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Hyvä kuvataidelukiolaisen huoltaja 
 
Helsingin kuvataidelukiossa aloittaa jälleen 180 uutta opiskelijaa, joukossa myös teidän nuorenne. Ker-
romme tässä tiedotteessa joitakin huoltajalle hyödyllisiä tietoja. 
 
Uusia kavereita ja ystäviä 
Kouluumme tulee opiskelijoita pääkaupunkiseudulta, osa myös pidemmän matkan päästä. Moni aloittaa 
koulun ilman tuttuja ihmisiä, ja uusien kaverisuhteiden luominen voi mietityttää. Tässä voimme roh-
kaista sanomalla, että eräs koulumme vahvuuksista on opiskelijoiden mielestä Torkkelin henki, joka on 
suvaitsevainen ja lämmin. Täällä on helppo tutustua uusiin ihmisiin. 
 
Opiskelu 
Ykköset saavat ensimmäiselle jaksolle valmiiksi laaditun lukujärjestyksen, jossa on seitsemän kurssia. 
Näistä 1-2 on kuvataidetta tai liikuntaa. Päivät saattavat välillä venyä pitkiksi, mutta taidekurssit tuovat 
vaihtelua ja kevennystä lukuaineiden opiskeluun.  
 
On tärkeää, että opiskelijalla on oppimateriaali käytössään heti kurssin alussa. Tiedot ovat kaikille jae-
tussa Opinto-oppaassa sekä verkkosivuillamme https://www.hel.fi/kuvatl/fi 
Useilla kursseilla käytetään vain digitaalisia materiaaleja. Lisenssit voi ostaa kustantajan verkkokau-
pasta tai kirjakauppojen verkkosivuilta. 
 
Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Tietotekniikkaa käytetään opiskelussa ja 
arvioinnissa yhä enemmän. Nyt aloittavat opiskelijat suorittavat digitaalisen ylioppilastutkinnon omilla 
tietokoneillaan. Asiasta on lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla https://www.ylioppilastut-
kinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset   
 
Opiskelijat hankkivat kuvataidekursseilla käytettävät tarvikkeet ja materiaalit pääsääntöisesti itse. 
Kuvataideopettajat kertovat tarkemmat tiedot siitä, mitä tarvikkeita opiskelijan pitää kullekin kurssille 
hankkia. Opinto-oppaassa on luettelo itse hankittavista perustarvikkeista ja vinkkejä ostopaikoista. 
 
Syyskuussa ykköset tekevät opo-tunneilla 1. lukuvuoden kurssivalinnat. Ensimmäisenä vuonna ohjel-
massa on enimmäkseen kaikille yhteisiä pakollisia kursseja. Kakkosvuonna valinnat ovat jo yksilöllisem-
piä sen mukaan, mihin oppiaineisiin opiskelija keskittyy. Hyvin suunniteltuna opinto-ohjelmasta tulee 
tasapainoinen ja mielekäs. Opiskelijan tulee sitoutua tekemiinsä valintoihin, jotta opinnot etenevät.   
 
Tilat 
Koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Pääosa tunneista on pääkoululla, os. Torkkelinkatu 6. Osa taideai-
neista, kuten grafiikka ja tekstiilitaide, opetetaan Pengerkatu 5:ssä. Siellä tehdään korjauksia, joista tie-
dottaa Tilakeskus. Korjaukset aiheuttavat joitakin kulkurajoituksia. 
 
Wilma  
Koulussamme käytetään monille tuttua Wilmaa. Kaikki poissaolot selvitetään Wilman kautta, ja siellä 
näkyvät opiskelijan suorittamat kurssit. Wilma on myös tärkein kodin ja koulun välinen viestintäkanava. 
Opiskelijat ovat jo saaneet omat Wilma-tunnuksensa, joilla he kirjautuvat ohjelmaan. Wilmassa he voi-
vat seurata poissaolojaan ja suorituksiaan ja tehdä kurssivalintansa.  
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Huoltajille lähetetään kirjeitse parin viikon kuluessa avainkoodit, joilla kukin huoltaja voi luoda omat 
Wilma-tunnuksensa. Jos huoltajalla on useampia lapsia Helsingin kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki 
yhdistää samaan tunnukseen. Lähetämme tarkempaa tietoa tunnusten luomisesta avainkoodien mu-
kana. 
Wilma-tunnukset ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen hän voi halutessaan 
antaa luvan huoltajien kirjautumiseen Wilmaan. 
 
 
Poissaolokäytänne 
Poissaolo koulusta selvitetään aina Wilman kautta viikon kuluessa kurssin opettajalle (ei esim. ryhmän-
ohjaajalle, koulusihteerille tai rehtorille puhelimitse tai sähköpostilla). 
 
Jos poissaoloja tulee 4 tai enemmän, opiskelijan tulee keskustella opettajan kanssa osaamisen varmista-
miseksi. Keskustelun pohjalta opettaja kutsuu tarvittaessa koolle opiskeluhuollollisen tiimin.  
Kurssi voidaan katsoa keskeytyneeksi, mikäli opiskelijalla ei ole näyttöä kurssin suorittamisesta. Opiske-
lija voi suorittaa kurssin seuraavan kerran vasta, kun sitä tarjotaan. 
 
Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon (esim. matka) anotaan lupaa kirjallisesti etukäteen poissaolo-
anomuslomakkeella. Opiskelija pyytää lomakkeeseen niiden opettajien opiskeluohjeet, joiden tunneilta 
hän joutuu olemaan poissa.  
Ryhmänohjaaja voi antaa huoltajan pyynnöstä luvan enintään kolmen päivän poissaoloon, rehtori nel-
jännestä päivästä alkaen.  Matkat tulisi tehdä koulun loma-aikoina, ja loman anomista arviointiviikoille 
tulee erityisesti välttää, sillä korvaavia koetilaisuuksia ei pääsääntöisesti järjestetä. 
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