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perusopetuksen opetusryhmiä on ollut yhteensä 13, joista  
3 varhaisiän muotoilun ryhmää, 5 perusopetuksen ryhmää  
ja 5 työpajaryhmä. Koulujen (Aurora, Eestinkallio, Lintuvaara, 
Niittykumpu, Päivänkehrä, Saunalahti) tiloissa toimivia kuva-
taidekerhoja on ollut kymmenen ja niissä on ollut yhteensä 101 
oppilasta. Lisäksi Espoon-mallin kerhoja järjestettiin keväällä 
Eestinkallion, Hansakallion, Järvenperän, Taavinkylän ja 
Tiistilän kouluilla.

Hallinto ja talous
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toimintaa. Koulu on saanut tuntiperusteista valtionosuutta 
vuodesta 2000 lähtien. 

Koulun taloudesta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon 
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creative process without any knowledge of what  
the end result will be. 

Art education fills us with human “emotional 
strength” as art kickstarts the process of subcon-
scious change in us, which is activated by emo-
tion. This is a way to connect with our humanity, 
through which we can relate to each other. Planning 
work based purely on factual information often falls 
flat and incomplete, which is why we also need the 
human perspective fostered by arts and crafts in our 
decision making. In this way, together we can build 
a future where human needs are understood.

Nothing feeds into innate human creativity more 
than a hobby in the arts. For this reason, as adults 
of the art school, our duty is to cherish and inspire 
the curiosity and art of our children and young 
people. Everything comes from accepting individual 
differences and diversity. When a young person 
knows that they are loved and appreciated as their 
own unique self, they have the courage to express 
themselves without fear of failure.

Art also needs time and space. We need moments 
of calm when we can truly feel the presence of the 
art with all our senses inside the art classroom or 
art museum. Pressing our hands into soft clay,  
the smell of oil paint and the touch of textiles are 
what allow us to immerse ourselves in that moment 
when time seems to lose its meaning.
 
Maritta Poijärvi
Principal

hon också förverkliga sig själv utan rädsla för att 
misslyckas.

Konsten måste även ges tid och rum. Vi behöver 
lugna stunder, då vi verkligen kan uppleva konstens 
närvaro med alla våra sinnen under en bildkonst-
lektion eller på ett konstmuseum. Att sätta händerna 
i mjuk lera, känna doften av oljefärger och hålla 
textilier i händerna – de här känslorna får oss även 
som vuxna att stanna upp och känna att tiden  
förlorar sin betydelse.
 
Maritta Poijärvi
rektor

 

Undervisningen i bildkonst och formgivning med 
sina långa lärostigar kommer att utgöra en enorm 
resurs i en osäker framtid. Med hjälp av den kan vi 
alltid lösa problem på ett naturligt sätt. Varje nytt 
konstverk börjar nämligen från ingenting och man 
måste djärvt dyka in i den skapande processen utan 
att veta vad slutresultatet kommer att bli. 

Konstfostran ger oss också en mänsklig ”känslo-
styrka”, eftersom omedvetna förändringsprocesser 
inleds i oss via våra känslor. På så sätt får vi kontakt 
med mänskligheten – med det sätt att vara som gör 
att vi kan identifiera oss med varandra. Ett plane-
ringsarbete som enbart grundar sig på fakta förblir 
ofta kallt och ofullständigt och därför behöver vi 
inom beslutsfattandet även det mänskliga perspektiv 
som konst och formgivning för med sig. På så sätt 
kan vi tillsammans göra framtidens värld till en 
plats som förstår människornas behov.

Ingenting kan på ett bättre sätt ge näring åt männ-
iskans inre kreativitet än en konsthobby. Därför är 
det vår skyldighet som vuxna i bildkonstskolan att 
värna om och sporra barns och ungas nyfikenhet 
och konstnärliga aktiviteter. Allt bygger på att 
godkänna olikheter och mångfald: när ett barn 
eller en ungdom vet att han eller hon är älskad 
och värdefull som sitt unika jag, vågar han eller 

”Livet är ändå bra förtrollande. Här har man gått och 
trott att en silverbricka bara kan användas på ett sätt, 
och så är den ännu bättre för något helt annat.”

– Muminmamman, Tove Jansson: Trollvinter 
(1957)

n Hur kan vi uppmuntra barn och unga att vara 
kreativa? 

Var och en av oss kommer ihåg dagarna från vår 
barndom, fyllda med lekar, när tiden förlorade sin 
betydelse och vi inte ville att leken skulle ta slut. 
Vi hittade på berättelser, vi spelade och pratade 
med våra låtsasvänner. Vi ritade, målade, sydde och 
snickrade. Vi byggde kojor, vi sprang omkring i 
skogen, klättrade i träd och luktade på regnet. Allt 
var enkelt och bekymmersfritt. Vi löste också svåra 
problem på ett uppfinningsrikt sätt, utan att vara 
rädda för att misslyckas. 

Som barn har vi naturligt sådana färdigheter som 
krävs i en värld som karakteriseras av ostabilitet och 
komplexitet. När vi växer upp kan det hända att vi 
förlorar den här förmågan och fastnar alltför myck-
et i de mönster vi har skapat. Därför är det viktigt 
att stödja barns och ungas kreativa tankesätt.

”Elämä on aika kummallista. Tässä sitä on ikänsä 
uskonut, että hopeatarjotinta voi käyttää vain yhdellä 
tavalla, ja sitten se onkin paljon parempi johonkin   
aivan muuhun.”

– Muumimamma, Tove Jansson: Taikatalvi (1957)

n
Miten voimme rohkaista lapsia ja nuoria 
olemaan luovia? 
Jokainen meistä muistaa lapsuuden leik-

keihin uponneet pitkät päivät, jolloin aika menetti 
merkityksensä, eikä olisi millään malttanut lopettaa. 
Keksittiin tarinoita, pelattiin ja keskusteltiin 
mielikuvitusystävien kanssa. Piirrettiin, maalattiin, 
ommeltiin ja nikkaroitiin. Rakennettiin majoja, 
rymyttiin metsissä, kiipeiltiin puissa ja aistittiin  
sadetta. Kaikki oli huoletonta ja helppoa. Ratkoimme  
eteen tulevia vaikeitakin pulmia kekseliäästi vailla 
pelkoa epäonnistumisesta. 

Lapsena meillä on luontaisesti taitoja, joita tarvitaan 
epävakauden ja monimutkaisuuden värittämässä 
maailmassa. Aikuistuessamme saatamme kadottaa 
nämä kyvyt, kun kangistumme liikaa omaksu-
miimme kaavoihin. Siksi on tärkeää, että lasten  
ja nuorten luovaa ajattelua tuetaan.

Kuvataide- ja muotoiluopetus pitkine opintopolkui-
neen tulee olemaan valtava voimavara epävarmassa 
tulevaisuudessa. Sen avulla opimme ratkomaan 
ongelmia aivan luontevasti. Jokainen uusi taideteos 
alkaa nimittäin tyhjästä, ja luovaan prosessiin on 
sukellettava rohkeasti ilmaan mitään tietoa siitä, 
millainen lopputuloksesta tulee. 

Taidekasvatus valaa meihin myös inhimillistä ”tunne-
voimaa”, sillä taide käynnistää meissä tunteiden 
kautta aktivoituvia, tiedostamattomia muutos-
prosesseja. Siten saamme yhteyden ihmisyyteen 
– olemisen tapaan, jonka kautta voimme samastua 
toisiimme. Pelkkään faktatietoon pohjautuva 
suunnittelutyö jää usein kylmäksi ja vaillinaiseksi, 
ja siksi tarvitsemme päätöksenteossa myös taiteen ja 
muotoilun tuomaa inhimillistä näkökulmaa. Näin 
voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden maailmasta 
paikan, joka ymmärtää ihmisen tarpeita.

Mikään ei ruoki ihmisen sisäsyntyistä luovuus- 
kykyä paremmin kuin taideharrastus. Siksi kuva-
taidekoulun aikuisina velvollisuutemme on vaalia 
ja rohkaista lasten ja nuorten uteliaisuutta sekä 
taiteellista tekemistä. Kaikki lähtee erilaisuuden 
ja moninaisuuden hyväksymisestä: kun lapsi tai 
nuori tietää olevansa rakastettu ja arvostettu omana 
ainutlaatuisena itsenään, hän uskaltaa toteuttaa 
itseään vailla epäonnistumisen pelkoa.

Taiteelle pitää myös antaa aikaa ja tilaa. Tarvitsemme 
rauhallisia hetkiä, jolloin voimme todella tuntea 
taiteen läsnäolon kaikilla aisteillamme kuvataide-
luokassa tai taidemuseossa. Käsien painaminen 
pehmeään saveen, öljyvärimaalien tuoksu ja tekstiilin 
kosketus käsissämme – nämä tuntemukset saavat 
meidät aikuisenakin uppoamaan hetkeen, jona aika 
tuntuu katoavan.
 
Maritta Poijärvi
rehtori

Mikään ei ruoki 
ihmisen sisäsyntyistä 
luovuuskykyä 
paremmin kuin 
taideharrastus. 

Det bor kreativitet i oss alla

“Life is quite strange. All my life, I thought there was 
only one proper use for a silver tray, but then I found out 
it is altogether better for something else.”

- Moominmamma, Tove Jansson: Moominland 
Midwinter (1957)

n How can we inspire creativity in our children 
and young people? 

Every one of us remembers those long days of our 
childhood when we immersed ourselves in games 
and play. Time seemed to lose all meaning and 
stopping was a hard thing to do. We made up sto-
ries, played games and talked with our imaginary 
friends. We drew, painted, sewed and carved on 
wood. We built playhouses and ran around in the 
woods, climbed trees and sensed when the rain  
was coming. Everything was so carefree and easy. 
We created clever solutions to even the hardest 
problems we came across without fear of failure. 

Children possess the innate skills needed to navigate 
the world coloured by instability and complexity. 
When we grow up, we lose these abilities when we 
get too bogged down in our daily routines. There-
fore, it is important that the creative thinking of 
our young minds is supported.

Teaching visual arts and crafts, with comprehensive 
study paths, will prove to be a significant resource 
in an unknown future. We will learn to solve prob-
lems with natural ease. Each new piece of art starts 
from scratch, and one has to plunge deep into the 

Creativity resides in all of us 

Luovuus asuu jokaisessa

Ingenting kan på ett 
bättre sätt ge näring 
åt människans inre 
kreativitet än en 
konsthobby. 

Nothing feeds into 
innate human 
creativity more than 
a hobby in the arts. 
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n
Espoon kuvataidekoulun kuviskummi-
na vuosina 2021–2023 toimii palkittu 
kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom. 

Lapista kotoisin olevan Liksomin monipuolinen 
tuotanto sisältää muun muassa sarjakuvia, maalauk-
sia, romaaneja, sanoituksia ja videotaidetta, joiden 
toistuvia teemoja ovat luonto, eläimet ja erilaiset 
ihmiskohtalot. Koulun kuviskummina hän edistää 
eri yhteiskunnallisissa sidosryhmissä lasten ja nuor-
ten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden 
hyväksymistä kuvataidekasvatuksen keinoin. 

Kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi haastat-
teli Liksomia keväällä videoyhteyden välityksellä.

Maritta Poijärvi: Tervetuloa Espoon kuvataide-
koulun uudeksi kuviskummiksi, Rosa Liksom! 
Minkälaisia taideprojekteja olet tehnyt viime 
aikoina? 
 
Rosa Liksom: Juuri nyt viimeistelen syksyllä ilmes-
tyvää romaaniani Väylä. Olen tehnyt sanoituksia ja 
musiikkia Liksom Lux -bändissä, johon kuuluvat 
lisäkseni Liisa Lux ja Eeva Koivu salo. Työstän 
myös kolmiosaista videotaideteosta nimeltä Fenno- 
Ugrian AI. Lisäksi olen maalannut ja valmistellut 

yhteisnäyttelyä Tukholmaan tyttäreni Saaga 
Kajánin kanssa. Näyttelyä on pitänyt lykätä  

jo neljä kertaa koronan takia. Mutta ei   
ole kiirettä! On ollut kivaa, että on ollut  
 lisäaikaa tehdä töitä.

MP: Olet kotoisin pohjoisesta. Onko 
kasvuympäristösi vaikuttanut päätök-
seesi ryhtyä taiteilijaksi?

RL: Taiteilijoita tulee kaikenlaisista 
ympäristöistä. Minun kasvuympäristöni 
ei pinnalta katsottuna millään tavalla 
viitannut taiteeseen, sillä taidetta ja kult-
tuuria ei siinä juuri arvostettu. Olen 
kuitenkin kasvanut pienessä kylässä 
luonnon keskellä, mikä on vaikuttanut 
kirjalliseen tuotantooni varsinkin 
viime vuosina. Luonto ja eläimet  
kuuluvat teosteni päähenkilöihin.

