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Wellamo-opisto
Taide- ja muotoilukoulu Taika



Wellamo-opisto
Suomen suurin seudullinen kansalaisopisto

Lahden kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, jonka toimialueena ovat 
Lahden lisäksi Asikkala, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila ja Padasjoki.

Opisto tarjoaa 48 000 opetustuntia vuodessa toiminta-alueensa kuntien noin 
150 toimipisteessä. Kurssilaisia on n.25000.

Kuva: Salvos –Hanke, Eeva Kirilin-Helenius
https://salvoshanke.wordpress.com/2018/06/17/ymparistotaidetta-ii/

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lahti.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039143231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BhtlL3r4%2FP1p0M%2FmAkTOQttFWQ%2Fz0b7Ih0uIKYmpDQQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asikkala.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039153220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XZ%2BJrMCaWafvx2RIRpzbttXgUGwe9xOIpUQdGq1EbUQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hollola.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039153220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vw4ifzGipyvC5%2FsjWgvyVbTMMmwdcfwkKnX39RsjOk4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.karkola.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039163211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FPzjmOU2SPQJx6e3yYAvaQRdi3%2BaiQqZRKZ%2BTtlmlvM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myrskyla.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039163211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hSr4Cu3CUknoePjlb1QCOaOt3248iHiXuNHE%2BtVKMIY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orimattila.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039173212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GomMR14uQ%2Fzo1Gr6Px7IHqwzAUYTjKkySRs4GDfazhY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.padasjoki.fi%2Ffi&data=04%7C01%7C%7C7201af6cac0d4b537bbb08d9058570be%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637546893039173212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2B4bffwLTMGEOW8a7UfjKnOQ%2Brd7UBxZFS73HKGSnnU%3D&reserved=0
https://salvoshanke.wordpress.com/2018/06/17/ymparistotaidetta-ii/


Wellamo-opisto, lapset ja nuoret

Oppilaat / opetustunnit

Taiteenperusopetus n.1000 /n.8500 tuntia

Laaja musiikki n.120 / n.2600
Yleinen musiikki n.170 /n.2260
Laaja kuvataide (Taika) n.270/n.2300
Yleinen kuvataide n.75 / n.660
Yleinen käsityö

Koulujen Harrasteryhmät Lahti n.130 / n.400
Muut1 n.110 / n.388

Koulukerhot Lahti n.80 /n. 100

Kulttuuriyhteistyö
Muotoilutyöpajat 5.luokkalaisille n.1000 / n.100

Vapaa sivistystyö
Lapsi-aikuinen kurssit n.155 / 160
Muut

Kuva: Taika,  52+268-prriodi (13-vuotiaat), serigrafia  säilytyslaatikkoon, Eeva Kirilin-Helenius



Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatushanke Salvos
• Hankkeen tavoitteena oli kehittää arkkitehtuuri- ja 

ympäristökasvatuksen sisältöjä ja pedagogiikkaa 
opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvissa 
kuvataidekouluissa

• Hanke koostui opettajien koulutuksesta, 
vertaisoppimisesta, opetuspiloteista sekä hankkeen 
dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä 
oli vahvistaa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen osa-
aluetta osana kuvataiteen perusopetusta

• SALVOS-hankkeessa on mukana neljä kuvataidekoulua:
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil: Valkeakosken kuvataidekoulu
Lappeenrannan kuvataidekoulu
Lohjanseudun kuvataidekoulu
Taika (Lahti)

• https://salvoshanke.wordpress.com/lahti/

• Kuva: Salvos –hanke, Taika, Eeva kirilin-Helenius

http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/kuvataide-+ja+kasityokoulu+emil/
http://lprkuvataidekoulu.fi/
http://lohjanseudunkuvataidekoulu.fi/
http://www.wellamo-opisto.fi/taide-ja-muotoilukoulu-taika
http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaikaa-2021-09/


https://salvoshanke.wordpress.com/2017/06/20/veneilya-ja-vierailu-lanu-puistossa/
Kuva: Salvos –hanke, Taika, Eeva Kirilin-Helenius

https://salvoshanke.wordpress.com/2017/06/20/veneilya-ja-vierailu-lanu-puistossa/


https://salvoshanke.wordpress.com/2016/10/10/lintupuisto/
Kuva: Salvos –hanke, Taika, Eeva Kirilin-Helenius

https://salvoshanke.wordpress.com/2016/10/10/lintupuisto/


https://salvoshanke.wordpress.com/2018/04/07/valo-talo/
Kuva: Salvos –hanke, Taika, Eeva Kirilin-Helenius

https://salvoshanke.wordpress.com/2018/04/07/valo-talo/


Vastuullisesti Wellamosta
• Vastuullisesti Wellamosta -hanke oli 

Opetushallituksen rahoittama laatu- ja 
kehittämishanke 1.6.2019-31.12.2020.

