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Opetuspisteet
Espoonlahden opetuspiste
Kalajärven opetuspiste
Karakallion opetuspiste
Kauklahden opetuspiste
Leppävaaran opetuspiste
Olarin opetuspiste 1 ja 2 / Olars undervisningslokal
Opinmäen oppimiskeskus
Storängens skola
Tapiolan opetuspiste 

Toimitus / Maritta Poijärvi, Anu Hietala, Eeva Kokko

Painopaikka / Sp-paino

Kannen kuva / Leena Ylä-Lyly 
Leppävaaran opetuspisteen oppilaiden Aikakone       

Takakannen kuva / Leena Ylä-Lyly
Emmi Saarensilta Leppävaaran 11-vuotiaiden ryhmästä

Taitto / Aimo Katajamäki, Aimonomia Oy

Paula Martikainen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Visa Norros, taidegraafikko
Pirjo Nylander, taiteen maisteri, keraamikko
Alisa Närvänen, taiteen maisteri
Anne Ovaska, kuvataiteilija
Minna-Mari Paija, maisema-arkkitehti yo
Arja Rantala, taiteen maisteri, muotoilija
Leena Rantanen, taiteen maisteri
Elisa Rovamo, kuvataideopettaja
Nina Ruokonen, taiteen maisteri
Maiju Salmenkivi, taiteen maisteri
Arash Sammander, pelisuunnittelu ja tuottaminen, 
taiteen maisteri, uusmedia
Nina Sarkima, kuvataiteilija 
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti
Satu Tikka, taiteen maisteri (5.2.2018 alkaen)
Aleksi Tolonen, taiteen maisteri  
Laura Voipio, kasvatustieteen maisteri, käsityötiede, 
taiteen kand., tekstiilitaide (syyslukukausi) 
Hillevi Vähälä-Aranko, taidemaalari
Leena Ylä-Lyly, medianomi AMK
Magnus Zweygberg, taiteen maisteri 

Kuvataidekerhoissa ja värikylvyissä toimivat opettajat
Nina Ruokonen (syyslukukaudella)
Tuuli Helve, taiteen maisteri
Niina Thuneberg
Satu Tikka
Hanna Pulkkinen, taiteen maisteri 
(19.10.2017 alkaen perhevapaalla)
Ossi Poijärvi, taiteen kandidaatti (19.10.2017 alkaen)
Juha Laatikainen (22.3.asti)
Mirkka Forsberg, taiteen kandidaatti (kevätlukukaudella)
Marjatta Kekki (kevätlukukaudella)
Hanna Masih, taiteen maisteri (kevätlukukaudella)
Verna Kuntsi, taiteen maisteri (kevätlukukaudella)
Elina Hartzell, taiteen maisteri (27.3.2018 alkaen)
Vuokko Hurme, kasvatustieteen maisteri, värikylpyohjaaja
Tanja Tyvand, taiteen maisteri, värikylpyohjaaja

LUKUVUOSI 2017–2018  
Lukuvuosi alkoi 21.8.2017 ja päättyy 19.5.2018. Oppilaita 
on 1262, joista 27 ruotsinkielisiä. Lukujärjestyksen mukaisia 
opetustunteja on toteutunut 10 181. Lukuvuonna 2017–2018 
on ollut yhteensä 119 kuvataiteen opetusryhmää: 14 varhaisiän 
kuvataidekasvatusta, 72 perusopetuksen ja 33 syventävien 
opintojen työpajaa. Käsityön taiteen perusopetukseen kuuluvia 
design ja teknologia -opetusryhmiä on ollut kaksi. Kuvataide-
koulu järjestää myös säännöllistä muuta opetus- ja koulutustoi-
mintaa. Koulujen (Aurora, Kuitinmäki, Laajalahti, Niittykumpu, 
Saunalahti, Tuomarila ja Ymmersta) tiloissa toimivia kuvatai-
dekerhoja on ollut yhdeksän ja niissä on ollut yhteensä 74 op-
pilasta. Lisäksi Espoon kuvataidekoulu on järjestänyt oppilaille 
ilmaisia Hop-kerhoja Eestinkallion (2 ryhmää), Hansakallion (1 
ryhmä) ja Mainingin (2 ryhmää) kouluissa.

HALLINTO JA TALOUS
Espoon kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta antava kuva-
taideoppilaitos, jonka toimintaa ylläpitää rekisteröity kannatus-
yhdistys. Espoon kaupungin taloudellinen tuki on luonut koululle 
edellytykset kehittyä osaksi kunnan kulttuuritoimintaa. Koulu on 
saanut tuntiperusteista valtionapua vuodesta 2000 lähtien. 

Koulun taloudesta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon 
kaupunki nimeää kaksi jäsentä.

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja 
Kari Kallonen, teollisuusneuvos 

Varapuheenjohtaja 
Inari Grönholm, TAL

Jäsenet 
Ilkka Helmikkala, toimitusjohtaja
Pauliina Juntunen, lakimies

Espoon kaupunginhallituksen nimeämät edustajat
Taru Liira, kouluttaja
Tiina Ahlfors, johtava ohjaaja, psykoterapeutti

Kannatusyhdistys
Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli 28 henkilöä. Jäsenmaksu 
oli 5 euroa. Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin WeeGeellä 26.4.

OPETTAJAT

Päätoimiset opettajat
Elisse Heinimaa, kuvataideopettaja 
Saga Heino, taiteen maisteri 
Minttu Hyytiäinen, taiteen maisteri, keraamikko 
Laura Ikonen, taiteen maisteri
Päivi Sarakorpi, kuvataideopettaja
Eeva-Liisa Seinälä, kuvataideopettaja 
  
Tuntiopettajat
Johanna Aulén, taiteen maisteri
Pekka Barman, kuvataiteilija
Mari von Boehm, taiteen maisteri 
(perhevapaalla 5.2.2018 alkaen)
Ruusu Hulmi, valokuvaaja
Marjatta Kekki, kuvanveistäjä
Juho Kostet, opiskelija
Juha Laatikainen, taiteen maisteri, elokuvaohjaaja

Toimisto / Kansliet
WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo 
Postiosoite: PL 6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI

WeeGee-huset, Flitarvägen 5, 02100 Esbo 
Postadress: PL 6670, 02070 ESBO STAD 

puh. / tel. 09 425 789 20      

sähköposti / e-mail: toimisto@espoonkuvataidekoulu.fi
www.espoonkuvataidekoulu.fi 

Rehtori / Rektor
Maritta Poijärvi puh. / tel. 044 777 7492

Apulaisrehtori / Vicerektor
Päivi Tierto (sijainen 1.9.2017–10.3.2018)
Anu Hietala 1.3.2018 alkaen, puh. / tel. 040 536 8621

Talousvastaava / Ekonomiansvarig 
Marju Pohjola puh. / tel. 09 425 789 23 

Asiakaspalveluvastaava / Kundserviceansvarig
Salma Tähtivuo puh. / tel. 09 425 789 20

Helppari / Vaktmästare
Seppo Jyrkinen puh. / tel. 040 562 9889

Koordinaattori / Koordinator
Eeva Kokko puh. / tel. 044 799 7084

Siivoojat / Städare
H&A Team Oy, C´stix Oy
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TAKARIVISSÄ VASEMMALTA:
ALEKSI TOLONEN, MIRKKA FORSBERG, 
NINA RUOKONEN, SEPPO JYRKINEN, 
SATU TIKKA, VERNA KUNTSI, 
PEKKA BARMAN, MARJATTA KEKKI, 
SAGA HEINO, PÄIVI SARAKORPI, 
HILLEVI VÄHÄLÄ-ARANKO, ANU HIETALA, 
NINA SARKIMA JA RUUSU HULMI.

KESKELLÄ:
PAULA MARTIKAINEN, EEVA KOKKO, 
ELISSE HEINIMAA, HANNA MASIH,
EEVA-LIISA SEINÄLÄ, ELISA ROVAMO, 
MARITTA POIJÄRVI JA ANNE OVASKA.