On vaikea sanoa, mitkä kaikki tekijät 
vaikuttavat taiteilijaksi tulemiseen. 
Oma näkemykseni polustani on  
vaihdellut ikäni mukaan. Nyt 60- 
vuotiaana mielestäni tärkeintä on se, 
että pitää olla jotain sanottavaa. On 
toissijaista, osaako kirjoittaa, vaikka 
sitä usein painotetaan koulussa. Koen 

itsekin harjoittelevani kirjoittamista  
edelleen. Minulla on erittäin hyvä 

kustannustoimittaja, joka auttaa minua 
hio maan tekstiäni. Meillä on sellainen käsitys, 

että taiteilija tekee yksinäistä työtä ja on yksin 
vastuussa saavutuksistaan. Teen kuitenkin paljon 
yhteistyötä muiden kanssa. Perustyön teen yksin, 
mutta kokonaisuudessa on mukana myös muita 
ihmisiä. Minulla on kustannustoimittaja ja koe-
lukijoita, jotka ovat minulle tärkeitä, sillä teokseni 
eivät synny kuplassa vaan vuorovaikutuksessa.

MP: Olet aikoinasi työskennellyt myös turva-
kodissa. Onko tämä kokemus vaikuttanut tapaasi 
kuvata ihmisiä? 

RL: Olen kerännyt tietoisesti erilaisia työkokemuksia, 
mikä on rikkaus. Kun parikymppisenä kirjoitin  
ensimmäisen teokseni Yhden yön pysäkki, elin itse 
siinä kuvaamaani elämää. Pääsin kesätyöpaikkaani 
turvakodissa osittain siksi, että monet asukkaat 
olivat minulle entuudestaan tuttuja. Kuten aiemmin 
sanoin, kirjoittaessa on tärkeintä, että on jotain 
sanottavaa, ja sanottavaa puolestaan saa, kun yhteis-
kuntaa näkee ja ymmärtää monilta eri kannoilta.

MP: Miten lasten ja nuorten taidekasvatuksessa 
pitäisi mielestäsi painottaa?

RL: Sanon nuorille aina, että eläminen on  
tärkeintä. Se tarkoittaa kaverien kanssa olemista,  
liikkumista, näkemistä, menemistä, elämän kirjon 
kokemista jo nuorena. Sitä, että ei jää kotiin  
möllöttämään. Siitä syntyy uteliaisuus, joka on  
yksi ihmisen perusominaisuuksista.

MP: Moni nuori potee kuitenkin yksinäisyyttä.

RL: Se on totta ja todella ikävää. Itsensä ikäisten 
kanssa eläminen on tärkeää, mutta elämänkoke-
muksia voi jakaa myös eri ikäisten ihmisten kanssa. 
Itse kasvoin maalaistalossa, jossa oli paljon väkeä. 
Kasvoin siksi erilaisten tarinoiden ympäröimänä, 
vaikka kirjoja en lukenut muualla kuin koulussa. 
Olen suullisen perinteen kasvatti.

MP: Sinulla ei ole muodollista taidekoulutusta. 
Miten kiinnostuit taiteen tekemisestä ja miten 
löysit oman työskentelytapasi?

RL: Kaikki lähti sarjakuvista 70- ja 80-luvuilla. 
Matkustin nuorena paljon ja tutustuin klassisiin ja 
kokeellisiin sarjakuviin Ranskassa. Tekniikan hal-
litseminen ei pelottanut minua, sillä silloin elettiin 
punk-kulttuurin aikaa, jolloin kaikki saivat tehdä 
kaikkea. Se oli valtavan vapauttava voima. En osan-
nut piirtää, eikä se vaivannut minua yhtään, vaan 

aloin piirtää kuitenkin. Tekeminen opettaa. Teen 
todella paljon kaikkea, siinä taidot harjaantuvat.

Akateeminen taide on asia erikseen. Arvostan sitä, 
mutta se ei kiinnosta minua yhtään. En ole käynyt 
yhtään taide- tai kirjoituskurssia. Romaanini 
ovat siksi todella kovatöisiä. Kirjoittaessa tuotan 
valtavan massan raakamateriaalia, josta alamme 
kustannustoimittajan kanssa rakentaa romaania. 
Työskentelytapani muistuttaa siksi kuvanveistoa. 
Kysyin kustannustoimittajaltani, pitäisikö minun 
nyt tässä iässä käydä jokin kurssi, mutta hän sanoi 
ei, mennään tällä tyylillä loppuun asti.

MP: Miten olet päässyt yli vaikeista hetkistä?

RL: Kirjoittamalla ja maalaamalla. En ole koskaan 
lopettanut taiteen tekemistä. Nelikymppisenä koin 
pienen kirjailijakriisin ja harkitsin alanvaihtoa, mutta 
se meni ohi. En silloinkaan ajatellut lopettavani itse 
kirjoittamista, vaan ainoastaan julkaisemisen.

MP: Mitä muistat omista kuvataidetunneistasi?

RL: Omana kouluaikanani kuvataide oli todella 
epäsuosittu oppiaine. En itsekään arvostanut taiteita 
lapsena ja nuorena yhtään, se kaikki oli mielestäni 
höpöhöpöä. Ajattelin, että minun pitää keksiä jokin 
oikea ammatti. Olin pienestä pitäen kuitenkin kova 
touhuamaan ja leikkimään. Sain jatkaa leikkimistä 
aika pitkään, ja tavallaan leikin edelleen. En valin-
nut taiteilijan uraa, vaan se valitsi minut, ja niin sen 
oikean ammatin hankkiminen sai jäädä.

MP: Mikä on vanhempien rooli kuvataide- 
kasvatuksessa?

RL: En itse saanut minkäänlaista innostusta taitee-
seen kotona, mutta sain vapaan kasvatuksen. Äitini 
sanoi, että kaikki muut lapset hän jaksoi kasvattaa 
paitsi nuorimmaisen eli minut. Myös sisarusteni  
joukossa on hyviä kirjoittajia, valokuvaajia ja 
taiteen harrastajia, vaikka itse olenkin meistä ainoa 
ammattilainen. Oma tyttäreni kasvoi ateljeessani 
ja alkoi maalata jo pikkulapsena. Nyt maalaamme 

siellä yhdessä. Hän haluaa itse kuitenkin pitää 
taiteen harrastuksena.

MP: Mitä eroa on taiteena ammattina ja  
taiteena harrastuksena?

RL: Kirjoittaminen ja maalaaminen ovat minulle 
pakonomaisia tarpeita, mutta ammattitaiteilijan 
nimike on minulle toisaalta aivan yhdentekevä. 
Voisin olla yhtä hyvin vaikka maalaava siivooja tai 
opettaja. Minulla ei vaan taiteen tekemisen lisäksi 
olisi aikaa millekään muulle päivätyölle, siksi   
tämä on ammattini.

MP: Mitä kuvataidekoulussa pitäisi mielestäsi 
opettaa?

RL: Lapsia pitäisi rohkaista kuvataidetunneilla 
vapaaseen ilmaisuun. Taidehistoriaa sekä nyky-
taidetta voisi myös avata enemmän. Piirtämisen 
opettaminen tuntuu minusta vieraalta.

Suomessa on huono keskustelukulttuuri ja toivoisin 
siksi, että kouluissa myös keskusteltaisiin ja väitel-
täisiin enemmän. Olisi yleensä hyvä laajentaa kuvaa 
siitä, mitä kaikkea ihmisen on hyvä kokea ja tietää. 
Toisten ihmisten kunnioittamista ja kuuntelemista 
olisi hyvä opettaa, ja sama kunnioitus pitäisi laajen-
taa myös eläimiin. Tärkeintä olisi saada ihmiset ta-
juamaan paikkansa ja ymmärtämään, mitä ihminen 
on tehnyt maailmalle ja muille eläimille. Se, mitä 
syömme, tuhoaa tämän maapallon. Korona on läh-
tenyt liikkeelle lihasta, koska suhtaudumme muihin 
lajeihin välinpitämättömästi. Koulussa pitäisi oppia, 
että ihminen on vain yksi eliölaji muiden joukossa, 
ja että myös muilla eläimillä ja kasveilla on  
oikeus elää. 

MP: Millaiset terveiset lähettäisit kuvataide-
koulun oppilaille?

RL: Pyrkikää elämään avoimesti, katsokaa ympä-
rillenne, hakekaa kokemuksia ja tietoa. Oppikaa 
sanomaan rohkeasti omat mielipiteenne, ja oppikaa 
kuuntelemaan myös muita.

Haastattelu: Rosa Liksom

Kuka: Rosa Liksom, kirjailija, taiteilija 
Syntynyt: v. 1958 Ylitorniossa
Teoksia: Yhden yön pysäkki (1985), Unohdettu 
vartti, (1986), Väliasema Gagarin (1987), Go 
Moskova go (1988), Tyhjän tien paratiisit (1989), 
Roskaa (1991), BamaLama (1993), Kreisland 
(1996), Värityskirja (1998), Perhe (2000), Jepata 
Nastan lentomatka (2000), Reitari (2002), Fin-
landia (2005), Maa (2006), Jepata Nasta pohjois-
navalla (2008), Hytti nro 6 (2011), Väliaikainen 
(2014), Burka, (2014), Everstinna (2017)
Palkintoja: J. H. Erkon palkinto (1985),  
Weilin+Göösin kirjailijapalkinto (1986), 
Kalevi Jäntin palkinto (1987), Lapin läänin 
taidepalkinto (1987), EBU:n elokuvakäsi- 
kirjoituspalkinto (1987), valtion kirjallisuus-
palkinto (1987 ja 1992) Kiila-palkinto (1991), 
valtion viisivuotinen taiteilija-apuraha (1996 
ja 2002), WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnus-
tuspalkinto (2006), Finlandia-palkinto (2011), 
Pro Finlandia -mitali (2013), Kiila-palkinto 
(2016), Ruotsin akatemian pohjoismainen 
palkinto (2020), Veijo Meri -palkinto (2021)

Sanon nuorille aina, 
että eläminen on 

tärkeintä. Se tarkoittaa 
kaverien kanssa olemista, 

liikkumista, näkemistä, 
menemistä, elämän 

kirjon kokemista 
jo nuorena. K
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TEKSTI: KRISTA HOLM

Vuosina 2021–2022 Espoon 
kuvataidekoulun teemana  
on kirjallisuus ja tarinat. 
Koko koulun yhteistä 
opetusteemaa käytetään 
monipuolisesti tehtävän- 
antojen innoituksena. 

n
Arkiajattelussa kuvataide 
ja kirjallisuus vaikutta-
vat olevan toisilleen yhtä 

läheistä sukua kuin omena ja päärynä: 
molemmat niistä ovat taiteen alalajeja, 
mutta tyyliltään aivan erilaisia. Miten 
kirjallisuus voi siis toimia kuvataiteen 
ja muotoilun opetuksen lähtökohtana?

Vaikka miten, totesivat kuviskoulun 
opettajat, kun koulun henkilökunta 
ideoi kevätlukukauden alussa uutta 
teemaa hyödyntäviä opetustehtäviä. 
Kirjallisuudella ja kuvataiteella on 
paljon yhtymäkohtia, ja tarinoille ja 
kirjoille löytyi kuvisluokasta valta-
vasti erilaisia käyttötapoja.

Kuvataiteen äärelle päätyy helposti 
jo ihan kirjallisuutta tutkimalla. 
Varsinkin lastenkirjallisuudesta iso 
osa kerrotaan ennemmin kuvin kuin 
sanoin. Kuvataide voi olla kirjassa läsnä 
myös kansitaiteena ja yksittäisinä 
kuvituksina, jotka ruokkivat lukijan 
mielikuvitusta. 

Kirjallisuutta edustavat myös sarja-
kuvat, joiden skaala yltää yhden tai 
muutaman ruudun stripeistä tai 
monisivuisiin sarjakuvaromaaneihin. 
Ne ovat kaikki sekä kirjallisuutta  
että kuvataidetta. 

Tarinoita löytyy muualtakin kuin 
kirjahyllystä. Kuvataidekoulun ope-
tusryhmissä ja työpajoissa tehdään 
animaatioita ja elokuvia, joiden työ-
vaiheisiin kuuluu käsikirjoittaminen. 
Tarina on tärkeä osa myös pelejä, 
joiden hahmot, maailmat ja visuaaliset 
ilmeet loihtii taiteilija.