• Hankkeessa palvelumuotoilimme opiston toimintaa 
kestävän tulevaisuuden teemalla. Tavoitteena oli 
vastuullisuuden tunnistaminen ja näkyminen opiston 
kurssisuunnittelussa, sisällöissä, viestinnässä ja 
toiminnassa.

• https://peda.net/wellamo-opisto/kuvataide/kkmkk2

• Hankkeen tuloksena teimme vastuullisuuslupauksen: 
Toteutamme monimuotoisia kohtaamisia ja 
kannustamme kestävän tulevaisuuden valintoihin.

• Kuva: Johanna Kivelä, Taika, 8 –periodi, tulevaisuuden puutarha 2021

https://peda.net/wellamo-opisto/kuvataide/kkmkk2


Lahti ympäristökaupunki 2021 Taide- ja muotoilukoulu Taikan 
oppilaiden näkökulmasta

• Taide- ja muotoilukoulu Taika on 
saanut lukuvuodelle 2020-2021 
opetushallitukselta 
ympäristökasvatuksen pedagogiikkaa 
tukevan hankeavustuksen

• Esteettinen ja eettinen ympäristö 
ilmiöoppimisen kohteena

• Kuva: Teemu Töyrylä, Teos 
Sammonkatu 8 H, Lahti Green Design 
week 2021

• http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprin
t/KierratyksenTaikaa-2021-09/

https://peda.net/wellamo-opisto/taiteen-perusopetus/tjmt/ly2tjmtonh
http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaikaa-2021-09/


Taide ja muotoilukoulu Taika osallistui LAHTI 
YMPÄRISTÖKAUPUNKI 2021 -hankkeeseen tarkastelemalla 
erilaisia esteettisiä ja eettisiä ympäristön ilmiöitä. 

Toimintamme pedagogiseksi sisällöksi valitsimme tavallisen 
arkipäivän ilmiön – jätteen. 

Jätteen tarina sai alkunsa kahvilassa kuullusta lapsen 
kysymyksestä äidiltään siitä, mihin ohikulkeva jäteauto vie 
lasinsa. Syyslukukaudella 2020 vierailemme Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n ja Kujalan jätekeskuksessa:

Jätekeskuksessa Ympäristökasvattaja Satu Kaarlan info 
kiertotaloudesta kesti n. 20-25min ja luennon 
jälkeen teimme alueella kiertoajelun bussilla 
ympäristökouluttaja Johanna Ulmasen johdolla n.30min.

http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaik
aa-2021-09/

Kuva: Teemu Töyrylä, 2021

KIERRÄTYKSEN TAIKAA -JULKAISU

http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaikaa-2021-09/


Tehtävänannoissa, joissa useat nousivat jäteasemalla näkemästämme, pyrimme syventämään 
kokemuksiamme, sekä oppilaat että opettajat, valitusta kohteesta: siis JÄTE/ROSKA/KIERTOTALOUS –
esteettisessä ja eettisessä merkityksessä.

Toiminnastamme rakentui moniääninen julkaisu Kierrätyksen Taikaa, jossa on myös mukana osuudet Lab
ammattikorkeakoulun Lahti Green Design Week:lle 2021 tehty yhteisöllinen kierrätysmateriaaleista 
valmistettu työ ja Taikan oppilaiden opinnäytetyöt.

http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaikaa-2021-09/

KIERRÄTYKSEN TAIKAA -JULKAISU

http://julkaisu.autotaitto.fi/Markprint/KierratyksenTaikaa-2021-09/


Kuva: Teemu Töyrylä, 2021
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Kuva: Teemu Töyrylä, 2021



https://peda.net/wellamo-opisto/taiteen-
perusopetus/tjmt/ly2tjmtonh/tjj

https://peda.net/wellamo-opisto/taiteen-perusopetus/tjmt/ly2tjmtonh/tjj