ETURIVISSÄ:
MARJU POHJOLA, SALMA TÄHTIVUO, 
LAURA IKONEN, ARJA RANTALA, 
MAIJU SALMENKIVI, MINTTU HYYTIÄINEN JA 
ALISA NÄRVÄNEN
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Keskellä sekä juuri valmis-
tuneita uusia kuvataiteen 
ja design & teknologian 

opetussuunnitelmia että ensi vuonna 
40 vuotta täyttävää kuvataidekoulua, 
haluan kiittää ja arvostaa menneisyyt-
tä, mutta en tinkiä tarpeesta luoda 
pohjaa uudenlaisille tavoille olla 
taiteilija ja muotoilija tulevaisuudes-
sa. Olemme saapuneet aikaan, jossa 
emme pysty täysin ymmärtämään 
maailmaa missä elämme, emmekä 
täysin suunnittelemaan maailmaa, 
minne olemme menossa. Käynnissä 
on myös digitalisaation aikakausi, 
jossa ensimmäisiä askeleitaan ottavat 
globaalit alustat, algoritmit, verkostot 
ja keinoaäly muuttavat niin ihmisenä 
olemista kuin yhteisöjen olemusta 
ja yhteiskunnan toimimista. Syntyy 
täysin uusia ammatteja, aloja ja osaa-
mistarpeita. Ainoa tapa selviytyä alati 
nopeammin muuttuvassa maailmassa 
on oppia oppimaan, ja oppia ja kehit-
tyä läpi elämän. 

Kuviksenkin pitää hengittää 
monimutkaista maailmaa joustavasti 
hyödyntäen uusia ratkaisuja, mutta 
säilyttää myös vanhat pysyvät ja toi-
mivat ratkaisut, kuten kosketus aitoi-
hin materiaaleihin, käsillä tekemiseen 
ja kiireettömyyteen. Se on erittäin 
arvokasta tässä ajassa. 

Minun unelmakuviskouluni olisi 
sellainen, jossa tuetaan jokaista lasta ja 
nuorta löytämään omat vahvuutensa, 
meillä ei ole varaa hukata yhtäkään 
lasta ja nuorta. Kiitos molemmat 
opetussuunnitelmatiimit: sekä kuva-
taide- että design & teknologia -tiimi 
huikeasta työstä OPSien valmiiksi-
saattamisessa. Kiitos vanhemmat, 
jotka osallistuitte OPSia koskevaan 
kyselyyn, kiitos kaikki oppilaat hie-
noista kommenteista ja kehitysideoista. 
Teimme OPSit yhdessä ja yhteistyössä 
osallistaen mukaan koko henkilökun-
nan ja vanhemmat. Aplodit kaikille!

Milloin lumouduit taiteesta tai 
muotoilusta niin, että menetit ajan ta-
jun taiteen äärellä? Pysähdyit ja unoh-
dit hetkeksi kaiken maallisen. Milloin 
pääsit irti arjen hulinasta ja kiireestä 
taiteen avulla? Milloin viimeksi kes-
kityit johonkin niin intensiiviseen ja 
innostavaan tekemiseen niin syvälli-
sesti, että unohdit syödä ja nukkua? 
Milloin uskalsit kokeilla jotain uuttaa, 
out of the box -juttua? Meillä kaikilla 
palautuu mieleen lapsuuden koke-
muksia huikeista mielikuvituksellisista 
leikeistä, jotka jatkuivat ja jatkuivat, 
ja aikakäsitys menetti merkityksensä, 
sitä kutsutaan muuten flow-ilmiöksi ja 
luovuudeksikin.

Käsittelimme samaan aikaan mo-
nitasoisesti asioita menneisyydestä ja 
haaveilimme tulevaisuudesta. Leikissä 
kaikki on mahdollista kuten taiteessa 
ja muotoilussakin. Tämä sama taito on 
läsnä kuvataiteen sekä muotoilun teke-
misessä ja opetuksessa koko ajan. Se on 
myös erittäin tärkeä taito tulevaisuu-
den työelämässä, sitten kun te lapset 
ja nuoret olette aikuisia. Tarvitaan 
kykyä mielikuvitella ja unelmoida. 
Luoda toisenlaisia, ei vielä olemassa 
olevia todellisuuksia, koska emme 
tarkkaan tiedä, millainen tulevaisuu-
den maailmasta muotoutuu, mutta te 
lapset ja nuoret olette vaikuttamassa 
ja luomassa tulevaisuuden maailmasta 
onnellisempaa ja parempaa paikkaa 
elää yhdessä ja yhteisöllisesti erilai-
suuksien ja moninaisuuksien keskellä. 

Kuvataide- ja muotoilukasvatus 
harjaannuttaa mm. toimimaan sa-
manaikaisesti erilaisten aikakäsitysten 
keskellä. Kuvataiteen ja muotoilun 
parissa työskentely on aina prosessin 
ja epävarmuuden kanssa työskentelyä, 
jossa on alku ja loppu, jotkut taitelijat 
ja muotoilijat voivat työstää samaa 
teemaa läpi elämän, palaten samojen 
kiinnostavien teemojen äärelle aina 
eri näkökulmista ja eri elämänvaiheis-

ta käsin eri tavoilla. Kaikki vaikuttaa 
kaikkeen.

Näiden asioiden harrastaminen 
opettaa myös sietämään keskeneräi-
syyttä ja tarttumaan hetkeen. Yhdessä 
luominen, toimiminen ryhmän jäse-
nenä lisää yhteisöllisyyttä, osallisuut-
ta, sallivuutta, empatiaa, välittämistä 
sekä vahvistaa luottamusta ja vähentää 
yksinäisyyttä. 

Heikintorilla keväällä esillä ollut 
“Aika hyvin!” Tiden nu! About 
time! -näyttely esitteli lasten ja 
nuorten näkemyksiä ajasta taiteen 
keinoin. Kuvataidekoulun opetuksessa 
on lukuvuonna 2017–2018 keskitytty 
havainnoimaan ja kuvaamaan ajan 
ilmenemistä ihmisen elämässä, luon-
nossa, taidehistoriassa ja kulttuurissa.

Näyttelyssä oli esillä esimerkiksi 
ajan mittareita, aikakoneita, muo-
tokuvia eri ikäisistä ihmisistä sekä 
kuvallisia aikamatkoja menneisyyteen 
ja tulevaisuuteen sekä monta muuta 
tapaa käsitellä aikaa piirtämällä, maa-
laamalla, valokuvaamalla, keramiikan 
sekä muiden kolmiulotteisten ja 
digitaalisten tekniikoiden avulla.

Näyttelyssä esittäytyivät myös 16 
kuvataiteen laajan oppimäärän päättö-
työntekijää, jotka ovat vuoden aikana 
keskittyneet valitsemaansa aiheeseen ja 
syventäneet omaa ilmaisuaan itsenäisen 
projektin parissa. Päättötöitä valmistuu 
tänä vuonna kahdeksan eri taiteenalan 
työpajasta: digitaalinen taide, piirustus 
ja maalaus, 3d, game design, sarjakuva, 
kuvitus ja valokuvaus.

Taiteellisen työn lisäksi esillä on 
jokaisen päättötyöntekijän työsken-
telyportfolio, joiden kautta näyttely-
vieraat pääsevät tutustumaan teoksen 
syntyprosessiin, inspiraation lähteisiin 
ja tekijän ajatuksiin.

Multilahjakkuus kirjailija, kuva-
taiteilija Hannu Väisäsen sanoin: ”Jos 
kutsumus on vahva, niin sitä kohti 
pitää mennä. Lahjakkuus tulee kyllä 

mukana. Lahjakkuus on kuitenkin 
vain sellainen makua antava tilkka, 
jossa valtaosa on kaikkea muuta, har-
joittelua, työtä ja kokemusta.” 
” Taidekouluissa nakutettiin päähän, 
että pitää keskittyä vain yhteen lajiin. 
Kaikkeen tekemääni liittyy kuitenkin 
suuri rakkaus ja intohimo, joten jos 
joutuisin keskittymään vain yhteen 
asiaan, se tuntuisi siltä kuin ampu-
toisin itseni.” ”Elämä on sitä varten, 
että kokeilemme kaikenlaista.” Emme 
pelkää epäonnistumista.

Vaikka emme vielä tiedä miltä 
huomisen maailma näyttää ja mitä 
haasteita muotoilu ja taide kohtaa, 
voimme luottaa, että pohjoinen 
arvopohja ja kulttuuriperimä takaa-
vat, että huomisen ratkaisut tulevat 
perustumaan yhdessä luomiseen, 
tekemiseen ja yhteiseen hyvään. 
Kehittäminen vaatii monenlaista 
panostusta ja rohkeutta. Uskon, että 
21.5.2019 40 vuotta täyttävä Espoon 
kuvataidekoulu on tulevaisuudessa 
entistäkin suurempi ylpeytemme aihe 
niin Espoossa kuin valtakunnallisesti 
että kansainvälisestikin.