Tarinankerronta on hyötyä myös 
muotoilun opetuksessa. Vaatteiden, 
tilojen ja esineiden suunnittelussa on 
aina pidettävä mielessä, ketä ja mitä 
tarkoitusta varten lopputulos oikein 
on. Mielikuvaharjoittelua auttaa se, 
että suunnittelutyön ympärille  
sepittää kertomuksen.

Sadut, runot, romaanit ja muut kerto-
mukset sopivat helposti kaikenlaisten 

kuvataideprojektien aiheiksi. Monen 
lapsen kuvisinnostus alkaa fiktiivisten 
hahmojen piirtämisenä, kun mieleen 
jääneet ja itse keksityt tarinat huuta-
vat päästä näkyvään muotoon. 

Kirjallisuusteemaa voidaan lähestyä 
myös konkreettisemmasta näkökul-
masta. Esimerkiksi kirjaston poisto-
kirjat ovat kierrätysmateriaalia, josta 
voi loihtia mitä mielikuvituksellisem-
pia veistoksia, vaatteita, kollaaseja  
ja maalauspintoja.

Kuvataidekoulu tekee tulevana luku-
vuotena yhteistyötä myös Espoon 
kirjastojen kanssa. Se saattaa tarkoit-
taa esimerkiksi inspiraatiomatkoja 
kirjastoon, tiloihin toteutettavia 
taideteoksia sekä kirjastojen tarpeisiin 
vastaavia muotoilutehtäviä.

Uusi teema tarjoaa kuviskoulun 
opettajille lukemattomasti ideoita 
opetukseen.

Kertomuksista kuviksi

Tämäkin lumiveistos on saanut innoituksensa kirjasta. Vanamo Kostamo, Olari 2.

n Sgraffito-raaputusteoksia. 
Olari 2, 5–13-vuotiaiden ryhmät. 
Opettaja: Saga Heino.

Varsinkin 
lastenkirjallisuudesta 
iso osa kerrotaan 
ennemmin kuvin 
kuin sanoin. 
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TEKSTI: RUUSU HULMI

Keväällä 2021 Espoon 
kuviksessa valmistui 11 
kuvataiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän loppu-
työtä. Töitä valmistui 
yhteensä seitsemästä eri 
työpajasta. Nämä lopputyöt 
arvioitiin toukokuussa 2021 
virtuaalisesti pidetyssä  
lopputyöseminaarissa. 

n
Pandemian aiheuttamien 
hankaluuksien vuoksi osa 
lopputöistä jäi vielä kesken, 

ja ne valmistuvat lukuvuoden loppuun 
mennessä. Kaikki lopputyöt tulevat 
olemaan esillä syksyllä 2021 pidet-
tävässä lopputyönäyttelyssä. Tämän 
näyttelyn yhteydessä myös arvioidaan 
ne lopputyöt, joita ei kevään loppu-
työseminaarissa ole arvioitu.

Kuvataidekoulun syventäviin opin-
toihin kuuluu lopputyön tekeminen. 
Lopputyö on vuoden mittainen 
itsenäinen työ, jonka aiheen ja  

toteutustavan oppilas valitsee itse ja 
joka toteutetaan osana työpajaopetusta. 
Lopputyöhön kuuluu taiteellisen työn 
lisäksi työprosessia kuvaava työkirja,  
siihen liittyvä itsearviointi sekä  
lukuvuoden aikana pidettävät  
taiteen tuntemuksen luennot. 

Lisäksi lopputyöprosessiin kuuluu 
lukuvuoden aikana järjestettävät 
lopputyöinfot, joissa eri työpajoissa 
työskentelevät lopputyöntekijät   
kokoontuvat yhteen ja käyvät  
lopputyökoordinaattorin kanssa läpi 
käytännön asioita ja työskentelyn 
myötä heränneitä kysymyksiä.  
Infoissa on päästy keskustelemaan 
niin työn ideointiin, motivaatioon 
kuin näyttelysuunnitteluunkin  
liittyvistä aiheista 

TAITEENTUNTEMUKSEN 
LUENNOT

Taiteentuntemuksen luennot ovat osa 
lopputyöprosessia, mutta tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille ja niitä suositel-
laan erityisesti syventävien työpajojen 
oppilaille. Tämän vuoden kaksi en-
simmäistä taiteentuntemusta päästiin 
pitämään Ison Omenan näyttely- 
tilassamme ja loput kolme pidettiin 
etäyhteyksien välityksellä. 

Taiteentuntemukset tarjosivat loppu-
työtään tekevillä oppilaille mahdol-
lisuuden päästä kuulemaan taiteen 
tekemisestä suoraan taiteilijoilta 
sekä keskustelemaan taiteilijoiden 
kanssa niin käytännön pulmista kuin 
suuremmistakin taiteen tekemiseen 
liittyvistä teemoista.

LOPPUTYÖN ARVIONNISTA

Oppilaat saavat lopputyöstään sanalli-
sen arvioinnin. Arvioinnissa painote-
taan oppilaan itsensä työlleen antamia 
tavoitteita sekä sitä, miten oppilas  
on osannut ratkaista työn aikana 
tulleita ongelmia. 

Arvioinnin antavat kaksi ammatti-
laista: toinen arviojista on Espoon 
kuvataidekoulun opettaja, ja toinen 
on ulkopuolinen, kyseisen taiteenalan 
asiantuntija. Lopputyön suorittaneet 
saavat kuvataiteen laajan oppimäärän 
päättötodistuksen. 

Taiteen tuntemuksen luennoitsijat 
lukuvuonna 2020–2021:

lavastaja Milja Aho 
kuvataiteilija Petri Eskelinen
kuvataiteilija Jenni Hiltunen 
valokuvaaja Evelin Kask
kuvataiteilija Jenni Yppärilä

Lopputöiden ohjaavat opettajat 
lukuvuonna 2020–2021:

Ruusu Hulmi, valokuvaus
Saana Murtti, keramiikka
Alisa Närvänen, muoti ja vaate
Leena Rantanen, kuvataide
Maiju Salmenkivi, pima
Nina Sarkima, digitaalinen taide  
ja pima
Aleksi Tolonen, katutaide
Hillevi Vähälä-Aranko, pima

Lopputöiden koulun sisäiset 
arvioijat:

Johanna Aulén
Pasi Autio
Minttu Hyytiäinen
Neonilla Narjus
Leena Rantanen
Hillevi Vähälä-Aranko

Lopputöiden ulkopuoliset arvioijat:

kuvataiteilija ja kuvataideopettaja 
Elissa Eriksson
tekstiilitaiteilija ja -suunnittelija  
Eve Hamari
keramiikkataiteilija Mari Paikkari
kuvataiteilija ja kuvataideopettaja 
Irina Schuvaloff
valokuvataiteilija Leena Ylä-Lyly

Lopputyöt vuonna 2021 

n Saana Nykänen aloitti kuvis-
koulutaipaleensa 6-vuotiaana Olarin 
opetuspisteessä, josta hän siirtyi työ-
pajaopintoihin Tapiolan opetuspis-
teeseen. Nykänen muistaa nähneensä 
valmistumassa olevia lopputöitä jo 
Olarin opetuspisteessä, ja silloin 
lopputyön tekeminen tuntui hänestä 
vielä hyvin kaukaiselta ajatukselta. 

Työpajaopinnoissaan Nykänen pääsi 
seuraamaan läheltä, kuinka samassa 
valokuvausryhmässä vanhemmat 
oppilaat tekivät lopputöitään. Vaikka 
työskentely vaikutti silloin toisinaan 
stressaavalta, päätti hän ryhtyä teke-
mään lopputyötä heti 16-vuotiaana. 
Lopputyössä Nykästä kiinnosti  
mahdollisuus päästä tekemään  
isompaa omaa projektia ja itsenäinen 
työskentely. 

Aluksi ison kokonaisuuden tekeminen 
jännitti ja aiheen keksiminen tuntui 
vaikealta. Nykänen lähti etsimään 
aihettaan valokuvaamalla ihmisiä, 

sillä ihmisten kuvaaminen on ollut 
hänestä mielenkiintoisinta valokuvaus-
harrastuksen alusta asti. Lainassa  
oli kuvataidekoulun kamera, jota  
Nykänen kantoi mukanaan ystävien  
ja perheenjäsenten seurassa. 

Hiljalleen satojen ellei tuhansien 
kuvien ja niiden tutkimisen myötä 
Saanan aihekin selkiytyi: hänen 
valmis lopputyönsä tutkii valokuvan 
keinoin kauneuden käsitettä ja sitä, 
onko kauneus edes nähtävissä oleva 
asia vai ennemminkin tunne.

Nykäsen mielestä lopputyö kannattaa 
ehdottomasti tehdä: 

– Lopputyön tekemisen myötä tulee 
uutta vastuuta tehdä itse ja samalla 
oppii varmasti myös omasta jutus-
taan. Ei kannata luovuttaa heti vaikka 
tulisikin epätoivon hetkiä, vaan 
kannattaa etsiä sitä, mitä haluaa tehdä 
ja luottaa, että kyllä se sieltä löytyy!

Jos Nykäsen lopputyön aihe ja muoto 
selkiytyivät hiljalleen työn tekemisen 
myötä, niin 19-vuotiaan Vita Davy-
dovan lähtötilanne oli päinvastainen. 
Davydova aloitti kuvataidekoulun 
12-vuotiaana videotyöpajassa, johon 
hänet houkutteli kiinnostus musiikki-
videoita kohtaan. Muutaman vuoden 
jälkeen innostus videoihin kuitenkin 
hiipui, ja toisaalta lukiokin vaati 
keskittymistä, joten Davydova päätyi 
pitämään välivuoden kuviskoulusta. 

– Se oli tyhmää! Olisi kyllä pitänyt 
jäädä tänne, se olisi ollut hauskempaa!

Yläaste- ja lukioikäisenä Davydo-
valla ja hänen ystävillään oli tapana 
hengailla museoissa – pääsihän 
niihin alaikäisenä ilmaiseksi sisälle 
ja ympäristönä museot olivat monta 
kertaa kiinnostavampia kuin vaikkapa 
kauppakeskukset. Eräällä museo-
hengauskerralla Kiasmassa Vita  
kohtasi interaktiivisen tilataideteoksen, 
josta syntyi idea tehdä lopputyö. 

Davydova palasi kuviskouluun muoti 
ja vaate -työpajaan, jossa hän alkoi 
heti tekemään lopputyötä. Davydova 
päätti toteuttaa mielessään jo pitkään 
muhineen teoksen. Lopputyö Fabri-
coated käsittelee ihmisten kohtaamis-
ta, kasvoja ja vaatteiden ja peittämisen 
roolia tuntemattomien ihmisten 
kohdatessa toisensa. Interaktiivinen 
tilataideteos on toteutettu kierrätys-
materiaaleista.

Tulevia lopputyöntekijöitä Davy-
dova kehottaa miettimään heti työn 
alkuvaiheessa, mitä he haluavat tuoda 

esille lopputyönsä kautta. Ei pidä 
ryhtyä tekemään itselle tutun tun-
tuista työtä vain siksi, että se tuntuu 
helpolta. Sen sijaan kannattaa aloittaa 
sellaisen työn tekeminen, joka todella 
kiinnostaa, vaikka se olisikin uutta  
ja vaikeaa.

Sinnikästä etsintää ja valmiita visioita

– Kannattaa aloittaa sellaisen 
työn tekeminen, joka todella 
kiinnostaa, vaikka se olisikin 
uutta ja vaikeaa.Saana Nykänen.

Vita Davydova.

➜
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Alma Leikas: Granaattiomena
(Pima) 
”Maalauksellani haluan viestiä katso-
jalle, että saatamme joskus nähdä asiat 
isompina ja monimutkaisempina kuin 
mitä ne oikeasti ovat.”

Joakim Bordi: Auton elinkaari 
(Kuvataide)
”Työn tarkoituksena on näyttää, että 
autoissa on erikseen jotain kiehtovaa 
missä tahansa vaiheessa niiden elin-
kaarta. Sekä teosten taustat sekä auto 
on tehty kuivapastelliliiduilla.”

Vita Davydova: Fabricoated 
(Muoti ja vaate)
”Fabricoated-installaatio antaa mah-
dollisuuden kohdata toisen sisältäpäin 
astumalla tilaan, joka on tehty toiselle 
joskus kuuluneista vaatteista.”

Delia Aho: Where the mountains 
meet the ocean (Katutaide)
”Työni tärkein osuus on taiteen 
tekemisen ilo. Olen spreijannut, 

töpöttänyt, raaputtanut ja tussannut 
valitsemiani kuvia melkein viisi  
metriä leveälle kangaspalalle.” 

