
Kuvataiteen erikoislukio on toiminut Lapinlahdella 

yleislukion ohella vuodesta 1987.

Taideopinnot tarjoavat tekemisen oppitunteja, tavoitteellista 

kuvataiteellista työskentelyä ja antavat valmiuksia alan 

valintakokeisiin.

Lapinlahden Kuvataidelukio



Erityisen koulutustehtävän lukiolle myöntää 

opetusministeriö. Kuvataideopintoja käydään 

vähintään 26 opintopistettä, jolloin muista 

lukion pakollisista opinnoista voi jättää 

suorittamatta 16 opintopistettä. Suomessa on 

kuusi kuvataiteen erikoislukiota. 

Lapinlahden Kuvataidelukiossa

• tarjolla  yli 70 opintopistettä kuvataiteen 

opintoja

• pienet opetusryhmät 

• kuvataiteen opetustiloja yli 700 m2

– piirustus- ja maalaussali

– keramiikka- ja veistoluokka

– grafiikan pajatila

– pimiö ja studiotila

Mikä on erikoislukio?



Kuvataiteen opintojaksot 
Kuvailmaisun perusteet: KUT1-3

Kuvataide: KUVA1-16

Visuaalinen viestintä: VISU1-9

Muotoilu ja arkkitehtuuri: MUOTO1-7

Projektit ja opinnäytteet: PRO1-5



Kuvailmaisun 

perusteet
KUT1 Omat kuvat, 

jaetut kuvakulttuurit 2 op

KUT2-3 Kuvanrakentamisen keinot ja 

värisommittelu 2 op



Kuvataide 
KUVA1 Taidehistoria 2 op

KUVA 2 Piirustus 2 op

KUVA3 Akvarelli ja vesiliukoiset tekniikat  2 op

KUVA4 Ihmisen piirtäminen 2 op

KUVA5 Taidekuvan tarkastelu  2 op

KUVA6 Öljyvärimaalaus 2 op

KUVA7 Kuvanveisto  2 op

KUVA8 Puupiirros ja kohopainotekniikat  2 op

KUVA9 Taide nyt 2 op

KUVA10 Serigrafia 2 op

KUVA11 Metalligrafiikka  2 op

KUVA12 Tekstiilitaide  2 op

KUVA13 Ympäristötaide  ja yhteisötaide 2 op

KUVA14 Taidenäyttelyt  2 op

KUVA15 Kuvataiteen työpaja 1-2 op

KUVA16 Valo 2 op

pakolliset opinnot

valinnaiset opinnot

työpajat: opetus arki-iltaisin

tai viikonloppuisin, sisältö vaihtuu lukuvuosittain

itsenäisesti suoritettavat opinnot

oppiaineita yhdistävät opinnot



Visuaalinen viestintä
VISU1 Valokuva 2 op

VISU2 Graafinen suunnittelu  2 op

VISU3 Kuvitus 2 op

VISU4 Videokuvaus  2 op

VISU5 Kuvankäsittely 2 op

VISU6 Digitaalinen piirtäminen 2 op

VISU7 Valokuvaus filmille ja pimiötyöskentely 2 op

VISU8 Sarjakuva 2 op

VISU9 Visuaalisen viestinnän työpaja 1-2 op



Muotoilu ja 

arkkitehtuuri
MUOTO1 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt 2 op

MUOTO2 Keramiikka  2 op

MUOTO3 Arkkitehtuuri  2 op

MUOTO4 Muotoilu  2 op  

MUOTO5 Esitystekniikat ja tekninen piirtäminen 1 op

MUOTO6 Tekstiilikankaan suunnittelu 1 op

MUOTO7 Muotoilun työpaja 1-2 op



Projektit ja opinnäytteet
PRO1 Opinnäytetyö 2 op     

PRO2 Kuvataiteen lukiodiplomi  2 op 

PRO3 Median lukiodiplomi 2 op

PRO4 Valmennus valintakokeisiin  1 op  

PRO5 Projekti t 1 - 4 op



Tunnelmaa ja viihtyisyyttä tuovat seinillä olevat kokoelmatyöt. Lukion 

taidekokoelma koostuu yli 140:stä taideopiskelijoita ostetusta teoksesta. 