Toivotan lämpimästi tervetul-
leeksi myös uuden apulaisrehtorimme 
TaM Anu Hietalan, joka on aloitta-
nut meillä 1.3.2018. Pitkäaikainen 
päätoiminen opettajamme Eeva-Liisa 
Seinälä on jäämässä eläkkeelle ja 
vapaaksi taiteilijaksi. Kiitän Eeva-
Liisaa näistä hienoista työvuosista 
ja toivotan onnellista ja innostavaa 
taiteilijaelämää. Lämpimät kiitokset 
koko henkilökunnalle vauhdikkaasta 
opetussunnitelmien, näyttelyiden 
ja erilaisten innostavien projektien 
täyttämästä lukuvuodesta. 

Kiitos johtokunnalle ja muille si-
dosryhmille arvokkaasta yhteistyöstä.

Rentouttavaa ja elämyksellistä kesää! 

yhdessä 
muotoiltu 
visuaalinen 
tulevaisuus
 MARITTA POIJÄRVI, REHTORI
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PUHEENJOHTAJAN NUIJA

tulevaisuus
tässä ja 
nyt
  TEOLLISUUSNEUVOS KARI KALLONEN, PUHEENJOHTAJA

Kaksi vuotta sitten sain Espoon kuva-
taidekoulun kannatusyhdistyksen, tut-
tavallisemmin Espoon kuviksen, joh-

dettavakseni. Kuviksella ei ollut perinnettä, jossa 
konkreettisesti puheenjohtajan nuija vaihtaa omis-
tajaa, joten päätin tuollaisen perinteen käyttöön-
otosta. Inspiroiduin tekemään nuijan itselleni, jossa 
on runkona sivellin kuvaamassa Espoon kuvista. 
Päällystin varren omilla graffititöilläni symboloi-
maan luovia ja vastuullisia päätöksiä. Viimeistelin 
tuotoksen liittämällä siihen Espoon muinaiskorun, 
joka osuessaan päätöksen merkiksi pöytään velvoit-
taa aina ajattelemaan espoolaisten lasten parasta.

Espoon kuviksessa on tehty todella paljon pie-
niä ja isoja asioita. Osa välittömiin tarpeisiin, osa 
tähtäämään pidemmälle tulevaisuuteen. Tulevai-
suuteen, joka on Espoon kuvikselle mitä mahtavin 
ja loistokkain.

Tänä vuonna Suomessa uusitaan opetussuun-
nitelmat läpi koko yhteiskunnan. Meillä on luon-
nollisesti siinä oma savotta, joka on tehty laajassa 
yhteistyössä erilaisissa työryhmissä Kuviksen sisällä. 
Tulokset ovat kiitettäviä. Tässä samassa yhteydes-
sä meillä on valmistunut toinen opetussuunnitelma 
käsityötaiteen perusopetuksesta, joka sisältää meille 
fokusoituneen osa-alueen, eli muotoilun. Sitä voi-
daan myös kutsua design & teknologia -painottei-
seksi, mutta ehkä helpommin ymmärrettävää eten-
kin lapsille on käyttää nimeä muotoilu. Muotoilu 
sitten taas avautuu moneksi erilaiseksi aiheeksi ja 
kokonaisuudeksi. Lähdemme tulevaisuudessa te-
kemään tätä nykyisen toiminnan rinnalle ja näin 
lisäten Espoon kuviksen tarjontaa. Muotoilu ei tule 
viemään tai vähentämään perinteistä työtämme, 
joka on koulumme ydinosaamista ja -toimintaa.

Seuraavat vuodet tulevat näyttämään, kuinka 
tämä uusi opetusalue tulee saamaan jalansijaa oppi-
laiden keskuudessa. Tarkoituksemme on saada tästä 
pysyvä opetussuunta kouluumme ja riittävän kiin-
nostuksen sekä toteutuksen jälkeen voimme hakea 
tätä toimintaa varten pysyvää rahoitusmallia. Olen 
luottavainen siihen, että toimintamme tulee näyt-
tämään merkityksensä, ja yhteiskuntamme katsoo 
toimintamme jatkuvuuden tältä osin kuuluvaksi py-
syvän rahoituksen piiriin. 

Kuin sattumaa, samaan aikaan Espoo ja Aalto 
yliopisto kehittävät Otaniemen kampusta. Meillä 
on voimakas halu ja toivottavasti mahdollisuus saa-
da yksi toimipiste tuolle alueelle. Näin voisimme 
palvella pidempiä opintopolkuja nykyisille lapsille, 
nuorille ja tulevaisuuden menestyjille. Jos nämä 
asiat toteutuvat, on suunnitelmissa keskittää tuo 
muotoiluopetuksemme juurikin tuonne Aallon 
kampukselle.  

Vaikka uusista tuulista olisi mukava kertoa vaik-
ka ja kuinka, haluan korostaa, että lähes 40 vuoden 
loistava ja vastuullinen työ taiteen perusopetuksen 
piirissä myös kehittyy jatkuvasti ja tuomme tämän 
opetussuunnitelman piirissä kuuluvia mahdolli-
suuksia ja uusia tuulia lasten eli oppilaittemme ulot-
tuville. Tähän antaa mahdollisuuden hyvä ja vakaa 
taloutemme ja loistava tuki niin Espoon kaupun-
gilta kuin Suomen valtiolta, ja ennen kaikkea oppi-
lailtamme ja heidän vanhemmiltaan. Haluan kiittää 
kaikkia; Espoon kuviksen henkilökuntaa, oppilaita, 
heidän vanhempiaan ja johtokuntaamme näistä kah-
desta vuodesta ja jokaisesta tehtävästänne, jota olet-
te lasten eteen tehneet.

Tätä olen saanut kaksi vuotta Teidän kanssanne 
tehdä, ja olen myös halukas nuijimaan seuraavatkin 
kaksi vuotta niin kuviksen lasten kuin koko Espoon 
hyväksi.
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A jointly 
designed 
visual future
MARITTA POIJÄRVI, PRINCIPAL

Jag står mitt i nyss färdigblivna läro-
planer i bildkonst och i design & tek-
nologi samt i en bildkonstskola, som 
nästa år fyller 40 år. Jag vill uppskatta 
och respektera det förgångna, men 
jag vill inte dagtinga med behovet att 
skapa en grund för nya sätt att vara 
konstnär och formgivare i framtiden. 
Vi har kommit till en tidsålder när vi 
inte fullt kan förstå den värld där vi 
lever och där vi inte fullt kan planera 
den värld dit vi är på väg. Digitalise-
ringens tidsålder är på gång där globa-
la plattformer, algoritmer, nätverk och 
artificiell intelligens, som nu tar sina 
första steg, kommer att ändra både det 
mänskliga varandet, samfundens natur 
och samhällets funktion. Det uppstår 
nya yrken, områden och kunskapsbe-
hov. Det enda sättet att klara sig i en 
värld, som befinner sig i allt snabbare 
förändring, är att lära sig att lära, att 
lära sig nytt och utvecklas hela livet 
igenom. 

Bildkonstskolan måste inandas en 
komplicerad värld, men på ett flexibelt 
sätt utnyttja nya slag av lösningar och 
samtidigt bibehålla gamla bestående 
och fungerande lösningar, t.ex. kon-
takten med äkta material, med hand-
arbete och med lugn och ro. Detta är 
mycket värdefullt i vår tid.

I den bildkonstskola, som jag 
drömmer om, stöder man varje barn 
och ungdom i hens strävan att hitta 
sina egna starka sidor. Vi har inte 
råd att förlora ett enda barn eller en 
enda ungdom. Tack till båda läro-
planslagen, till både bildkonst- och 
till design & teknologilaget för ett 
fantastiskt jobb med att färdigställa 
läroplanerna. Tack till er föräldrar, 
som har deltagit i rundfrågan om läro-
planen, tack till alla elever för era fina 
kommentarer och utvecklingsidéer. 
Vi gjorde läroplanerna tillsammans, 
i samarbete med hela personalen och 
föräldrarna. Applåder till er alla!