Minette Anthoni: Kosketus
(Pima)
”Lopputyöni koostuu kolmesta öljy-
värimaalauksesta kankaalle ja runoista. 
Työlläni haluan näyttää, millainen 
voima sanoilla on yhdessä kuvan 
kanssa. Haluan tuoda esille ihmisten 
yhteyttä toisiinsa ja ympäristöön  
sekä osoittaa, miten kosketus  
ilmenee ympärillämme.”

Maaria Hakkila: Matkalla
(Pima)
”Akryylimaalauksessa kohtaavat  
kaksi rakasta harrastustani: koripallo 
ja kuvataidekoulu. Aiheena on  
Suomen koripallomaajoukkueen  
tunnus eli susi, koska rakastan eläimiä 
yli kaiken. Halusin näillä tauluilla 
kertoa, miten tärkeää koripallo  
on minulle.”

Keväällä 2021 valmistuneet lopputyöt

Alma Leikas: Granaattiomena (Pima).

Joakim Bordi: Auton elinkaari (Kuvataide). Vita Davydova: Fabricoated (Muoti ja vaate).

Delia Aho: Where the mountains meet the ocean (Katutaide).

Minette Anthoni: Kosketus (Pima).

Maaria Hakkila: Matkalla (Pima).

➜
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Milja Kilpilahti: Karhut
(Pima)
”Työssäni haluan ensisijaisesti tuoda 
katsojalle hyvän ja positiivisen mielen 
käyttämieni voimakkaiden ja raikkaiden 
värien avulla. Samalla haluan kuvata 
eläinten – tässä tapauksessa karhun –  
värikästä yksilöllisyyttä.”

Anni Hakonen: Valoa Valoa
(Digitaalinen taide)
”Kuvaan digitaalisissa maalauksissani  
valon ja varjon vaikutusta arkisiin asioihin. 
Halusin tutkia sitä, miten valo saa helposti 
ylenkatsotut asiat arjessa näyttämään 
kiinnostavilta ja kauniilta.”

Cassandra Franck: Slutet
(Keramiikka)
”Min pappers porslins skulptur av en 
kråka skildrar jordens och mänsklighetens 
undergång.”

Sanjana Mudigere Satish: Sri Krishna 
(Pima) 
”In this three-part acrylic painting on 
canvas, I have aimed to depict the extra-
ordinary life of Sri Krishna, the eighth 
incarnation of the Hindu god Vishnu.”

Saana Nykänen: Kauneus on tunne
(Valokuvaus) 
”Käsittelen lopputyössäni valokuvien 
kautta kauneuden käsitettä sekä sitä 
ajatusta, että kauneus on katsojan 
tunne ja kokemus.”

Lue vuoden 2021 lopputöistä lisää 
osoitteessa espoonkuvis.fi/blog

Sanjana Mudigere Satish: Sri Krishna 
(Pima).

Milja Kilpilahti: Karhut (Pima).Anni Hakonen: Valoa Valoa (Digitaalinen taide).

Cassandra Franck: Slutet (Keramiikka).
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ihminen ei ole keskiössä, vaan yksi 
toimija muiden joukossa. Yliriskun 
mukaan ympäristötaidekasvatuksen 
tulisi perustua ajatusmalleihin, jotka 
mahdollistavat ihmiskeskeisyyden 
purkamisen.

Opetussuunnitelman tavoitteet roh-
kaisevat kohti osallisuutta, yhteiskun-
nallista vaikuttamista ja vastuulliseksi 
kansalaiseksi kasvamista. Muutos tätä 
kohti vaatii aina aktiivisuutta, ja aktii-
visuuteen herätään, kun jokin meille 
kallisarvoinen asia on uhattuna.

Parhaimmillaan taiteen ja luonnossa 
oppimisen yhdistäminen voi johtaa 
elämykselliseen, sisintä stimuloivaan 
työskentelyyn, jossa ajatus, tunne ja 
toiminta kohtaavat.

Lähteet: 
Taiteen perusopetuksen laajan 

oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteet 2017

Värri, Veli-Matti, 2018: Kasvatus 
ekokriisin aikaudella. Vastapaino.

Suominen, Anniina (toim.) 2016: 
Taidekasvatus ympäristöhuolen 
aikakaudella – avauksia, suuntia, 
mahdollisuuksia. Aalto Arts Books.

Kuvis sata – kuvataideopettajien 
koulutus 1915–2015. 2015. Aalto 
Arts Books.

Toivoa ja toimintaa:
https://toivoajatoimintaa.fi/
Snellman-korkeakoulu: Minkälaista 

ympäristökasvatusta tarvitsemme 
tulevaisuudessa?

https://snellmankorkeakoulu.wordpress.
com/2021/01/05/minkalaista-ympa-
ristokasvatusta-tarvitsemme-tulevai-
suudessa/

TEKSTI: NINA RUOKONEN

”Ihminen suojelee sitä mitä rakastaa, 
rakastaa sitä minkä tuntee ja tuntee sen 
mitä hänelle on opetettu”. 

n
Tämä senegalilaisen  
ympäristönsuojelijan  
Baba Dioumin 1960-luvulla  

tunnetuksi tekemä lausahdus on 
monille tuttu.

Perusta luontosuhteelle muodoste-
taan lapsuudessa. Leikkeihin sopivia 
lähimetsiköitä on kuitenkin kaupun-
geissa yhä vähemmän ja ne saattavat 
sijaita kaukana kodista. Vaikka osassa 
perheistä liikkuminen ja retkeily ovat 
koronavuoden aikana lisääntyneet, 
arjen kiireet saattavat viedä monet 
mennessään. Siksi kodin ulkopuolella 
tapahtuvalla ympäristökasvatuksella 
on yhä suurempi merkitys.

Yhä useamman päiväkodin ja 
koululuokan ohjelmaan kuuluvat 
säännölliset metsäretket sekä ulkona 
järjestettävät oppitunnit, joissa 
hyödynnetään metsäpedagogiikkaa 
ja toteutetaan opetussuunnitelmien 
kestävyystavoitteita. Tavoitteisiin 
kuuluu, että luonto tulee kokemalla 
tutuksi ja merkitykselliseksi.

Myös taiteen perusopetuksen tärkei-
siin tehtäviin kuuluvat kestävän tule-
vaisuuden rakentaminen, identiteetin 
tukeminen, osallisuuden kehittymi-
nen ja ihmisenä kasvaminen taiteen 
keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
luontosuhteen, ympäristöherkkyyden 
ja empatiakyvyn vahvistamista edellä 
mainitun Dioumin lausahduksen 
mukaisesti. Ulkotiloissa tapahtuva 
kuvataideopetus – eli kotoisemmin 
ulkokuvis – tarjoaa tähän elämykselli-
siä ja luontevia mahdollisuuksia. 

Espoon kuviksessa ulkokuviksesta on 
tullut vakiintunut osa opetusta. Kuva-
taidekoululle tehty lähiluontoselvitys 
on auttanut opettajia hahmottamaan, 
missä oman opetuspisteen lähin 
metsä tai ulkoilualue sijaitsee.  
Kuvataidekoulu toimii myös Aalto- 
yliopiston taidekasvatuksen osaston 
opetusharjoittelukouluna, ja tänä 
vuonna harjoittelijoita on kannustettu 
suunnittelemaan tuntinsa lähiluon-
toon koulun Näkymätön luonto 
-opetusteeman hengessä. Kaikki 
ulkokuvikseen liittyvät kokemukset  
ja ideat jaetaan kollegoiden kesken, 
jotta opetusta voidaan yhdessä  
kehittää edelleen.

Kuvataiteessa opimme katsomaan ja 
näkemään sekä tekemään esteettisiä ja 
eettisiä valintoja käyttämällä kaikkia 
aistejamme. Luonnossa liikkuminen 
terävöittää aisteja ja rauhoittaa mieltä; 
kun tuntee askeleiden joustavan 
kenkien alla ja tuulenvireen kasvoilla, 
stressihormoni kortisolin taso tut-
kitusti laskee elimistössä ja sydämen 
syke hidastuu.

Metsä saa myös mielikuvituksen 
liikkeelle. Luonnonympäristöt vah-
vistavat lapsen luovuutta, sillä kaikki 
leikin välineet ja osat on keksittävä 
itse. Tutusta metsästä voi muodostua 
lapselle tärkeä paikka, johon liittyy 
hyviä henkilökohtaisia muistoja.  
Siten ympäristö saa lapsen mielessä 
positiivisen merkityksen.

Snellman-korkeakoulun kuvataide-
opetuksen vastaava opettaja Marja-
Leena Ilmonen puhuu luonnon 
lukutaidosta eli havainnoivasta, tut-
kivasta ja luovasta lähestymistavasta 
ympäristöperusteiseen kuvataiteen 
opetukseen. Omakohtainen kokemus 
auttaa lasta muodostamaan suhteen 
ympäristöön ja taiteellinen työsken-
tely rikastuttaa oppimista.

Pienten lasten opetuksessa tätä lähes-
tymistapaa voi toteuttaa vaikka mehi-
läisen olemusta tutkimalla tai puiden 
salaiseen elämään tutustumalla. 
Toisten lajien asemaan eläytyminen 
vahvistaa koko maapallon kattavaa 
empatiakykyä, ihmisen supervoimaa. 
On tärkeää, että tätä taitoa vahviste-
taan systemaattisesti pienestä pitäen, 
jotta ymmärrys elämänmuotojen 
moninaisuuden merkityksestä  
maapallolle kasvaa.

Miten kuvataideopetus voi omalta 
osaltaan edistää yhteistä projektiamme 
maapallon tulevaisuuden hyväksi? 
Kuvataide auttaa kuvittelemaan 
mahdollisia maailmoja, utopioita ja 
visioita, jotka ovat tärkeitä toivon 
pedagogiikan työkaluja. Sen opetus 
voi avata maailmassa paikkaansa ja 
identiteettiään hakevalle nuorelle 
uusia näkökulmia sekä kannustaa tätä 
pohtimaan hyvän elämän aakkosia, 
arvoja ja ihmisyyttä.

Tampereen yliopiston kasvatus- 
tieteen professori Veli-Matti Värrin ja 
professori Arto O. Salosen mukaan 
tarvitsemme kollektiivisen käänteen 
ihmisen ja luonnon suhteeseen.  
Ihminen tulisi nähdä osana luontoa, 
ei sen kuluttajana. Värrin mukaan 
kasvatuksen tärkein päämäärä on 
kriittinen arvotajunta eli vastuulli-
seen luontosuhteeseen, lempeyteen 
ja kohtuullisuuteen kasvattaminen. 
Salonen taas on luonut käsitteen 
ekososiaalinen sivistys.

Aikuisen tehtävä on ottaa aktiivinen 
rooli nuorten ympäristöhuolen lieven-
tämisessä. Ympäristökasvattaja Pinja 
Siparin mukaan yhteen kokoontu-
minen, yhteistyö ja yhdessä keskuste-
leminen voivat siirtää ajatukset kohti 
toivoa ja toimintaa. Kuvataideopetuk-
sessa se voi tarkoittaa esimerkiksi 
ajatusten haastamista, kannanottoa 
itselle tärkeän asian puolesta,  
näkyville asetettua taidetekoa tai  
yhteisöllistä ideoimista oman lähi-
ympäristön parantamiseksi.

Siparin lisäksi taidekasvatuksen 
apulaisprofessori Anniina Suominen 
on kirjoituksissaan pohtinut,  
tulisiko meidän aktiivisemmin siirtyä 
kohti toivoa nostattavaa toimintaa, 
yhteiskunnallista tiedostavuutta 
ja kuluttaja-aktivismia. Suominen 
puhuu aktivismiparadigmasta eli taiteen 
keinoja hyödyntävästä aktivismista. 
Esimerkkinä tästä islantilaisen  
nykytaiteilija Olafur Eliassonin  
”Ice Watch” -teos, jossa sulavat  
jäävuoret kaupunkien keskustoissa  
tekivät ilmastonmuutoksen ja jää-
tiköiden sulamisen konkreettiseksi. 

Henrika Yliriskun tuoreen taide-
kasvatuksen väitöksen mukaan taas 
ympäristötaidekasvatus voi auttaa 
kehittämään yhteisestä maailmassa 
olemisesta uudenlaisia tarinoita, joissa 

Ulkokuvista ja ympäristökasvatustaIslantilainen nykytaiteilija Olafur Eliasson 
teki ilmastonmuutoksen ja jäätiköiden 
sulamisen konkreettiseksi tuomalla sulavat 
jäävuoret suurkaupunkien keskustoihin 
teoksessa Ice Watch. 

Yhä useamman 
päiväkodin ja 
koululuokan 
ohjelmaan kuuluvat 
säännölliset metsä-
retket sekä ulkona 
järjestettävät 
oppitunnit.

