6
•  Britt Björkqvist
•  Lektioner 30
• Kursavgift: 72,00 € 

Päiväleiri on suunnattu 3.8. 
luokkalaisille. Alkuviikosta 
maalamme mukeja ja 
lautasia, loppuviikosta 
kiviä. Kurssi on osa taiteen 
perusopetusta ja suunnattu 
Loviisan taidekoululaisille, 
mutta vapaaksi jääville 
paikoille voi ilmoittautua 
muutkin kiinnostuneet. 
Materiaali 30 € kuuluu 
kurssihintaan.

Dagsläger för elever i åk 
38. I början av veckan 
målar vi på muggar och 
tallrikar, i slutet av veckan 
på sten. Lägret är en del av 
grundläggande konststudier 
och därför har elever i 
Lovisa konstskola förtur 
till lägret, men även andra 
ivriga målare är välkomna. 
Materialavgift 30 € ingår i 
kursavgiften.



ÖVRIGA KURSER 
FÖR BARN
SÄVTRÄSK 
KONSTKLUBB, 
136002 
• On 14.00–15.30,  
Sävträsk skola 
• 8.9–1.12, 12.1–13.4 
• Hanna Olá 
• Lektioner 52 
• Kursavgift: 78,00 € 

Klubben är avsedd 
för elever i åk 16. På 
konstklubben sätts fantasin 
och skaparlusten i rörelse 
och du lockas att tänka 
kreativt. Vi bekantar oss 
med olika måleri, tecknings 
och skulpteringsmaterial. 
Materialavgift 26 € ingår i 
kursavgiften.

PYTTIS KONST
KLUBB, 136001 
• Fr 13.00–14.30,  
Pyttis svenska skola 
• 10.9–10.12, 14.1–22.4 

• Clarissa Berghäll 
• Lektioner 52 
• Kursavgift: 68,00 € 

Konstklubben är avsedd 
för elever i åk 16. Kursen 
strävar efter att utveckla 
kreativiteten och väcka 
skaparlusten. Eleven 
bekantar sig med olika 
slags måleri, tecknings 
och skulpteringsmaterial. 
Material 26 € ingår i 
kursavgiften. Höstlov 29.10 
och sportlov 4.3, enligt 
skolkalendern i Pyttis.

KONSTGÄNGET, 
113305
•  To 14.30–17.00, 
Lovisa Gymnasium, 
teckningsklassen
•  13.1–14.4
•  Hanna Olá 
• Lektioner 39
• Kursavgift: 67,00 € 

Bildkonst för ungdomar i 
högstadiet. Vi jobbar med 
olika måleri, tecknings 
och skulpteringsmaterial. 
Materialavgift 20 € ingår i 
kursavgiften.

LASTEN TEATTERI, 
130000
•  Ti 15.00–16.30, 
Koskenkylän koulukeskus
•  7.9.–7.12., 11.1.–12.4.
•  Susanna Karvinen
•  Oppitunteja 52, 
Kurssimaksu: 52,00 € 

Lähdetään liikkeelle rohkais
tumisleikeistä, ilmeiden ja 
eleiden kanssa työskente
lystä. Edetään pantomiimin 
kautta tekemään pientä näy
telmää. Lukuvuoden kuluessa 
valmistetaan 12 esitykseen 
johtavaa näytelmää. Pyritään 
myös tekemään kauden päät
teeksi teatteriretki.

MUUT LASTEN  
KURSSIT

LASTEN TAIKAJÄÄ 
ALKEET, 830170
•  Ma 17.00–18.00, 
ke 17.00–17.50, 
Generalshagens skola, 
Rauhalan jäähalli
•  6.9.–13.12., 10.1.-6.4.
•  Leena Herrala,  
Erika Kuumala
•  Oppitunteja 64 
Kurssimaksu: 84,00 € 

Taikajääalkeet kurssilla luo
daan pohjaa luisteluharras
tukselle. Lisäksi ryhmä har
joittelee voimistelua salissa. 
Salijumpassa liikutaan mieli
kuvan, musiikin ja /tai leikin 
siivittämänä. Opetellaan pe
rusliikuntataitoja lapsilähtöi
sesti ja hauskasti. 
 Lapset oppivat tanssillisia 
sarjoja ja osallistuvat jääsa
dun esitykseen. Maanantai
sin kokoonnutaan Generals
hagenin koululla ja tiistaisiin 
Rauhalan jäähallilla. On mah
dollista käydä myös pelkäs
tään salilla voimistelemas
sa jos siltä tuntuu. Jos jääai
ka ei jostain syystä sovi, voi 

tulla sunnuntaina klo 16.45
17.30. Kurssilla ei ole syys
lomaa.

LASTEN TAIKAJÄÄ 
KEHITYS, 830171
•  Ti 16.00–16.50,  
To 16.30–17.30,  
Rauhalan jäähalli, Forum
•  7.9.-10.12., 11.1.-7.4.
•  Leena Herrala,  
Erika Kuumala
•  Oppitunteja 64
• Kurssimaksu: 84,00 € 

Taikajää kehitys on tarkoitet
tu taikajää alkeiskurssin jat
koksi. Tälle kurssille osallis
tuvat lapset, jotka haluavat 
jatkaa luistelutekniikan har
joittelua sekä osallistua jää
esityksiin. Aloittaminen vaa
tii aikaisempaa taitoluiste
lutaustaa. Tunnit koostuvat 
perusluistelun elementeistä. 
Ryhmässä jokainen saa ope
tusta tasonsa mukaan. Tors
taiiltapäivisin ollaan jump
paamassa Forumin salilla ja 
keskiviikkoisin on jääharjoi

tukset Rauhalan jäähallilla.  
Jos jääaika jostain syystä ei 
sovi, voi tulla sunnuntaina 
klo 16.4517.30. Kurssilla ei 
ole syyslomaa.

TAIKAJÄÄ 
EDISTYNEET, 

830172
•  Su 16.45–17.30,  
Rauhalan jäähalli
•  12.9.–12.12., 9.1.–10.4.
•  Leena Herrala,  
Erika Kuumala
•  Oppitunteja 26
• Kurssimaksu: 60,00 €

Taikajää kehityskurssin jat
kokurssi on tarkoitettu osaa
ville luistelijoille. Tälle kurs
sille osallistuvat lapset ja 
nuoret, jotka haluavat jatkaa 
luistelun tekniikan harjoitte
lua sekä osallistua jääesityk
seen. Ohjelma koostuu peru
selementeistä ja muodostel
makuvioista, jotka liitetään 
toisiinsa taitavilla koreogra
fisilla siirtymillä. Kurssilla ei 
ole syyslomaa.



Piirrä rakettiin matkustaja ja avaruus!
Rita en resenär i raketen och rymden runtom!



loviisantaidekoulu.fi
lovmi.loviisa.fi

Asiakaspalvelu // Kundservice: 
lovinfo@loviisa.fi 

puh. // tel. 019 555 555 
Mariankatu // Mariegatan 12 A,  

07900 Loviisa // Lovisa 