När blev du så förtrollad av konst 
och formgivning att du inför konsten 
förlorade tidsbegreppet? Du stannade 
upp och glömde för ett ögonblick allt 
världsligt. När kunde du frigöra dig 
från vardagens brådska och fläng med 
hjälp av konsten?  När koncentrerade 
du dig senast så djupt på en så intensiv 
och faskinerande verksamhet att du 
glömde att sova och äta? När vågade 
du pröva på något helt nytt som 
gubben ur lådan? Vi kan alla åter-
kalla minnen av barndomens häftiga, 
fantasifulla lekar som bara fortsatte 
och fortsatte och där tidsbegreppet 
förlorade sin betydelse. Detta kallas 
för övrigt flow-fenomen och till och 
med kreativitet.

Vi hanterar samtidigt på flera 
plan saker från det förgångna och vi 
drömmer om framtiden. I leken är 
allting möjligt, liksom också i konsten 
och i formgivningen. Samma kunskap 
finns där hela tiden, både när man gör 
och när man lär ut konst och design. 
Det är också en mycket viktig färdig-
het i framtidens arbetsliv när ni barn 
och unga är fullvuxna. Det finns ett 
behov av att fantisera och drömma, 
av att skapa ännu inte existerande 
verkligheter. Vi kan inte så noga 
veta hur framtidens värld kommer 
att utformas, men ni barn och unga 
kommer att vara med om att påverka 
och skapa den framtida världen till en 
lyckligare och bättre plats att leva på 
tillsammans i gemenskap, mitt ibland 
skillnader och mångfald. 

Bildkonst- och designutbild-
ningen övar upp förmågan att verka 
samtidigt mitt ibland olika tidsbe-
grepp. Arbete med bildkonst och 
formgivning innebär alltid arbete med 
processer och med osäkerhet där det 
finns en början och ett slut. Somliga 
konstnärer och formgivare kan bear-
beta samma tema hela livet igenom. 
De kan återkomma till samma intres-
santa teman, alltid på olika sätt från 
olika synvinklar och i olika livsskeden. 
Allting påverkar allting. 

Intresset för dessa saker lär oss 
också att tåla halvfärdigt och att fånga 
ögonblicket. Att jobba tillsammans, 
att verka som medlem i en grupp ökar 
gemenskapskänslan, deltagandet, 
toleransen, empatin och omsorgen. 
Det förstärker tilliten och minskar 
ensamheten.

”Tiden nu”-utställningen på 
Heikintori på våren presenterar barns 
och ungas uppfattningar om tiden 
med konstens medel. I bildkonst-
skolans undervisning under läsåret 
2017–2018 har man koncentrerat sig 
på att observera och illustrera hur ti-
den kommer till uttryck i människans 
liv, i naturen, i konsthistorien och i 
kulturen. 

I utställningen finns t.ex. tidsmä-
tare, tidsmaskiner, porträtt av männis-
kor i olika ålder samt bildlika tidsresor 
till forntiden och till framtiden. Där 
framställs också många andra sätt att 
hantera tiden genom att teckna, måla 
och fotografera samt med hjälp av 
keramik och annan tredimensionell 
teknik.

I utställningen presenterar sig 16 
elever som gjort slutarbeten inom den 
omfattande bildkonstundervisningen, 
som under året har koncentrerat sig 
på det valda ämnet och som har för-
djupat sin egen framställning med ett 

självständigt projekt. I år färdigställs 
slutarbeten från workshops inom åtta 
olika områden av konst; digital konst, 
teckning och målning, 3d, game de-
sign, tecknade serier, illustration och 
fotografi.

Utom det konstnärliga arbetet 
ställs också ut en arbetsportfölj för 
var och en som gjort ett slutarbete. 
Genom den kan utställningsbesökarna 
bekanta sig med arbetets födelsepro-
cess, inspirationskällor och konstnä-
rens tänkande. 

Den mångsidigt begåvade konst-
nären Hannu Väisänen har sagt att 
om kallet är starkt ska man följa det. 
Begåvningen kommer nog med tiden. 
Begåvningen är i alla fall endast en 
droppe, som förhöjer smaken, men 
det mesta är något helt annat; övning, 
arbete och erfarenhet. I konstskolan 
bultade man in i skallen på oss att man 
skall koncentrera sig på bara en genre. 
Allt jag gör innebär stor kärlek och 
passion. Om jag skulle bli tvungen att 
koncentrera mig på bara en sak, skulle 
det kännas som självamputation. Livet 
är till för att vi ska pröva på allting. Vi 
ska inte vara rädda för att misslyckas. 

Vi vet inte ännu hur morgon-
dagens värld kommer att se ut och 
vilka utmaningar som formgivningen 
och konsten kommer att möta, men 
vi kan i alla fall förlita oss på att den 
nordiska värdegrunden och kultur-
arvet garanterar att morgondagens 
lösningar kommer att basera sig på 
gemensamt skapande och görande och 
på det gemensamma bästa. Utveckling 
kräver många slag av insatser och ku-
rage. Jag tror att Esbo Bildkonstskola, 
som fyller 40 år den 21 maj 2019, 
också i framtiden kommer att vara vår 
stolthet, både i Esbo och på nationell 
och internationell nivå. 

Jag önskar också  vår nya bi-
trädande rektor Anu Hietala varmt 
välkommen. Hon började jobba den 
1 mars 2018. Vår långvariga, hel-
tidsanställda Eeva-Liisa Seinälä går 
i pension och hon blir fri konstnär.  
Jag tackar Eeva-Liisa för dessa fina 
arbetsår och tillönskar henne lyckliga 
och inspirerande år som konstnär. 
Ett varmt tack till hela personalen för 
ett fartfyllt läsår fullt av läroplaner, 
utställningar och diverse inspirerande 
projekt. 

Tack till styrelsen och till andra 
intressegrupper för ett värdefullt 
samarbete. 

Jag tillönskar er en avkopplande och 
upplevelsefylld sommar!

En gemensamt 
formad visuell 
framtid
MARITTA POIJÄRVI, REKTOR

In the midst of both newly completed 
study plans for visual arts and design & 
technology, and of a school of visual arts 
that next year will attain the respectable 
age of 40 years, I want to express my 
thanks and my appreciation of the past, 
but at the same time I don’t want to 
compromise with the need to establish a 
stable foundation for new ways to be an 
artist and a designer in the future world. 
We have reached an era where we can’t 
fully understand the world that we are 
living in, and where we can’t fully plan 
the world where we are heading. We 
also live in an era of digitalization where 
global platforms, algorithms, networks 
and artificial intelligence, albeit now at 
the infant stage, will modify humanness, 
the essential character of communities 
and the functioning of our societies. 
Totally new professions, sectors and 
needs for know-how and expertise will 
emerge. The only way of coping with a 
world in accelerating change is lifelong 
learning and personal development. 

The Art School must inhale an ever 
more complicated world and in a flex-
ible manner exploit new solutions, but 
at the same time it must not abandon 
old, stable and working solutions, such 
as contact with the genuine materi-
als, handicraft and a leisurely attitude. 
That’s very important in our time.  

In the art school of my dreams we 
support each and every child and young 
person and help him/her to find his/
her strong points. We can’t afford to 
lose any single child or youngster. My 
profound thanks to our study plan de-
velopment teams; both to the visual arts 
team and the design & technology team 
for your fantastic work for completing 
the study plans. Thanks to the parents 
who participated in the inquiry, thanks 
to all the pupils for your valuable com-
ments and ideas. We made the plans 
together and in co-operation, involving 
the entire staff and the parents. A big 
applause for all!

When was the last time that you 
were so enchanted by art or design 
that you lost your sense of time when 
confronted with art? You stopped for a 
moment to forget all about the world. 
When was the last time that you escaped 
all everyday hullabaloo and hurry with 
the help of art? When was the last time 
that you concentrated on an intensive 
and exciting activity so profoundly that 
you forgot both to eat and sleep? When 
was the last time that you dared to try 
something new out-of-the-box? We all 
remember our childhood experiences 
of fantastic and imaginative games that 
just went on and on, where time lost its 
meaning; by the way, that’s called flow-

effect or creativity. 
Simultaneously and on several 

levels we both dealt with matters from 
the past and we dreamed about the 
future. Like in playing, everything 
is possible in art and design. This 
capacity is there all the time, both 
in the making and in the teaching of 
visual arts and design. It’s also a very 
important skill in future working life 
when you children and youngsters 
are adult. There is a need for fantasy 
and dreams, for creating different, not 
yet existing realities. We don’t exactly 
know what the world will look like 
in the future, but you children and 
youngsters will contribute to making 
the future world a happier and better 
place to live together in a commu-
nity, in the midst of differences and 
diversities.