Aikuisen tehtävä 
on ottaa aktiivinen 
rooli nuorten 
ympäristöhuolen 
lieventämisessä. ➜

https://toivoajatoimintaa.fi/
https://snellmankorkeakoulu.wordpress.com/2021/01/05/minkalaista-ymparistokasvatusta-tarvitsemme-tulevaisuudessa/
https://snellmankorkeakoulu.wordpress.com/2021/01/05/minkalaista-ymparistokasvatusta-tarvitsemme-tulevaisuudessa/
https://snellmankorkeakoulu.wordpress.com/2021/01/05/minkalaista-ymparistokasvatusta-tarvitsemme-tulevaisuudessa/
https://snellmankorkeakoulu.wordpress.com/2021/01/05/minkalaista-ymparistokasvatusta-tarvitsemme-tulevaisuudessa/
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Ystäväni 
puu
n Puiden tarkastelua ja havainto-
piirtämistä lähipuistossa syksyllä 2020, 
Kauklahden 5–10-vuotiaat.   
Tehtävässä tutustuttiin puiden salai-
seen elämään ja keskinäiseen viesti-
miseen; yksi puu voi pitää yhteyttä 
jopa viidenkymmenen muun puun 
kanssa! Oppilaat tarkastelivat eri aistien 
avulla pihan puulajeja ja valitsivat 
niistä yhden, jonka muodosta, oksis-
tosta ja mahdollisista eläinasukkaista 
kukin piirsi havaintopiirustuksen. 
Piirustuksen lisättiin myös mieli-
kuvitusta käyttämällä näkymätöntä 
elämää kuhiseva juurakko ötököineen 
ja onkaloineen. Puista muotoiltiin 
myöhemmin savireliefit.

Tehtävässä tutustuttiin puiden salaiseen elämään ja 
keskinäiseen viestimiseen; yksi puu voi pitää yhteyttä 
jopa viidenkymmenen muun puun kanssa!

KUVAT: NINA RUOKONEN
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vuosien 2019–2021 aikana toteutet-
tua Näkymätön luonto -hanketta. 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää 
taideperusteista ympäristökasvatusta 
ja tutkia opetuksessa luonnon näkyviä 
ja näkymättömiä ilmiöitä. 

Hankkeen julkaisuja ja opetuksessa 
hyödynnettävää pedagogista mate-
riaalia löytyy kuvataidekoulun koti-
sivuilta löytyvästä blogista.

yhteisöllisyyttä rakentavaa. Se voi 
luoda tunteen sekä menneeseen että 
tulevaan kuulumisesta ja jatkuvuudes-
ta. Taide voimaannuttaa ja valtauttaa, 
ja se harjaannuttaa luovaa ajattelua, 
jota uudenlaisen ratkaisujen rakenta-
minen edellyttää. 

Kuvataidekoulussa toimii kestävyys-
tiimi, jonka tehtävänä on pitää kestä-
vyyden eri osa-alueita esillä koulun 
toiminnassa. Tiimi on koordinoinut 

ovat mukana, syntyy myös ratkaisuja.
Yhteistä kaikelle taiteen tekemiselle  
on mahdollisuus luoda ajattelua  
avartavia tulkintoja todellisuudesta  
ja tulevaisuudesta. Taiteellinen 
työskentely ja taiteen kokeminen ovat 
yhteydessä aisteihin ja keholliseen 
kokemukseen. Niissä piilee väkevää 
voimaa, joka voi uudistaa ihmisen 
suhteen maailmaan.

Taiteen tekeminen voi olla myös 

TEKSTI: MARI VON BOEHM

n
Espoon kuvataidekoulun 
kestävyysohjelman lähtö-
kohtana on, että kestä-

vyysajattelu on oleellinen osa koko 
koulun toimintaa, ei oma erillinen 
saarekkeensa. Se näkyy niin toiminta-
kulttuurissa kuin pedagogiikassakin. 
Erityistä siinä on kestävyysajattelun 
yhdistyminen taidekasvatukseen: 
opetussuunnitelman ja kestävyyden 
tavoitteet lomittuvat keskenään.

Kestävyysajattelun kulmakivet ovat:

EKOLOGINEN kestävyys: 
Kuvataidekoulun toiminta pyrkii 
mahdollisimman vähän kuluttamaan 
uusiutumattomia luonnonvaroja. 
Kuva taidekoulun toiminta tukee 
lasten ja nuorten kestävää ympäristö-
suhdetta.

TALOUDELLINEN kestävyys: 
Kuvataidekoulun tavoitteena on olla 
erilaisista taustoista tulevien espoo-
laisten lasten ja nuorten ulottuvilla. 
Se tarjoaa myös työntekijöilleen 
kestävän työpaikan.

SOSIAALINEN kestävyys: Kuva-
taidekoulussa erilaiset ihmiset voivat 
kohdata samanarvoisina. Kuvataide-
koulussa pyritään tukemaan lasten 
ja nuorten itsetuntoa sekä valamaan 
hyvää yhteishenkeä.

KULTTUURINEN kestävyys: 
Kuvataidekoulu on kulttuurisen 
kestävyyden keskiössä kohtaamis-
paikkana taiteen äärellä. Kuvataide-
koulun opetuksessa käsitellään laajasti 
visuaalista kulttuuria ja tarkastellaan 
sen historiaa ja nykyisyyttä tutus-
tuen erilaisiin kulttuureihin ja niihin 
liittyviin ilmiöihin.

Kuvataideopetuksessa ollaan usein 
kestävyysajattelun kannalta oleel-
listen tekijöiden äärellä. Taiteen 
lähestymistavat voivat toimia 
kokemuksellisena pohjana asenteen 
ja elämäntapojen muutokselle. 
On elintärkeää, että kulutukseen 
perus tuva kulttuuri ei tuhoa  
kotiplaneettaamme.

Taiteen tekeminen voi parhaim-
millaan olla luovaa, ihmisyyttä 
perimmäisellä tavalla koskettavaa 
vuorovaikutusta maailman kanssa. 
Taide antaa meille voimaa ja herät-
tää meissä herkkyyttä aivan samalla 
tavoin kuin varhaisissa esivanhem-
missamme. Se tuo elämään merkityk-
sellisyyttä kulutuksen tilalle. Taide 
on tunteiden kieltä – ja kun tunteet 

Kestävä kuvataidekoulu

Terveisiä metsästä!

Leppävaaran 9–10-vuotiaiden ryhmän työskentelyä. 

KUVA: MINTTU HYYTIÄINEN. KUVAT: NIINA THUNEBERG, NINA RUOKONEN, SATU TIKKA.

n Luonnosta löytyvistä materiaaleista rakennettuja metsänhenkiä, voimaeläimiä ja lähiluonnon asukkeja. 
Maatuvista aineksista tehdyt ympäristötaideteokset voi jättää paikoilleen ilahduttamaan ohikulkijoita.
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TEKSTI: ELISSE HEINIMAA
 

VALUE BROOCH

n
Keväällä 2020 latvialainen 
lasten ja nuorten kuvataide-
koulu Mara Muizniece Riga 

School of Art kutsui Espoon kuvataide-
koulun osallistumaan kymmenenteen 
järjestämäänsä kansainväliseen  
lasten ja nuorten kuvataidenäyttelyyn. 
Näyttelyn teemana oli arvot ja  
sen tarkoituksena oli kuvata lasten  
ja nuorten käsityksiä siitä, mitä he  
pitävät elämässään tärkeimpänä.

Millaisia ajatuksia nuorisolla on 
maailmasta ja omasta elämänpiiris-
tään? Näyttelyn nimi Value Brooch 
viittasi latvialaiseen kansanrunoon, 
jossa tietynlaisella kansallispukuun 
kuuluvalla korulla on sen kantajaa 
suojeleva merkitys.

Kukin osallistujakoulu sai esittää 
näyttelyyn enintään kymmenen 
teosta. Tekniikka oli vapaa, osallis-
tujat 7–18-vuotiaita. Arvovaltainen 
jury valitsi 200 teosta lopulliseen 
näyttelyyn, joka järjestettiin syys-
kuussa 2020 Latvian pääkaupungissa 
Riiassa nuorison kansallisen laulu- ja 
tanssifestivaalin yhteydessä. Teokset 
lähetettiin digitaalisina kuvatiedostoina, 
jotka näyttelyn järjestäjät tulostivat ja 
ripustivat esille ulkotiloihin kaupungin 

keskustaan. Näyttelyyn osallistui 
kouluja 11 maasta, ja se oli koko- 
naisuudessaan nähtävissä myös  
internetissä.

Espoon kuvataidekoulu lähetti  
näyttelyyn yhdeksän teosta, joista 
kahdeksan valittiin lopulliseen näytte-
lyyn. Teoksissa 7–11-vuotiaat oppilaat 
kuvasivat luontoa ja eläimiä. Luonnon-
suojelu ja omat lemmikkieläimet 
olivat yhtä merkityksellisiä, ja lähes 
jokaisessa kuvassa oli jokin luontoon 
viittaava elementti. Oma koti,  
perhe ja ystävät olivat myös   
suosittuja aiheita.
 
Keväällä alkaneen koronavirus- 
pandemian takia etäopetukseen  
siirtyminen esti usean oppilaan 
näyttelyyn tarkoitetun työn valmis-
tumisen. Emme myöskään päässeet 
osallistumaan syksyllä näyttelyn 
avajaisiin Riiassa. Onneksi kuitenkin 
saatoimme katsella hienoa näyttelyä 
netissä ja todeta, miten ajatukset  
ystävyydestä, luonnosta, rakkaudesta ja 
rauhasta yhdistävät maailman lapsia.
 

Kansainvälisiä tuulia kuvataidekoulussa

KUVAAJA: PASI AUTIO Otso Hannonen, 8 v. ”Perheeni”.

Oona Frisk, 11 v. ”Luonto”.

Helmi Huusko, 9 v. ”Lemmikkini”.

Oikea sivu:
Sara Tuominen, Odotan kesää. ➜
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YOU ARE NOT ALONE   
-NÄYTTELY
 
Uuden vuoden 2021 alkaessa maailma 
oli edelleen pandemian kourissa ja 
useimmissa Euroopan maissa koulut 
ja harrastukset toimivat vain etänä. 
Jälleen Latviasta saapui postia: kuva-
taideopettaja Vilnis Heinrihsons 
ehdotti, että aloittaisimme kuvallisten 
ja sanallisten viestien vaihdon oppi-
laidemme kanssa muistuttaaksemme, 
että emme ole yksin pandemiassa. 
Voisimme tukea toisiamme ja  
ilahduttaa viesteillä toisiamme.

Mara Muizniece Riga Art School’n 
kutsumassa näyttelyprojektissa ovat 
meidän lisäksemme mukana viro-
lainen Tartu Children’s Art School 
ja liettualaiset Klaipeda Vydunas 
Gymnasium ja Klaipeda Student 
Self-expression Center. Latvialainen 
kumppanimme organisoi virtuaalisen 
näyttelyn, johon kustakin osallistu-
vasta maasta lähetetään kymmenen 
teosta. Näyttelyn on määrä avautua 
verkossa toukokuun puolivälissä 2021.
Tähän mennessä Olari 1 -opetus-
pisteen 11–12-vuotiaat oppilaat ovat 
tehneet omakuvia kasvomaskeissa 
ja esinekoosteita omista esineistään 
kotona etäopetuksen aikana. He ovat 
kuvanneet harrastuksiaan ja koti-
kulmiaan sekä kertoneet itsestään, 
perheistään ja haaveistaan lyhyissä 
kirjeissä. Opettaja on koonnut kuvat 
ja tekstit yhteen ja lähettänyt ne 
yhteistyökumppaneillemme.

Olemme myös vastaanottaneet paljon 
kuvaviestejä ja kirjeitä ystäviltämme 
Baltiasta. Eräänä päivänä tarkastel-
lessamme postia eräs oppilas totesi: 
”Tuo tyttöhän on aivan kuin minä!”

Näyttelyn You are not alone (”Et ole 
yksin”) kuvasato tulee kertomaan  
lasten ja nuorten ajatuksista korona- 
aikana sekä siitä, miten lähellä he ovat 
toisiaan, vaikka asuvatkin eri maissa. 
Samanlaiset haaveet, ilonaiheet ja 
kiinnostuksen kohteet yhdistävät 
nuorta väkeä ja näin näyttelyprojekti 
edistää yhteisöllisyyttä yli rajojen.

Hilla Teppana, Kevään merkki.

Alli Hannonen, Kotikulmilla.

Sara Wirkkala, Kotitaloni.

Sampo Karhula, Omakuva maski päällä.