Kokoelmassa on mm. maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, valokuvia, 

piirroksia, sekatekniikkatöitä  ja kollaaseja. Vaihtuvassa aulanäyttelyssä 

esitellään meneillä olevan lukukauden kuvataidekurssien antia. 

Lukion taidekokoelma ja näyttelyt 



LAPINLAHDENMiksi lukioon?

Saat lisäaikaa oman alan valintaan, yleissivistystä sekä jatko-opinnoissa ja 

työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja. Kehität kielitaitoa, luovuutta, 

matemaattista osaamista, luonnon, yhteiskunnan ja ihmisen ymmärtämistä. 

Lukio on selkein reitti yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.



Opiskelu lukiossa

Lukiossa suunnittelet itse oman 

yksilöllisen opintopolkusi.

Lukuvuodessa on viisi jaksoa, joiden 

lopuksi on päättöviikko ja opintojen 

arviointi.

Lukion aikana  opiskelet vähintään 150 

opintopistettä, joista ensimmäisen 

vuoden aikana noin 60 opintopistettä.

Opinnot voit suorittaa 2 – 4 vuodessa. 

Enemmistö opiskelijoista valmistuu 

kolmessa vuodessa.

Opintojen päättövaiheessa suoritetaan 

ylioppilastutkinto. Ylioppilaskirjoitukset 

voi hajauttaa useammalle kerralle.

Vastuu opiskelun etenemisestä on 

opiskelijalla. 



Opiskelijakunta
järjestää tapahtumia ja juhlia.

Tutoropiskelijat
auttavat, ohjaavat ja tukevat uusia 

lukiolaisia. 



Urheiluvalmennus
on tarkoitettu opiskelijoille, jotka harrastavat kilpa-

urheilua. Vapaa-ajan urheiluvalmentautuminen 

hyväksytään lukion opinnoiksi, ja siitä on mahdollista 

saada hyväksiluetuksi 12 opintopistettä.

Yhdistelmätutkinto
mahdollistaa lukio- ja ammattiopintojen samanaikaisen 

suorittamisen.

Yhteistyötä
Taidemuseo Eemil: oppituntivierailut ja lukion näyttelyt

Savonlinnan taidelukio: yhteiset projektit

Kaskikuusen kansalaisopisto ja Arkkitehtuuri- ja 

ympäristökulttuurikoulu LASTU: työpaja- ja arkkitehtuurin 

opinnot 



Ryhmä opiskelijoita Lapinlahden ja Vieremän lukioista Osakassa keväällä 2019. 

Kuvataidelukion taidenäyttely Krakovassa 2020.

Kansainvälisyyttä



Hakeminen
1. Täytä sähköinen yhteishakulomake osoitteessa 

opintopolku.fi.

2. Lähetä lukiolle postitse tai sähköpostilla:

- kaksi näytetyötä 

- ainevalintakortti (sisältää motivaatiokirjeen)

Tarkemmat ohjeet löydät kotisivuilta.

Valintaperusteet
Hakija voi saada yhteensä enintään 20 pistettä:

1-10 pistettä: näytetöistä ja motivaatiokirjeestä ilmenevä 

kuvallinen osaaminen ja kiinnostus

7-10 pistettä: peruskoulun päättötodistuksen 

lukuaineiden keskiarvo (oltava vähintään 7.0)

Kuvataidelukion valintatuloksesta ilmoitetaan 

opiskelijoille kesäkuussa kirjeellä. 

http://www.opintopolku.fi/


Lapinlahti
noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois-

Savossa, 5-tien ja junaradan varrella 

60 km Kuopiosta pohjoiseen. 

Perinteet taiteen 

saralla:
Halosten taiteilijasuku

Taidemuseo Eemil

Kuvataidelukio vuodesta 1987 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu 

LASTU vuodesta 1993

Taidekadun Aikataika-tapahtuma

Taidealan yritykset kuten Taidevalimo, 

Ateljee Galleria-cafe Luova Puu ja 

Käsityökeskus 



Opinto-ohjaaja Jaana Kivipato

jaana.kivipato@opedu.lapinlahti.fi

040 488 3241

Tietoa, kuvia ja tunnelmia myös lukion 

kotisivuilta ja somesta.

https://www.lapinlahdenlukio.fi

Lisätietoa

mailto:jaana.kivipato@opedu.lapinlahti.fi
https://www.lapinlahdenlukio.fi/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17