Education in visual arts and 
design exercises the capacity to work 
simultaneously in the midst of several 
concepts of time. Working with visual 
arts and design implies coping with 
uncertainties and processes, where 
there is a beginning and an end. Some 
artists and designers can cultivate the 
same theme all their lives, returning 
to the same interesting themes, always 
from new angles and in different man-
ners at different stages of their lives. 
Everything impacts on everything. 

Going in for these matters also 
exercises the capacity to cope with 
incompleteness and to seize the op-
portunity. Creating together, working 
as member of a group, improves the 
sense of community, participation, 
permissiveness, empathy and care. It 
strengthens confidence and reduces 
loneliness. 

The exposition ”About Time” 
last spring presented childrens’ and 
youngsters’ views of time by means 
of art. In the education of the Espoo 
School of Art during the school year 
2017–2018 we have concentrated on 
observing and picturing how time 
appears in peoples’ lives, in nature, in 
history of art and in culture. 

The exposition presented for 
example time meters, time machines, 
portraits of people of different age, 
figurative time trips to the past and 
to the future, as well as many other 
ways of dealing with time in draw-
ings, paintings, photographs, ceramics 
and by using other three-dimensional 
technologies.

In the exposition 16 pupils, who 
had made their final work within the 
framework of an advanced art course, 
presented their works. In the course 
of the school year they had deep-

ened their own mode of expression 
by means of an independent project. 
This year eight final works will be 
finalized from workshops in vari-
ous areas of art; digital art, drawing, 
painting, 3d, game design, cartoons, 
illustration and photography.

In addition to the artistic work 
proper, the working portfolio of each 
pupil, who has made his/her final 
work, was also on show, permitting 
the visitors to acquaint themselves 
with the birth process of the work, 
with the sources of inspiration and 
with the ideas of the creator. 

The multi-talented artist Hannu 
Väisänen has said that if the vocation 
is strong, you should follow it. Talent 
will come along eventually. How-
ever, talent is just an additional drop 
improving taste, but the greatest part 
is everything else; exercise, work and 
experience. In the art school it was 
hammered into our heads that you 
should concentrate on one genre only. 
There is so much love and passion in 
everything I do that concentrating on 
one thing only would feel like self-
amputation. Life is about experiment-
ing with all sorts of things. We must 
not fear failure. 

We don’t know what tomorrow’s 
world will look like and what chal-
lenges design and art will meet, but 
we can be confident that the northern 
value basis and cultural heritage will 
guarantee that tomorrow’s solutions 
will be based on common creation, 
common working and the common 
good. Development requires all kinds 
of efforts and courage. I firmly believe 
that the Espoo School of Art, that will 
become 40 years of age on 21 May 
2019, will remain in the future an 
even stronger  source of pride, both 
here in Espoo, as well as on national 
and international level. 

I cordially welcome our new 
assistant principal, Anu Hietala, who 
started with us on 1 March 2018. Our 
long time, full time teacher Eeva-
Liisa Seinälä will retire and become a 
free artist. I want to thank Eeva-Liisa 
for all these fine years of work and 
I wish you all the best and an inspi-
rational life as artist. My heart-felt 
thanks also to the entire staff for a 
school year filled with action-packed 
study plans, expositions and various 
inspiring projects. 

Thanks to the school board and 
all other interest groups for you valu-
able contributions.

Have a relaxing summer full of expe-
riences!
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Eeva -Liisa Seinälä,
valon ja värin oppivuodet

Hiljaisena maanantai-
aamuna Eeva-Liisa kertoo: 
Innostus maalaamiseen ja 

värien käyttöön syntyi jo kotiseudul-
lani Kemijärvellä, jossa vanhempani 
ja kuvataideopettajani Tata Salonen 
kannustivat värien pariin maalaami-
seen ja piirtämiseen.

Lukion jälkeen 1970-luvulla 
matkustin Helsinkiin ja aloitin opis-
kelun Vapaassa taidekoulussa mm. 
Carolus Enckelin ja Tor Arnen oppi-
laana. Maalausopintojen jälkeen poh-
din, miten näitä asioita voisi opettaa 
muille. Pyrin ja pääsin opiskelemaan 
kuvataideopettajaksi Taideteolliseen 
korkeakouluun. Vastavalmistuneena 
työskentelin ensin Espoonlahden 
yläasteella ja lukiossa. Kolmenkym-
menen oppilaan ryhmissä opettami-
nen oli sekä rankkaa että antoisaa, 
sillä oppilaat olivat innostuneita ja 
aktiivisia.

Kun Espoon kuvataidekoulus-
sa julistettiin kuvataideopettajan 
paikka haettavaksi, päätin hakea sitä. 
Muistan kuinka keväällä 1983 istuin 
bussissa matkalla Juppin opetuspis-
teeseen katsellen idyllisiä maalais-
maisemia ja kukkivia omenapuita. 

Vanhan puutalon portaiden natina ja 
Liisa Piirosen tekemä työhaastattelu 
ovat jääneet elävästi mieleeni. Ja niin 
alkoi opetustyöni Espoon kuvataide-
koulussa elokuussa 1984.

KESKUSTELEVA OPETTAJAYHTEISÖ 

RIKASTUTTAA

Opetin pitkään Leppävaarassa, jossa 
olin opetuspisteen ainoa opettaja. 
Rehtori Liisa Piironen kutsui opet-
tajia aika ajoin yhteen ja sai kuvatai-
dekoulussamme käyntiin pedagogiset 
keskustelut sekä opettajille järjestetyt 
yhteiset kurssit ja työpajat. 

Kun kuvataidekoulu sai tilat 
WeeGeeltä, siiryin opettamaan Tapi-
olaan. Muutos oli suuri kun samaan 
aikaan työskenteleviä opettajia on 
useita. Yhteistyömahdollisuudet 
toisten opettajien kanssa paranivat 
entisestään. Myös museot antavat 
hyviä mahdollisuuksia opetukselle.

Ison kuvataidekoulun vahvuus 
on monenlaiset opettajapersoonat. 
Yhteisössä näemme eri lähestymista-
poja opettamiseen ja opimme toisil-
tamme. Esimerkiksi kevätnäyttelyssä 
näkee eri tavalla opettavien opetuk-
sen tuloksia. Jos kaikki opettaisivat 

samalla tavalla, ei syntyisi niin mie-
lenkiintoista ajatusten vaihtoa. Rön-
syileväkin keskustelu voi olla hyvin 
hedelmällistä. Tämä on olennaista 
kun kehitetään taideopetusta.

TÄRKEÄ TAITEIDENVÄLISYYS

Taiteidenvälisyys ja eri taidemuo-
tojen harrastaminen on lisännyt 
innostusta opetustyöhöni. Olemme 
esimerkiksi tehneet lasten kanssa 
varjoteatteria äänten kanssa 1980-lu-
vun lopulla. Elokuussa 1992 aloitin 
kuvataidekoulun opetustyön ohella 
musiikki–kuvataideryhmän opetta-
jana Lauttasaaren musiikkiopistossa. 
Olisi hyvä jos lapset saisivat kokeilla 
eri taidealojen harrastamista. Itse 
harrastin nuorena viulunsoittoa ja se 
on ollut merkityksellistä suhteelleni 
taiteeseen.

KESKITTYNYT JA INNOSTUNUT 

ILMAPIIRI OPETUSTUNNEILLA

Pidän monia materiaaleja sekä eri 
aistien harjoittamista, koskettamis-
ta, näkemistä ja kuulemista hyvin 
tärkeänä. Materiaalien esillä olo 
rauhoittaa ja opetustunnin ilmapiiri 
vaikuttaa puolestaan siihen, miten 

Espoon kuvataidekoulun 
opettaja Eeva-Liisa Seinälä 
on jäämässä eläkkeelle syk-
syn 2018 alussa. Eeva-Liisa 
muisteli 35 vuoden uraansa 
kuvataidekoulussa yhdessä 
ensimmäisen esimiehensä 
rehtori Liisa Piirosen sekä 
entisen oppilaansa ja nykyi-
sen kollegansa Saga Heinon 
kanssa WeeGee-talon kah-
vilassa 9.4.2018. Muistot 
kirjasi apulaisrehtori Anu 
Hietala.