Latvialainen 
kumppanimme 
organisoi virtuaalisen  
näyttelyn, johon 
kustakin    
osallistuvasta  
maasta lähetetään  
kymmenen teosta. 

Elmeri Starck, Omakuva maski päällä.
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TEKSTI: ARASH SAMMANDER
KÄÄNNÖS: KRISTA HOLM

n
Arash Sammander on 
suunnittelija, opettaja, leh-
tori ja yrittäjä, joka opettaa 

kuvataidekoulussa englanninkielistä 
pelisuunnittelun ja -taiteen työ-
pajaa. Sammander on työskennellyt 
peli alalla suunnittelijan ja tuottajan 
rooleissa ja hän opettaa pelisuunnit-
telua eri kouluissa sekä yliopistoissa 
ympäri Suomea. 

Kysyimme Sammanderilta, millaista 
pelisuunnittelun ja -taiteen opiskele-
minen on. 

Opetat Espoon kuviksessa peli-
suunnittelua ja pelitaidetta. Mitä 
eroa näillä kahdella on? 

– Pelitaide käsittää silmin havaittavat 
osat kuten pelin maailman, hahmot 
ja animaation, sekä niiden kautta 
pelaajalle välitettävän informaation. 
Pelisuunnittelu puolestaan herättää 
itse pelin henkiin. Se tuo mukaan 
vuorovaikutuksen ja haastavuuden, 
pelaamismotivaation ja tavoitteet, 
voiton ja häviön, jännityksen ja 
hauskuuden. Suunnittelutyössä pelille 
luodaan päämäärä, säännöt, tieto-
pohja ja systeemit, joiden puitteissa 
pelaaja osallistuu pelin maailmaan. 
Jos olet joskus nauttinut jonkun pelin 
pelaamisesta, syy siihen löytyy  
hyvästä pelisuunnittelusta.

Mitä uuden pelisuunnitteluprojek-
tin alussa pitää ottaa huomioon?

– Aivan ensimmäiseksi pitää tietysti 
tietää, mistä peli kertoo ja mitä siinä 
yritetään saavuttaa. Seuraavaksi 
kannattaa miettiä pelin esitysmuotoa. 
Onko peli digitaalinen, ja jos on niin 
mille alustalle se on tarkoitettu – 
tietokoneelle, konsolille, kännykälle, 
VR-laitteelle, kaksi- vai kolmiulot-
teiseksi? Jos peli ei ole digitaalinen, 
niin millaisista osista se koostuu? 
Kuuluuko siihen pelilauta, kortteja ja 
noppa, vai pitääkö sitä varten luoda 
muita esineitä? Kun nämä asiat ovat 
tiedossa, on esitysmuodon vahvuuk-
sia ja heikkouksia helppo hyödyntää. 
Vasta sen jälkeen kannattaa miettiä, 
miltä peli näyttää. Sitäkin tärkeämpää 
on ottaa huomioon projektin laajuus 
eli se, kuinka suuri peli on, miten 
paljon aikaa sen tekemiseen löytyy, 
mitä taitoja sen valmiiksi saattaminen 
vaatii ja keitä muita projektiin  
osallistuu. Useimmat peliprojektit 
kaatuvat siksi, että niissä on enemmän 
työtä kuin mihin tekijöiden  
aika ja taidot riittävät.  

Millaisten taitojen hiomiseen  
pelialan urasta kiinnostuneen  
kannattaa keskittyä? 

– Ensisijaisen tärkeää on ymmärtää, 
että sekä pelejä että taidetta on ollut 
olemassa kauan ennen kun niitä on 
voitu tuottaa digitaalisesti. Siksi niiden 
ei-digitaalisiin puoliin kannattaa 
perehtyä huolella.

Pelitaiteilijan pitää aluksi oppia 
ymmärtämään kuvataiteen perusele-
menttejä kuten tilaa, kontrastia, väri-
harmoniaa, tasapainoa ja sen sellaista. 
Tämän jälkeen taiteilijan kannattaa 
tutustua esimerkiksi perspektiiviin, 
ihmisen ja eläinten anatomiaan, 
ympäristösuunnitteluun, animaa-
tion perusteisiin ja taidehistoriaan. 
Kannattaa harjoitella myös muita 
taiteellisen tekemisen tapoja, kuten 
elävän mallin piirustusta, kuvanveis-
toa, valokuvausta, elokuvataidetta 
tai taidegrafiikkaa. Sitten voi ottaa 
haltuun digitaaliset tekniikat  
kuten tabletin käytön, digitaalisen 
piirtämisen ja 3D-mallintamisen.

Pelisuunnittelijan ykköstaito on 
kuuntelu- ja kommunikaatiokyky,  
sillä pelisuunnittelijan tärkein työ 
on välittää tietoa pelistä ja sen 
toiminnoista esimerkiksi koodaajille, 

taiteilijoille, äänisuunnittelijoille 
ja liike-elämän edustajille. Tämän 
lisäksi pelisuunnittelijan kannattaa 
pelata mahdollisimman paljon  
ei-digitaalisia pelejä, joiden perus-
toimintoja on helppo muokata.  
Niiden kautta uusia ideoita voi 
testata nopeammin kuin koodaa-
malla. Pelisuunnittelijan kannattaa 
opiskella myös matematiikkaa, 
logiikkaa, historiaa ja antropologiaa, 
lukea eri genrejä edustavaa klassikko-
kirjallisuutta, katsoa vaikutusvaltaisia 
elokuvia ja kuunnella eri puolilla 
maailmaa tehtyä musiikkia. Kaiken-
laisia digitaalisia pelejä voi tietysti 
myös pelata, sillä sitä kautta saa laajan 
kuvan erilaisista pelimekanismeista, 
joita omissa peleissä voi soveltaa. 

Millaisia työkaluja kannattaa eh-
dottomasti opetella käyttämään?

– Pelitaiteilijan pitää osata   
piirtää käsin, sillä tämän on usein 
luonnosteltava ideoitaan yksin tai 
ryhmässä perinteisillä piirustusväli-
neillä digitaalisten työkalujen sijaan. 
Hiiren, näppäimistön ja piirtopöydän 
käytön osaamisesta on myös tieten-
kin hyötyä. Tiettyjen ohjelmistojen 
hallitsemista tärkeämpää on kuva-
taiteen perusteiden ymmärtäminen, 
sillä kaikissa peliyhtiöissä ei käytetä 
samoja tuotteita. 

Pelisuunnittelijan on myös hyvä 
osata luonnostella käsin sekä käyttää 
tekstinkäsittely- ja taulukko-ohjelmia, 
joiden kautta omat ideat voi tallentaa 
ja jakaa. Myös jonkinlaisen esitys- 
tekniikan hallitsemisesta on hyötyä,  
kun ideoita pitää esitellä ryhmälle. 
Taiteellinen osaaminen ja koodaami-
nen eivät ole välttämättömiä taitoja, 
mutta myös pelisuunnittelijan on 
hyvä ymmärtää niiden perus -  
asioita sen verran, että tämä osaa 
kommunikoida taiteilijoiden  
ja koodaajien kanssa.  

Millaisia töitä taiteilijoille on  
tarjolla pelialalla?

– Roolit vaihtelevat peliyhtiön koon 
mukaan. Mukana saattaa olla vain 
muutama pelitaiteilija tai kokonainen 
tiimi, jossa eri henkilöt erikoistuvat 
konseptitaiteeseen, hahmosuun-
nitteluun, ympäristöjen luomiseen, 
3D-mallintamiseen ja animointiin. 
Kaikissa yhtiöissä ei ole myöskään 
yksittäisiä pelisuunnittelijoita, vaan 
nämäkin tehtävät saattavat jakautua 

useamman ihmisen kesken projektin 
koosta riippuen. Jos pelialan työn 
löytäminen on vahvasta portfoliosta 
huolimatta hankalaa, alalle saattaa 
päästä myös esimerkiksi hallinto-  
tai markkinointipuolen työpaikan 
kautta. Myös oman yhtiön voi aina 
perustaa, mutta siinä menestyminen 
vaatii myös liiketoimintaan,  
taloushallintoon ja markkinointiin 
liittyvää osaamista.

Espoon kuvataidekoulun vuoden 
2021–2022 opetusteema on kirjal-
lisuus. Mitä erityistä peleissä on 
tarinankerronnan välineenä?

– Omasta mielestäni peleissä kerro-
taan parhaimmat mahdolliset tarinat, 
sillä ne ovat vuorovaikutuksellisia. 
Kirjoissa ja elokuvissa elämän iloista 
ja suruista vain kerrotaan, mutta 
peleissä ne voi kokea itse. Pelaaja 
voi vaikuttaa esimerkiksi hahmonsa 
ulkonäköön, seikkailuihin, ystävyys-
suhteisiin ja valintoihin, vaikka  
tarina kerrotaankin pelisuunnittelijan  
asettamien rajojen sisällä. Joissain 
peleissä pelaaja saattaa esimerkiksi 
poistaa pelistä kokonaisen sivu-
juonen, jos tämä tappaa vahingossa 
yhden päähahmoista. Näin kävi 
kerran minulle. Vaikka pelin pää-
juoni olisikin suoraviivainen, tällaiset 
hetket auttavat pelaajaa luomaan 
siihen oman tarinansa. Siinä piilee 
pelien voima.

Pelien taikaa

”Polaris”, Anni Hakonen.

– Pelitaiteilijan 
pitää osata piirtää 
käsin, sillä tämän on 
usein luonnosteltava 
ideoitaan yksin 
tai ryhmässä 
perinteisillä 
piirustusvälineillä 
digitaalisten 
työkalujen sijaan.

– Ensisijaisen 
tärkeää on 
ymmärtää, että sekä 
pelejä että taidetta 
on ollut olemassa 
kauan ennen kun 
niitä on voitu 
tuottaa digitaalisesti. 
Siksi niiden 
ei-digitaalisiin 
puoliin kannattaa 
perehtyä huolella.
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n
Digitaalisen pedagogii-
kan kehittämishankkeen 
tavoitteena oli lisätä 

Espoon kuvataidekoulun opettajien 
osaamista digitaalisten välineiden 
opetuskäytössä sekä hankkia tablet-
teja, kuvaus- ja valaistuskalustoa ja 
tarvittavat ohjelmat kaikkiin opetus-
pisteisiin. Kehittämishanke kohdistui 
erityisesti varhaisiän opetuksen, 
7–11-vuotiaiden perusopetusryhmien 
ja 12–13-vuotiaiden jaksoryhmien 
opetuksen monipuolistamiseen.  
Rahoitusta hankkeelle saatiin  
Opetushallitukselta. 

Digitaalisuus on liittynyt kuvataide-
koulun yli 13-vuotiaiden eli työpaja-
ikäisten opetukseen monin tavoin 
2010-luvulta lähtien. Jo vuonna 2012 
toteutettiin Tapiolan puutarhakau-
punginosaan sijoittuva poikkitaiteel-
linen mobiilipeliprojekti yhteistyössä 
Espoon kaupungin ja muiden taiteen 
perusopetuksen oppilaitosten kanssa. 

Kuvataidekoulun työpajatarjontaan 
kuuluvat digitaiteen, 3D-, video-, 
animaatio- ja pelisuunnittelutyöpajat 
ovat mahdollistaneet pidemmälle 
ehtineiden oppilaiden syventymiseen 
median sekä digitaalisen kuvanteon 
opiskeluun. Digitaalisen median 
keinoilla tehdään vuosittain  
myös lopputöitä. 

MITÄ DIGITAALINEN   
PEDAGOGIIKKA ON? 

Havainnollistan muutaman  
esimerkin avulla, miten opettajat  
ovat hyödyntäneet digitaalista  
mediaa opetuksessaan.
 
Luontoon liittyviä ohjeita:
 
– Tutustuimme palvelumuotoiluun 
ja erilaisiin animaatiomuotoisiin 
ohjeisiin. Jokainen oppilas pohti ja 
valitsi tärkeän luonnossa liikkumiseen 
liittyvän ohjeen, jonka tämä suun-
nitteli ja toteutti piirrosanimaationa. Tehtävä toteutettiin Folioscope- 

piirrosanimaatiosovelluksella iPadilla.
8-vuotiaiden muotoiluryhmä,  
opettaja Laura Ikonen. 

Värikkäät linnut ja muita   
eläinystäviä: 

– Animaatioiden suunnittelu  
alkoi eläinhahmojen keksimisestä. 
Suunnittelutyötä jatkettiin ryhmissä 
pohtien, millainen tarina eläinten  
kohtaamisesta syntyy. Pala-
animaa tiot toteutettiin hahmoja 
ja rekvisiittaa liikuttelemalla  
iStopMotion-sovelluksen avulla  
sekä äänittämällä ja leikkaamalla 
iMovie-editointiohjelmalla.
5–6- ja 7–8-vuotiaiden kuvataide-
ryhmä, opettaja Anu Hietala. 

