YHTEISTYÖMUODOT TAITEEN PERUSOPETUKSEN LISÄKSI
Kuntien kulttuurija taidetarjonta

Varhaiskasvatus, perusopetus ja toinen aste

Osallistava toiminta kaikenikäisille kuntalaisille

Esitykset, konsertit,
näyttelyt ja tapahtumat

Iltapäivä- ja kerhotoiminta,
taidekasvatus päiväkodeissa,
kulttuurikasvatussuunnitelmien
toteuttajat, täydennyskoulutus
opettajille

Projekteja, kursseja,
työpajoja ja kesäleirejä
Toiminta hoivakodeissa
ja sairaaloissa
Toiminta erityisryhmille,
esim. maahanmuuttajat
ja syrjäytymisuhan alla
olevat nuoret

Taiteen perusopetus
ja kehittyvä kunta
– Iloa ja hyvinvointia laadukkaasta
taidekasvatuksesta

YHTEYSTIEDOT
Taiteen perusopetusliitto TPO
www.artsedu.fi
info@artsedu.fi
TPO-liitto on kattojärjestö kuudelle taiteen perusopetuksen järjestölle:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto www.etol.fi
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito www.taito.fi
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto www.youngart.fi
Suomen musiikkioppilaitosten liitto www.musicedu.fi
Suomen sanataideopetuksen seura www.sanataide.fi
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP www.tanssioppilaitostenliitto.com
TPO-liitto toimii yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa.

Parasta taiteen perusopetuksessa on:
– Asiansa osaavat ja innostavat opettajat
– Kannustavan ja motivoivan palautteen saaminen
– Uusien kavereiden ja uusien oppien saaminen
– Esiintymiskokemukset
– Se, että saa tehdä, harjoitella ja oppia
Lähde: Opetushallituksen verkkokysely oppilaille
ja huoltajille 3/2016, 5415 vastaajaa

Kuvat: Mikko Kapanen, Junio Kimanen, Heidi Saramäki, Ilpo Vuorela

TAITEEN PERUSOPETUS TPO
Antaa lapselle ja nuorelle
mahdollisuuden säännölliseen harrastukseen ja pitkäjänteiseen oppimiseen

ERITYISPIIRTEET

Tukee lapsen ja nuoren
hyvinvointia

Luo pohjan elinikäiselle
taidesuhteelle

Antaa välineet aktiiviseen
kuntalaisuuteen

Luo perustan vahvalle
ja elinvoimaiselle paikalliselle kulttuurille

OPETTAJAT

RAHOITUS

– Laki taiteen perusopetuksesta
– Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet
– Paikalliset opetussuunnitelmat

– Koulutetut ja pätevät
ammattilaiset
– Merkittävä työllistäjä

– Valtio
– Kunta
– Oppilasmaksut
– Oma varainhankinta

KUNNAN TUKI MAHDOLLISTAA

TPO-TOIMIJAT
MUSIIKKIOPISTOT

OMA KOULUTUSMUOTO

TANSSIOPISTOT

TEATTERIKOULUT JA SIRKUSKOULUT

KÄSITYÖKOULUT

SANATAIDEKOULUT

KUVATAIDEKOULUT JA
ARKKITEHTUURIKOULUT

-

Kohtuulliset osallistumismaksut, sosiaalisen
tasa-arvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn
Laadukkaat, innostavat ja turvalliset opetustilat
Valtionrahoituksen piiriin hakemisen ja pääsemisen
Laadukkaan opetuksen ja rikkaan paikalliskulttuurin

Kunta ja kuntalaiset saavat
-

Myös osassa kansalaisopistoja TPO kuuluu opetustarjontaan.

MAANLAAJUINEN VERKOSTO
– 393 oppilaitosta
– 251 kuntaa (85 % kunnista)
– 126 000 oppilasta (n. 15 % peruskouluikäisistä)
Taiteen perusopetus on nähtävä osana kuntien peruspalveluita ja siihen osallistumisen tulisi olla jokaisen taiteen harrastamisesta kiinnostuneen perusoikeus. Kysymys on
alueellisesta tasa-arvosta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Koska kohderyhmänä
ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret, tulee taiteen perusopetuksen olla lähipalvelu.

-

Laadukkaat harrastusmahdollisuudet
Paikallisen kulttuurin asiantuntijoita, tuottajia ja yhteistyökumppaneita.
Merkittävän työllisyysvaikutuksen – pelkästään musiikkioppilaitokset
työllistävät yli 3 600 henkilöä.
Kunnan vetovoimaa lapsiperheille
Iloa ja hyvinvointia

Taiteen perusopetus on kansainvälisesti ainutlaatuinen järjestelmä!