Eeva-Liisasta 
sanottua 

SAGA:

Eeva-Liisa osasi luoda opetus-
ryhmään turvallisen ja rauhallisen 
ilmapiirin, jossa oli hyvä olla. Opet-
tajana hän oli erittäin tunnollinen ja 
opetustunnit oli aina hyvin valmis-
teltu. Eeva-Liisa luki meille usein 
myyttisiä tarinoita samaan aikaan 
kun työskentelimme. Hauskimpia 
tehtäviä oli, kun muutaman viikon 
ajan maalasimme klassista hedel-
mäasetelmaa palettiveitsellä. Kaikki 
oppilaat olivat tuoneet jonkun he-
delmän, joita käytimme asetelmassa 
mallina. Tunnin lopussa lavensim-
me kokemusta maistelemalla, kun 
yhdessä popsimme nuo tuomamme 
hedelmät.

Eeva-Liisan kanssa menimme 
myös retkille mielenkiintoisiin 
paikkoihin. Esimerkiksi seikkaile-
minen Luonnontieteellisen museon 
luurankojen ja täytettyjen eläinten 
keskellä ja niiden piirtäminen on 
jäänyt elävästi mieleen. Hänen an-
siostaan löysin myös kasvitieteelliset 
puutarhat, joissa on ihana käydä, nyt 
myös aikuisena.

Sain Espoon kuvataidekoulusta 
vuosien varrella niin paljon iloa, 
kannustusta ja onnistumisen koke-
muksia samanhenkisessä seurassa 
taiteen äärellä, että jatkoin opiskele-
malla kuvataideopettajaksi. Muistan 

vielä hyvin, kun palasin opettajana 
takaisin tuttuun kouluun. Se oli 
erikoinen ja hauska tilanne, koska 
muutuin kertaheitolla Eeva-Liisan 
entisestä oppilaasta kollegaksi.

Eeva-Liisa on hieno ihminen 
ja hyvä työkaveri, johon on voinut 
luottaa kaikissa tilanteissa kuin pe-
ruskallioon. Me työkaverit olemme 
vuosien varrella saaneet nauttia 
hänen kauniista ja maukkaista 
ruoistaan. Eeva-Liisa on esimerkiksi 
useasti hemmotellut työkavereitaan 
raikkailla smoothie-välipaloilla.

Eeva-Liisan vahva sitoutuminen 
Espoon kuvataidekoulun kehittämi-
seen 35 vuoden ajan on ollut poikke-
uksellista. Hän on tehnyt taidekas-
vatustyötä suurella sydämellä, ja siitä 
olen entisenä oppilaana henkilökoh-
taisestikin kiitollinen. Eeva-Liisa, 
jos kuka, ansaitsee nyt saada nauttia 
ihanista eläkepäivistään.

LIISA:

Toimin rehtorina Espoon kuvatai-
dekoulussa 1981–1989. Eeva-Liisan 
elävä taidesuhde näkyi opetustyössä 
ja opettajayhteisössä aina uusina 
ideoina. Hänellä oli työyhteisöä 
rikastuttava rooli.

Eeva-Liisa edusti klassista tai-
delähtöistä opetusta jossa tärkeää oli 
vahva sitouttaminen työskentelyyn. 
Siirryttyäni kouluttamaan Taidete-
olliseen korkeakouluun tulevia ku-
vataideopettajia käytin Eeva-Liisan 
tehtäväaineistoa usein pedagogisen 

keskustelun lähtökohtana.
Esikouluikäisten hiilellä tehdyt 
valo-varjotutkielmat Nefertite-kipsi-
valoksesta lumosivat taitavuudellaan 
tulevat kuvisopettajat.

Klassisuuden vastapainona 
Eeva-Liisa lähestyi taidetta avant-
gardistisesti. Jupin avoimissa ovissa 
ja kevätnäyttelyissä hän ideoi tai-
teellisia tapahtumasarjoja. Erityisesti 
mieleeni on jäänyt lasten kanssa 
tehdyt tuliveistokset. Kevätnäyttelyn 
avajaisissa ne sytytettiin yksitellen 
tuleen.

SUOMEN LASTEN JA NUORTEN 

KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO:

Suomen lasten ja nuorten kuvataide-
koulujen liiton hallitus valitsi Eeva-
Liisan vuoden 2016 kuvataidekas-
vattajaksi. Liiton hallitus perusteli 
nimitystä muun muassa seuraavasti: 
Eeva-Liisa Seinälä on osoittanut 
työssään yli kolmikymmenvuotisen 
uransa aikana korkeatasoista aineen-
hallintaa, jatkuvaa uudistamiskykyä 
ja ennakkoluulotonta kokeilunhalua. 
[…] Eeva-Liisa Seinälä on ollut 
aktiivinen jäsen kuvataidekoulun 
kehittämishankkeissa ja projekteissa. 
Hän on ohjannut lukuisia opetushar-
joittelijoita sekä kannustanut omalla 
esimerkillään koko työyhteisöä 
tasokkaaseen opetustyöhön.

kaikki 12 oppilasta keskittyvät.
Materiaalit, väri sekä kokemus 

ja elämys materiaalien työstämisen 
monista tavoista tuovat iloa. Materiaa-
leihin liittyy emotionaalisuus. Koke-
muksesta tiedämme, kuinka nautin-
nollista on työskennellä nyrkit savessa. 
Kosketusaistiin perustuva havaintojen 
harjoittaminen on erityisen merkityk-
sellistä nykyisen digi- ja mobiilikult-
tuurin aikana.

Opettajan oma innostus ja intohi-
mo taiteeseen on ratkaisevaa oppilaan 
oppimisen kannalta. Jos sitä ei ole, 
taidekasvatus ei ole mitään. Keskustelu 
taiteesta ja kuvataidetunneilla tehdyistä 
töistä on myös tärkeää. Oppilaiden ja 
opettajan käsitys taiteesta saattavat olla 
hyvin erilaiset.

TIETOA TAITEESTA JA TEKEMISESTÄ 

TARVITAAN

On tärkeää tavata myös oppilaiden 
vanhempia ja tehdä taidekasvatusta ja 
käytännön tekemistä taidetunneilla 
heille tutuksi. Vanhempien mukaan 
tulo silloin tällöin tunneille ilahduttaa 
myös lapsia. Voisimme tukea van-
hempainiltojen avulla myös lasten ja 
vanhempien yhdessä tekemistä.

Kuvataidekoulun tulevaisuuden 
kannalta on merkityksellistä että kuva-
taideopettajien koulutus antaa riittävän 
monipuoliset perustaidot. Lisäksi kuva-
taidekoulun monia opetuspisteitä olisi 
syytä kehittää tasapuolisesti. Esimer-
kiksi työpajatarjontaa voisi yrittää lisätä 
sivutoimipisteissä.

KUVASSA VASEMMALLA SAGA HEINO, KESKELLÄ 

EEVA-LIISA SEINÄLÄ, OIKEALLA LIISA PIIRONEN

KUVA LEENA YLÄ-LYLY
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uudet opetussuunnitelmat 
ja oppilaiden palautteet 
palvelevat kuvataidekoulun 
kehittämistä

Kuvataidekoulun 
toiminta perustuu 
arvoille, jotka ovat 
muotoutuneet yli 
kolmen vuosikym-
menen pituisen 
toiminnan aikana.  
Kuvataideopetuksen 
keskeiset tekijät ku-
ten tavoitteet, työta-
vat ja opetusmetodit 
liittyvät selkeästi 
ajan käsitteeseen eli 
siihen, miten kä-
sitämme ajan suh-
teessa oppimiseen. 

Aikakäsitys on siis myös arvo, vaikka 
opintoihin käytettävissä oleva aika 
onkin määritelty tarkasti Ope-
tushallituksen laatimissa Taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteissa, ja 
näitä aikamääreitä noudatetaan myös 
kuvataidekoulussa.

MITÄ TARKOITTAA AIKA KUVATAITEEN 

OPETTAMISESSA JA OPPIMISESSA? 