Digitaalisesti sijoitetut   
seinämaalaukset:
 
– Oppilaat suunnittelivat omat seinä-
maalauksensa vuonna 2017 maalatun 
Teemu Mäenpään muraalin paikalle. 
Oppilaat pohtivat, mitä kerrostalon 
seinän kokoisessa maalauksessa on 
huomioitava sommittelun, värien, 
aiheen sekä katselukulman kannalta. 
Vesi- tai akryyliväreillä maalatut 
teokset kuvattiin ja sijoitettiin  
talon seinää esittäviin digitaalisiin 
kollaaseihin. Pima 1 -työpaja,  
opettaja Pekka Barman.

Merenalainen maailma: 

– Tutkimme vedenalaista elämää  
ja leikkasimme mustasta paperista  
syvänmeren kaloja ja otuksia. 
Kalahahmoja käytettiin teoksessa, 
jossa tutustuimme valotaiteeseen, ja 
toteutimme animaatiot varjoteatterin 
keinoin. Animaatiot kuvattiin  
iPadeillä ja iStopMotionilla.  
Ne editoitiin iMovie-ohjelmalla.
10–12-vuotiaiden kuvataideryhmä, 
opettaja Valpuri Grönholm.

Kuvan, äänen, digitaalisen piirtämi-
sen ja animoimisen monipuoliseen 
opiskeluun oppilaat keskittyvät 
viimeistään 12–13-vuotiaina yhden 
lukukauden kestoisessa mediajaksossa. 
Mediajakso on sisältynyt Espoon 
kuva taidekoulun opetus- 
suunnitelmaan lukuvuodesta 
2018–2019 alkaen.

SUUNNITELMALLISTA   
TÄYDENNYSKOULUTUSTA JA 
ODOTTAMATON DIGILOIKKA

Opettajakuntaamme kuuluu ammatti- 
valokuvaajia sekä digiopetuksen  
moniosaajia, jotka ovat ottaneet  
digitaaliset menetelmät osaksi opetus-
taan. He toimivat vertaiskouluttajina 
lukuvuonna 2019–2020 järjestetyissä 
työpajoissa, joissa opettajat kaikilla 
opettajilla oli mahdollisuus opiskella 
ja kokeilla iPadien mahdollisuuksia: 
kuvaaminen, kuvankäsittely, video-
kuvaus, videon ja äänen editointi, 
animaatio- ja piirto-ohjelmat, green 
screen -kuvaus ja elokuvatrikit. 

Espoon kuvataidekoulun digipedagogiikan 
kehittämishanke 2019–2020

7–8-vuotiaiden ryhmä tekemässä 
”Värikkäät linnut” -animaatiota.

Digitaalisesti sijoitettu seinämaalaus. Pima, Karatalo. KUVA: PASI AUTIO

KUVA: CATRINA WASELIUS

Opettajat perehtyivät myös oppilas-
töiden tallentamiseen ja siirtämiseen 
WiFi-verkkoa ja pilvipalvelua hyödyn-
täen. Kuvataidekoulun oppilastöiden 
arkistoimiseen on hankittu Google 
Edu -pilvipalvelu, jonka ansiosta 
jokaisella opettajalla on rajaton määrä 
tallennustilaa oppilaiden tekemille 
kuville, videotiedostoille ja äänille.

Keväällä 2020 koronapandemia toi 
digitaaliset yhteydenpitovälineet ja 
etäyhteyden kautta välitetyt opetus-
sisällöt osaksi jokapäiväistä arkea. 
Laitteiden käyttö sujuu etäopis-
kelujaksojen jälkeen mahdollisesti 
sujuvammin kuin aikaisemmin. Toi-
saalta koronarajoitukset vaikeuttivat 
opetusta. Lähikontaktien välttäminen 
ja erilaisten välineiden yhteiskäytön 
rajoittaminen lähiopetuksessa estivät 
video- ja animaatio-opetusta hel-
pottavien ryhmätöiden ja oppilaiden 
yhteisteosten toteuttamisen. 

OPPILAIDEN TEOKSIA ESILLE

Kuvataidekoulu järjesti toukokuussa 
2019 Kino Tapiolassa animaatio- ja 
videonäytöksen, joka oli tarkoitus 
toistaa hankerahoituksen tuella 
seuraavina keväinä. Koronapandemia 
esti näytäntöjen järjestämisen. 
Osa animaatioista saatiin esille osana 
Ihmeluonto-näyttelyä kauppakeskus 
Isossa Omenassa syksyllä 2020.  
Suunnitteilla on jatkaa elokuva- 
näytöksiä tulevaisuudessa.

Herkkuhahmo. Eero Mattila, 
13-vuotiaiden mediajakso.

Koronaohjeiden kuvitus. Tiitus Hanf, 
13-vuotiaiden mediajakso.

Koronaohjeiden kuvitus. Zhan Qiu Wang, 13-vuotiaiden mediajakso.

Luontoon liittyvä ohjeanimaatio, 
yksityiskohta. 8-vuotiaiden ryhmä.

Merenalainen maailma, yksityiskohta. 10–12-vuotiaiden ryhmä. 

Kun bakteerit juttelevat, virukset kuuntelevat, Ernesti Anttila, 
13-vuotiaiden mediajakso
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n Syksyllä 2020 järjestetty suuri 
oppilastyönäyttely Ihmeluonto muutti 
Isossa Omenassa sijaitsevan näyttely-
tilan luonnon pieniä ja suuria ilmiöitä 
esitteleväksi ihmemaaksi.

Espoon kuviksen eri opetuspisteiden 
yhteinen suurnäyttely Ihmeluonto vei 
kävijät värikkäälle matkalle moni-
muotoisen maapallon eri kolkkiin.

Lasten ja nuorten tekemissä maalauk-
sissa, animaatioissa ja veistoksissa 
seikkailtiin hyönteisten mikro- 
maailmoissa, valtamerten pohjissa, 
tulivuorten sisuksissa ja ikivihreissä 
metsissä. Esillä olivat myös kaiken-
kokoiset ja -muotoiset otukset  
asumuksineen.

Näyttely oli esillä kauppakeskus  
Isossa Omenassa 2.9.–1.11.2020.  
Kävijöitä näyttely keräsi yli 2200.

Maailmassa on monta 
ihmeellistä asiaa

KUVAT: PASI AUTIO, KRISTA HOLM
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Vuonna 2019 Espoon kuva-
taidekoulu täytti 40 vuotta. 
Suuren vuoden kunniaksi 
koulun pitkä tarina päätet-
tiin koota yksien kansien 
väliin, ja näin sai alkunsa 
syksyllä 2020 julkaistu histo-
riikki Ääriviivoja – Espoon 
kuvataidekoulu 40 vuotta.

n
– Halusin koota juhlavuosi-
julkaisuun kuvataidekoulun 
historian, nykyisyyden sekä 

tulevaisuuden ja kunnioittaa siten 
kaikkia koulun eteen arvokasta työtä 
tehneitä tahoja, kertoo kuvataide-
koulun rehtori Maritta Poijärvi.

Idea kirjaan syntyi vuonna 2019, kun 

Ääriviivoja ja silmänräpäyksiä Poijärvi juhlavuoden tapahtumia 
suunnitellessaan pohti kuvataide-
koulun tarinaa. Neljäänkymmeneen 
vuoteen mahtuu valtavasti kerrottavaa 
koulun kasvuvaiheista jännittäviin 
oppilastyönäyttelyihin ja pedago-
gisiin oivalluksiin, puhumattakaan 
tuhansista oppilaista ja opettajista, 
jotka ovat vuosikymmenten aikana 
jättäneet jälkensä koulun historiaan. 

Oli selvää, että tämä tarina oli  
kerrottava.

Tuki kirjan toteuttamiselle  
saatiin Saastamoisen säätiöltä, 
jonka vaikuttava taidekokoelma on  
Espoon kuvataidekoulun naapurista 
WeeGee-talolta löytyvän EMMA- 
museon sydän. Kirjoittajiksi kutsut-
tiin kuvataidekoulun entisiä opettajia 
ja oppilaita sekä muita kuvataide- 
koulun tärkeitä tukijoita.

Kirjan kokoamistyöstä vastasivat 
toimituskunnan puheenjohtajana 
toimineen Poijärven lisäksi koulun 
entinen rehtori Liisa Piironen, kou-
lun entinen apulaisrehtori Hannele 
Jääskeläinen sekä kuvataidekoulun 
opettaja ja juhlavuosikoordinaattori 
Alisa Närvänen, jotka sukelsivat 
koulun menneisyyteen arkistoja ja 

vanhoja vuosikertomuksia tutkimalla.
Kirjan teossa Piirosta ilahdutti se, 
miten hyvin koulun toiminnan moni-
puolisuus siihen saatiin vangittua.

– Kuvataidekoulun eri vuosikymme-
net ovat siinä hyvin esillä. Saimme 
koottua kuvia ja kirjoituksia koulun 
opetuksen kaikista puolista ja eri 
vuosikymmeniltä. 

Jääskeläiselle kirjaprojekti oli  
nostalginen matka työvuosiin kuva-
taidekoulussa. Hän oli kirjoittanut  
koulun 30-vuotisjuhlien yhteydessä  
vuosikertomuksessa jutun koulun 
historiasta, joten koulun tarina oli 
entuudestaan tuttu. Silti Jääskeläinen 
yllättyi huomatessaan, miten paljon 
merkittäviä yhteistyöprojekteja koulu 
on ehtinyt tehdä esimerkiksi  
Espoon kaupungin kanssa.

– Kuvis on ollut iso osa lasten ja 
nuorten kulttuurielämää Espoossa. 
Sen läpi on kulkenut vuosien varrella 
aivan valtava määrä espoolaisia  
lapsia.

Myös Piironen havahtui kirjaa 
kootessaan siihen, millainen 
kokonais vaikutus koululla on ollut 
espoolaisiin. – En ollut aiemmin 

ajatellut, kuinka moni lapsi on saanut 
täällä ensikosketuksensa taiteeseen.

Se on kiistattomasti totta: Espoon 
kuvis on ollut Suomessa kuvataide- 
ja muotoilukasvatuksen uranuurtaja ja 
yksi maan vanhimmista kuvataiteen 
perusopetusta lapsille ja nuorille 
tarjoavista oppilaitoksista. Ensimmäi-
sinä vuosina oppilaita oli satakunta, 
mutta nykyään kuviskoulun lukuisissa 
toimipisteissä opiskelee vuosittain 
noin 1500 lasta ja nuorta. Tämä 
tarkoittaa, että maailmassa kulkee 
jo kymmeniätuhansia entisiä ja 
nykyisiä kuvislaisia. 

Juhlavuosikirja esittelee kattavasti  
kuvataidekoulussa toteutettuja tem-
pauksia, pedagogisia kehittämishank-
keita ja opetustehtäviä. Mukana on 
myös kuvitettuja katsauksia koulun 
järjestämiin mielikuvituksellisiin 
oppilastyönäyttelyihin.

Näyttelyistä Jääskeläiselle on jäänyt 
parhaiten mieleen 1990-luvun puoli-
välissä toteutettu näyttely, jonka 
teemana oli arabialainen kulttuuri. 
Siitä kerrotaan myös kirjassa.

– Tein 5-vuotiaiden ryhmän kanssa  
lentäviä mattoja, jotka liittyivät 

lukemiimme satuihin, kertoo Jääs-
keläinen. – Kaikki istuivat omien 
mattojensa päälle ja sanoin, että nyt 
lennetään kaukaisiin maihin tari-
noiden myötä. Eräs tyttö kysyi, että 
tullaanhan sitten illaksi takaisin.

Ääriviivoja on ennen kaikkea kunnian-
osoitus lasten ja nuorten mielikuvi-
tukselle. Koulun oppilaiden teoksia 
on kirjassa mukana runsaasti ja myös 
alumnit saavat puheen vuoron.

– Kirja kertoo siitä, miten taide-
kasvatuksesta on hyötyä yksilölle ja 
yhteiskunnalle. Taidetta ja muotoilua 
harrastavista lapsista kasvaa esteettisiä 
arvoja vaalivia päättäjiä, asian- 
tuntevia luovien alojen ammattilaisia 
ja taidetta rakastavia kansalaisia,  
summaa Poijärvi.