Kuvataidekoulu toimii samanaikai-
sesti vallitsevien erilaisten aikakäsi-
tysten keskellä, jotka ovat olemassa 
limittäin ja kietoutuneina toisiinsa. 
Absoluuttinen aika on kellon mit-
taamaa aikaa. Koulutyö on jaksotettu 
opintokertoihin ja opintovuosiin, 
joista muodostuu opintojen koko-
naisuus, jokaisen oppilaan henki-
lökohtainen oppimisen historia. 
Lineaarisen aikakäsityksen mukaan 
prosesseilla on alku ja loppu, ja nii-
den väliin sijoittuvat tapahtumat ovat 
ainutkertaisia. Kuvataiteen parissa 

työskentely on prosessinomaista, 
harjoitustehtävät aloitetaan ja suori-
tetaan loppuun. Vaikka sama tehtävä 
tehtäisiin uudelleen joskus myöhem-
min, se ei koskaan ole toistettavissa 
täsmälleen samalla tavalla, ja sen 
avulla voidaan oppia erilaisia asioita 
eri aikoina. Monet opetukseen liit-
tyvät tapahtumat ovat ainutkertaisia, 
esim. mahdollisuus tutustua kiinnos-
tavaan näyttelyyn. Silloin on osattava 
tarttua hetkeen, koska juuri tämä 
mahdollisuus ei ehkä koskaan toistu. 
Opetussuunnitelmissa vallitseva 
aikakäsitys on tavallisesti lineaarinen 
ja absoluuttinen.

Kuvataiteen laajan oppimää-
rän tavoitteet ja sisällöt eli se, mitä 
kuvataidekoulussa tehdään, rytmi-
tetään opintoryhmien ja oppilaiden 
edellytysten mukaan. Tässä luonnol-
lisesti otetaan huomioon oppilaiden 
ikä. Opettaja tulkitsee opetussuunni-
telmaa ja rytmittää oppiainesta siten, 
että ideoiden kehittelyyn, tutkimi-
seen, havainnointiin ja oppilastöiden 
valmiiksi saattamiseen on riittävästi 
aikaa. Oppiminen luovan prosessin ja 
ryhmän vuorovaikutuksen avulla vie 
aikaa, ja luova työ onnistuu par-
haiten kiireettömässä ilmapiirissä, 
jossa opettajalla on aikaa kuunnella 
oppilaitaan. Kuvataidekoulussa 
työskennellään pitkäjännitteisesti ja 
syventyen kuhunkin tehtävään eli 
annetaan aikaa oppimiseen.

Relatiivinen eli suhteellinen 
aika on materiaalien ja tekniikoi-
den vaatima aika. Savi kuivuu oman 
aikansa erilaisissa kosteusoloissa. Pa-
perimassan on vetäydyttävä aikansa, 
vesivärin kuivuttava, maalauspaperin 
kostuttava ja toisinaan valmis teos 
vaatii useita työvaiheita ja paljon ai-
kaa vaiheiden välillä. Jotkut tekniikat 
ovat nopeita ja jotkut hitaita. Pro-
sesseja ei juurikaan voi nopeuttaa tai 
muuttaa lopputuloksen kärsimättä. 
On vain myönnettävä, että erilaiset 
tekniikat ja materiaalit vaativat oman 
aikansa. Kuvataideopetuksen avulla 
opitaan siis myös käsittelemään aikaa; 

ennakoimaan ja katsomaan taakse-
päin, olemaan kärsivällisiä ja tarpeen 
vaatiessa salamannopeita.

Lapset elävät nykyhetkessä omaa 
subjektiivista aikaansa. Lapsi kokee 
opintokerran ajan eri tavalla kuin 
aikuinen – lukukaudet ovat pitkiä ja 
jouluun on loputtomasti aikaa vielä 
marraskuussa. Aika loppuu kesken 
kun on mielenkiintoista tekemistä. 
Jos taas ei ole, tunnin loppumista 
odotetaan kärsimättömästi. Opettaja 
hahmottaa kokonaisia opintovuo-
sia kerrallaan ja rakentaa loogisesti 
etenevää opetuksen kokonaisuutta, 
jonka oppilas todennäköisesti tajuaa 
vasta myöhemmin. Tiettyihin asioi-
hin palataan uudestaan eri vuosina 
opintojen edetessä. Tekniikoita 
hiotaan ja opiskellaan uusia näkö-
kulmia asioihin, joihin ensi kertaa 

tutustuttiin varhaisiän kuvataidekas-
vatuksen vaiheessa. Taideopetuksessa 
on siis myös syklinen eli kertautuva 
aikakäsitys.

Kuvataiteen oppiaines sisältää 
itsessään aikaa käsittelevää aineistoa. 
Opetuksessa on mukana mennyt aika, 
kun tarkastellaan kuvataiteen histo-
riaa tai ihmisen kulttuurihistoriaa 
yleensä. Opettajat ja oppilaat elävät 
nykyajassa tulkiten ajan merkkejä ja 
reagoiden ajankohtaisiin kulttuurisiin 
ilmiöihin. Tulevaisuuteen kurko-
tellaan, kun yritetään kuvittelun ja 
päättelyn keinoin luoda käsitystä 
tulevasta maailmasta.

aika 
on arvo
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KUVA LEENA YLÄ-LYLY

Aloitin 1.3.2018 työn Espoon 
kuvataidekoulun uutena apu-
laisrehtorina. Espoon kuva-

taidekoulu, sen toimistohenkilökunta ja 
monet opettajat ovat tuttuja yhteistyö-
kumppaneita vuosien ajalta. Edellisessä 
työssäni Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liiton toiminnanjoh-
tajana pidimme säännöllisesti yhteyttä 
Suomen suurimman kuvataidekou-
lun kanssa. Lisäksi saimme järjestää 
lukuisia koulutuspäiviä WeeGee-talon 
valoisassa Ellen-luokassa.

On hienoa päästä mukaan kehittä-
mään kuvataidekoulun pedagogiikkaa 
ja toimintakulttuuria juuri kun uudet 
kuvataiteen sekä design & teknologian 
perusopetuksen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. 
Opetussuunnitelmat syntyivät pit-
käjänteisen ja suuritöisen prosessin 
lopputuloksena. Haluan osaltani esittää 
kiitokset opetussuunnitelmatyöryhmil-
le ja erityisesti opetussuunnitelmien 

pääkirjoittajille Elisse Heinimaalle, 
Minttu Hyytiäiselle, Ruusu Hulmil-
le, Laura Ikoselle, Laura Pokelalle ja 
Arja Ranatalle sekä kunnianhimoista 
ops-prosessia johtaneelle rehtori Ma-
ritta Poijärvelle. 

Kuvataidekoulun toimintakult-
tuurin kehittämistä linjaavat myös 
opetussuunnitelmien kanssa samanai-
kaisesti vahvistetut tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmat sekä kestävän 
kehityksen linjaukset. Kestävän kuva-
taidekoulun periaatteet hyväksyttiin 
osaksi kuvataidekoulun vuoden 2019 
toimintasuunnitelmaa. 

Uudistaminen ja muutosten vie-
minen opetuksen käytäntöön toteute-
taan vähitellen niin että syksyllä 2018 
uusien opetussuunnitelmien mukaan 
opiskelevat 5–6- sekä 7–8-vuotiaat. 
Lukuvuonna 2018–2019 käsittelem-
me koko opettajakunnan kanssa uusia 
opetussuunnitelmia ja syksyllä 2019 
on tavoitteena noudattaa niitä kaikkien 

ikäryhmien opetuksessa.
Apulaisrehtorin työssä tavoit-

teeni on kuunnella herkällä korvalla 
ammattitaitoisten opettajien ideoita 
oman työnsä kehittämisestä ja saada 
tuoreita terveisiä oppilaiden kiin-
nostusten kohteista ja opinnoissa 
edistymisestä. Kuvataidekoulu on yli 
tuhannen taiteen ystävän yhteisö, joka 
kokoontuu viikoittain taiteen äärel-
lä. Jokaisella on oma kokemuksensa 
kuvataidekoulusta ja oma polkunsa 
taiteen parissa. Oppilaiden kokemuksia 
on tärkeää kuulla säännöllisesti. Työni 
ensimmäisellä viikolla minulla oli ilo 
tutustua syksyn 2017 oppilaiskyselyiden 
sekä tammikuun 2018 oppilashaas-
tatteluiden tuloksiin. Niin sanotuista 
virvatuli-kyselyistä sekä oppilaiden 
antamasta palautteesta kerrotaan lisää 
tässä Pensselihirmussa, Saga Heinon 
artikkelissa.