Ääriviivoja julkaistiin 20. marras-
kuuta 2020 lapsen oikeuksien päivänä. 
Koronatilanteen takia suurta juhlaa 
ei voitu järjestää, mutta kymmenen 
hengen julkaisutilaisuus välitettiin 
verkossa suorana lähetyksenä. Siinä 
kirjan tekijät ja kutsuvieraat keskus-
telivat lasten ja nuorten kuvataide-
kasvatuksen merkityksestä sekä 
omista kuvismuistoistaan.

Jääskeläiselle rakkaimmat muistot 
liittyvät omaan opetustyöhön ihanan 
puutarhan ympäröimässä Juppin  
kartanossa, jossa koulun ensimmäinen  
oma opetuspiste sijaitsi. Vanhan 
kartanon kevätnäyttelyissä vierailivat 
usein oppilaiden kaikki lähisuku-
laiset. Muutto Juppin idyllisistä 
mutta pienistä tiloista WeeGee- 
talon isoihin, hyvin varusteltuihin 
luokka huoneisiin sekä toimistoon oli 
mieleenpainuva urakka.

Mieleen ovat jääneet myös opettajien 
koulutus- ja suunnittelupäivät, joissa 
henkilökunta ideoi yhdessä tulevia 
näyttelyitä ja opetusteemoja. 

Piironen muistelee lämmöllä koulussa 
vallinnutta taiteellista ilmapiiriä ja 
opetushenkilökunnan intohimoista 
suhdetta kuvataidekasvatukseen. 
Taiteellinen suuntautuneisuus oli 
koulussa vahvasti läsnä ja aina etu-
sijalla. Tämä näkyy myös juhlavuosi-
julkaisussa.

– Siitä välittyy hyvin se valtava 
asiantuntemus ja osaaminen, jolla 
kuvataide koulua on pyöritetty jo  
40 vuotta, sanoo Piironen.

Myös Jääskeläinen ylistää koulun  
opetuksen korkeaa tasoa. – Tässä ei 
ole kyse pienestä kerhotoiminnasta, 
vaan merkittävästä pedagogisesta 
työstä.

Ääriviivoja – Espoon kuvataidekoulu 
40 vuotta on nyt saatavilla. Tilaa omasi 
kuvataidekoulun kotisivuilta.

Avoimet ovet Juppin kartanossa 1980-luvulla.

Tuulimäen väestönsuojan seinien maalausta vuonna 1987.

Ääriviivoja – Espoon kuvataidekoulu 40 vuotta 
julkaistiin marraskuussa 2020.

Silkkimattopuutarha-näyttelyn valmistelua vuonna 1994.
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Luonnossa on sekä mikros-
kooppisen pieniä että 
kosmisen suuria ilmiöitä, 
ulottuvuuksia ja prosesseja, 
joita ihmissilmä ei kykene 
havaitsemaan.

MITEN KUVATAIDE VOI  
KÄSITELLÄ JOTAIN, MIKÄ  
ON KÄYTÄNNÖSSÄ MEILLE 
NÄKYMÄTÖNTÄ? 

n 
Vuosina 2019–2021 kuva-
taidekoululaiset sukelsivat 
näkymättömään luonnon 

maailmaan. Teeman myötä opetuk-
sessa tutustuttiin esimerkiksi kevään 
heräämiseen, elämän kehittymiseen, 
hyönteisten salaisuuksiin ja siihen, 
miten keittiöstä löytyvät väri aineet 
reagoivat toisiinsa. Oppilaat pohtivat 
myös mytologioiden kautta ihmisen 
asemaa yhtenä lajina muiden joukossa. 

Näkymättömän äärelle päästiin apu-
välineiden ja mielikuvituksen avulla. 
Avainasemassa olivat pienestä lähtevä 
ihmettely sekä uteliaisuus.

Mikroskooppeja ja hyönteisten surinaa 
– luontosuhteen vahvistaminen taidekasvatuksen keinoin

KIMALAISIA SAARISTO-  
LUONNOSSA

Elokuussa 2019 vesibussi M/S Tuulikki 
irtosi Nokkalanniemen laiturista ja 
kuljetti Espoon kuviksen opettajat 
viettämään suunnittelupäivää Pentalan 
saareen. Saarella biologi Seppo  
Parkkinen opasti joukon luonto- 
retkelle, jonka varrella opettajien  
aistit herkistyivät hyönteisten, lintujen 
ja kasvien tarkasteluun. Parkkinen 
kertoi opettajille muun muassa kima-
laisten vuosisatoja kattavasta roolista 
Suomen maanviljelyssä ja ruoka- 
tuotannossa.

Tämän luontoretken myötä käynnistyi 
Opetushallituksen valtionavustuksen 
saanut Näkymätön luonto -hanke, 
joka jatkoi ympäristökasvatuksen 
näkökulman kehittämistä osana kuva-
taidekoulun pedagogiikkaa. 

Koulun vuonna 2018 laadittu opetus-
suunnitelma ja kestävyysohjelma 
(2016–2018) linjaavat opetuksen 
yhdeksi painopisteeksi ekologisen ja 
esteettisen ympäristökasvatuksen, 
jota myös uusi hanke edusti. Sen 
tavoitteena oli vahvistaa oppilaiden 
luontosuhdetta sekä tukea näiden 
arvomaailman kehittymistä esteetti-
siä, eettisiä ja ekologisia periaatteita 
arvostavaan suuntaan. 

Hankeen avulla pyrittiin myös aut-
tamaan opettajia soveltamaan omaa 
taideperustaista ympäristökasvatusta 
omassa työssään. Tavoitteita lähestyt-
tiin taiteiden- ja tieteidenvälisyyden 
sekä kokonaisvaltaisen ja tutkivan 
oppimisen kautta.

Seuraavaksi vuorossa oli yhteistyö 
luontokeskus Villa Elfvikin asian-
tuntijoiden kanssa. Tammikuussa 

2020 järjestetyssä koulutuksessa 
luontokeskuksen suunnittelija Katri 
Luukkonen esitteli opettajille perus-
opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
ryhmille tehdyt lähimetsäselvitykset. 
Luukkonen kokosi kuvataidekoulun 
opetuspisteiden lähiympäristöistä 
kartaston, johon oli merkitty alueen 
arvoluontokohteet ja suojelualueet. 
Opettajat saivat myös käytännön-
läheisiä tukimateriaaleja lähiluontoa 
hyödyntävälle kasvatustoiminnalle. 

Päivän aikana järjestettiin myös 
työpajoja, joissa opettajat tutustuivat 
perinteisiin mikroskooppeihin sekä 
digitaalisiin mikroskooppikame-
roihin, luonnonmateriaalien käyt-
tämiseen taiteen tekemisessä sekä 
keittiön raaka-aineista valmistettaviin 
väreihin. 

MUTKIA MATKASSA
 
Koronatilanne vaikutti hankkeen 
lopulliseen toteutustapaan. Osa teeman 
opetuksesta oli toteutettava etänä, 
eikä kaikkia suunniteltuja retkiä ja 
vierailuja voitu tehdä. Hankkeeseen 
liittyviä oppilastöitä ehti olla esillä 
kahdessa näyttelyssä: Villa Elfvikin 
luontotalossa maaliskuussa 2020, sekä 

kauppakeskus Ison Omenan näyttely-
tilassa syyskuussa 2020. 

Huhti- ja toukokuussa 2021 kuvataide-
koulussa palattiin hankkeen juurille 
ja astuttiin ulos luokkahuoneista. 
Kuvataidekoulun opettajat toimivat 
ohjaavina opettajina Aalto-yliopiston 
kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden 
harjoittelutunneilla, jotka toteutettiin 
koronaturvallisuuden vuoksi ulkona. 
Lisäksi kuvataidekoulu tarjosi espoo-
laiselle eskari- ja peruskouluryhmille 
koulujen omilla pihoilla tai lähiluon-
nossa toteutettuja työpajoja, joita 
järjestettiin yhteensä 31. Työpajat 

olivat nimeltään Voimaeläin, Hetken 
hahmot ja Tärkeää tänään.

Pedagogisesta kehittämistyöstä 
koottiin kaikille avoin tehtäväpankki 
kuvataidekoulun nettisivuille. Sitä 
esitellään sivuilla myös teemaope-
tuksesta kertovissa blogijulkaisuissa. 
Tehtävät ja blogikirjoitukset ovat 
kuvataidekoulun kestävyystiimin 
ja muiden opettajien kirjoittamia. 
Julkaisut toimitti kestävyystiimin 
puheenjohtaja Mari von Boehm.  

Blogikirjoitukset ovat luettavissa  
osoitteessa espoonkuvis.fi/blogi

LUONNONASETELMA-KUVIEN KUVAAJA: ANU HIETALA.

Luonnonasetelmien aineksia keräämässä.

Kevään seurantakalenteri. Käpyseppele, Janna Halmela, keramiikan työpaja

KUVA ANU HIETALA

KUVA NINA RUOKONEN

Luonnonasetelma 2, 6–7-vuotiaat

Linnut sienillä, Senja Tuomi, 
keramiikan työpaja

Luonnonasetelma, 6–7-vuotiaat

Mitä luonto meille kertoo -mobilen tekoa. 

https://www.espoonkuvis.fi/blogi-kategoria/nakymaton-luonto


Espoo-päivänä 28. elokuuta kuvataidekoulu järjesti virtuaalisen työpajan, 
jossa taiteilitiin kuvisopen johdolla mustarastaita ja liito-oravia – 
Espoon kaupungin nimikkoeläimiä.

Olarin opetuspisteen 
oppilaiden työt esillä 
Ison Omenan korona- 
rokotuspisteellä. 
KUVA: SAGA HEINO.
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Kuviksella tapahtuu
TEKSTI: KRISTA HOLM

n Koronavuoden rajoituksista huolimatta kuviskoulussa tapahtui 
lukuvuoden 2020–2021 aikana kaikenlaista! 

Ihmeluonto-näyttely järjestettiin Isossa Omenassa 2.9.–1.11. Näyttelytilassa 
olivat esillä myös keväällä 2020 valmistuneet lopputyöt, joiden tekijät  
kukitettiin näyttelyn avajaisissa. KUVA: PASI AUTIO.

WeeGee-talon toimijoiden yhteiset Lasten museofestarit järjestettiin virtuaali- 
tapahtumana 6.–7. maaliskuuta 2021. Teemana oli avaruus, ja kuviskoulun työpajassa 
muotoiltiin robottikavereita. Ruutukaappaus Arja Rantalan ohjaamasta työpajavideosta.

Kuviskoulu järjesti luonto- ja retkeilykeskus Haltian luontolauantaissa kangaskassi-
työpajan 5. syyskuuta. KUVA: MARJATTA KEKKI.

Suurpeltoseura kutsui kuvislaiset toteuttamaan taideteoksen alueella olevaan työmaa-aitaan. 
KUVA: CATRINA WASELIUS.

Saviukot pakenevat Leppävaarassa. 
Kuviskoulu järjesti keväällä espoolaisille 

eskari- ja peruskouluryhmille KULPS!-
taidetyöpajoja ulkotiloissa. Työpajoissa 
tehtiin ympäristötaideteoksia koulujen 
omilla pihoilla. Samoja tehtäviä tehtiin 

myös koulun omissa opetusryhmissä. 

Kuvataidekoulun kevätlukukauden 
päättyessä koulun tilat valtaavat 

kesäkurssilaiset. Kesän 2020 Taide-
labra-kurssilla tehtiin vesialuksia. 

KUVA: ELINA HARTZELL.

KUVA: MINTTU HYYTIÄINEN.

KUVA: NEONILLA NARJUS.
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n Mari von Boehmin opetusryhmissä tutustuttiin evoluutioon. Tutkimustyön tuloksena syntyi metamorfoosikuvia, 
joissa ihminen kehittyy vaihe vaiheelta toisenlaiseksi otukseksi.

Uskomaton evoluutio!

”Tässä ihminen muuttuu etanaksi. Ensin se alkaa taipua ja sille alkaa kasvaa sarvet. 
Sitten se taipuu enemmän ja enemmän ja lopulta se on muuttunut etanaksi.”

”Tässä ihminen muuttuu Feeniks-linnuksi. Sille alkaa kasvaa sulkia ja linnun jalat ja sen hiuksista tulee töyhtö.”

”Tässä ihminen muuttuu dinosaurukseksi.”

”Tässä ihmisestä tulee yksisarvinen.”

”Ihminen muuttuu tässä ensin hepaksi, sitten leijonaksi.” n Saunalahden koulun kuviskerhossa keväällä 2021 tehtyjä kukkamaalauksia. Kuvat otti kerhon opettaja Neonilla Narjus.



PL 6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI

PUH / TEL  09 4257 8920    

toimisto@espoonkuvis.fi

www.espoonkuvis.fi  


	_gjdgxs