Oppilaiden ja huoltajien kokemuk-
set kuvataidekoulustamme ovat meille 
ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä mikä 
on lasten, nuorten ja perheiden kannal-
ta paras mahdollinen kuvataidekoulu. 
Palautetta, toiveita ja kysymyksiä voi 
esittää mainiosti myös vapaamuotoises-
ti. Mikäli haluat kertoa ajatuksistasi tai 
huolistasi kuvataidekouluun liittyen tai 
sinulla on vaikkapa uusi yhteistyöehdo-
tus, älä epäröi ottaa yhteyttä opetta-
jaan, rehtoriin tai apulaisrehtoriin.

Opetussuunnitelmat sekä tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat 
luettavissa Espoon kuvataidekoulun 
verkkosivuilla: 
www.espoonkuvataidekoulu.fi.

Värikästä ja valoisaa kesää toivottaen,

Anu Hietala
apulaisrehtori
anu.hietala@espoonkuvataidekoulu.fi
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Yhdessä on tärkeä sana 
lapsen ja nuoren elämässä. 
Lapset ja nuoret tarvitsevat 

toisiaan ja kokemuksen yhdessä oppi-
misesta nähdäkseen maailman laajem-
min. Kun he oppivat työskentelemään 
yhdessä, he oppivat rakentamaan siltoja 
muurien sijaan. Yhdessä on turval-
lista ja hauskaa tehdä monia asioita: 
yhdessä käydään koulua, harrastetaan, 
jutellaan ja leikitään. Yhdessä etsitään, 
tutkitaan ja löydetään; pohditaan ja 
keksitään; innostutaan ja onnistutaan, 
joskus myös epäonnistutaan ja siitäkin 
opitaan. Näin tapahtuu myös Espoon 
kuvataidekoulussa joka päivä.

Lapsissa ja nuorissa piirtyy kuva 
tulevaisuudesta. Heidän arvonsa, 
luovuutensa, hyvinvointinsa sekä me-
nestymisensä ja valintansa elämässään 
vaikuttavat siihen, millainen Suomi 
tulevaisuudessa on. Tämän päivän 
Suomi ja suomalaiset tunnetaan mm. 
korkeatasoisesta koulutusjärjestelmäs-
tä ja menestyksestä kansainvälisessä 
PISA-tutkimuksessa. Muuten kolmen 
vuoden kuluttua PISA-tutkimukseen 
sisällytetään myös luovan ajattelun 
osio. Olemme ylpeitä maksuttomasta 
peruskoulusta ja toisen asteen opin-
noista, joissa nuoret saavat laajan yleis-
sivistyksen, valmiudet jatko-opintoihin 
sekä eväät työelämään. Meidän on 
syytä olla erityisen ylpeitä myös taiteen 
perusopetuksesta omana itsenäisenä 
koulutusmuotonaan.

Suomalainen taiteen perusopetuk-
sen järjestelmä on maailmanlaajuisesti 
verraten ainutlaatuinen. Järjestelmä 
mahdollistaa pitkäjänteisen, tavoit-
teellisen ja tasolta toiselle etenevän 
eri taiteenalojen opiskelun varhaislap-
suudesta aikuisikään tukien elinikäistä 
oppimista. Taiteen perusopetuksessa on 
tavoitteena luoda oppimista ja kestävää 
hyvinvointia edistävää toimintakult-
tuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaa-
mista sekä välittävää ja kunnioittavaa 
vuorovaikutusta. Tällaiset kohtaamiset 
ovat mielestäni erityisen arvokkaita 
kovaa vauhtia teknologisoituvassa ja 
eriarvoistuvassa yhteiskunnassamme. 
Parhaimmillaan taidekasvatus ja taiteen 
perusopetus sen osana edistää hyvin-
vointia ja osallisuutta sekä ehkäisee 
syrjäytymistä. 

Taiteen perusopetusta järjestetään 
85 prosentissa maamme kunnista ja 
siihen osallistuu arviolta lähes 130 000 
lasta ja nuorta sekä 10 000 aikuista 
vuosittain. Opetusta järjestetään yli 
900 opetuspisteessä. Myös Espoon 
kuvataidekoulun opettajat opettavat 

päivittäin lukuisissa opetuspisteissä eri 
puolilla Espoota. Opetusta toteutetaan 
ja suunnitellaan yhä useammin yhteis-
työssä muiden toimijoiden, esimerkiksi 
koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. 
Tällaisen yhteistyön rakentumista ja 
juurtumista sekä samalla taiteen perus-
opetuksen saavutettavuuden paranta-
mista opetus- ja kulttuuriministeriö tu-
kee nykyisen hallituksen kärkihankkeen 
kautta. Yhdessä on myös kärkihank-
keessa kaikkein olennaisin sana. 

Taiteen perusopetuksessa erityisen 
keskeistä on se, että opetus perustuu 
kansallisiin, opetushallituksen antamiin 
opetussuunnitelman perusteisiin ja 
se etenee tasolta toiselle.  Oppilaitos-
kohtaisia opetussuunnitelmia on nyt 
työstetty koko maassa eri taiteenalojen 
oppilaitoksissa, ja uusi opetussuunnitel-
ma otetaan Espoon kuvataidekoulussa-
kin käyttöön ensi elokuussa. Keskeistä 
opetussuunnitelmatyössä on ollut se, 
että sitä on tehty yhdessä. Opetus-
suunnitelmien ei pidä olla, eivätkä ne 
saa olla, vain pino papereita opetta-
jainhuoneen hyllyllä. Niiden tulee 
olla ammattitaitoisen opettajan työn 
perusta ja tuki, jonka avulla johdattaa 
opetusta ikätason mukaisesti eteenpäin 
koko ajan lasta ja nuorta kuunnellen ja 
kohdaten.

Taide on keino jäsentää maail-

maa, se opettaa ajattelemaan. Taiteen 
tekeminen mahdollistaa paitsi itsensä 
ilmaisemisen, myös aidot kohtaamiset 
ja toisen kuuntelemisen. Kuuntele-
minen johdattelee pohdiskelemaan 
sekä olemaan kutsuva ja avoin itselle 
ja muille. Taito- ja taideaineet antavat 
parhaimmillaan lapsille ja nuorille 
huikeita onnistumisen elämyksiä.  

Edellä mainitsemiani taiteen 
perusopetusta koskevia faktoja tuskin 
tulee ajatelleeksi lapsia viikottaiseen 
harrastukseen kuljettaessaan. On kui-
tenkin tärkeää ymmärtää, mistä oikein 
on kysymys. Olen havainnut, että liian 
moni ei vieläkään tiedä, mitä taiteen 
perusopetus on. Sinä todennäköisesti 
tiedät.

Yhdessä on tärkeä sana myös 
minulle työskennellessäni opetus- ja 
kulttuuriministeriössä. Taidekou-
lutuksen vaaliminen ja kehittämi-
nen edellyttää yhteistyötä. Yhdessä 
tekeminen muiden hallinnonalojen 
ja sidosryhmien kanssa on mielestäni 
erityisen tärkeää, ja olen ottanut sen 
sydämenasiakseni.  

Euroopan unionin piirissä 
keskustellaan tällä hetkellä Euroopan 
tulevaisuudesta. Koulutus ja kulttuuri 
nähdään keskeisessä roolissa: niillä 
vahvistetaan eurooppalaisuutta ja kuu-
lumista yhteiseen kulttuuriyhteisöön. 

Osallistuminen taiteeseen, kulttuuriin 
ja vaihto-ohjelmiin vahvistaa yhteen-
kuulumisen tunnetta. Komission 
mielestä koulutukseen ja kulttuuriin 
keskittymällä voidaan parhaiten edis-
tää eurooppalaista identiteettiä, joka 
perustuu kulttuurien rikkauteen ja 
eurooppalaiseen elämäntapaan. Tämä 
haaste oli olemassa jo silloin kun 
yhteisö perustettiin 60 vuotta sitten, ja 
se on ajankohtainen edelleen. 

Me aikuiset voimme ottaa mallia 
lasten ja nuorten mielikuvituksen 
voimasta, ennakkoluulottomuudesta 
ja aitoudesta. Ministeriön tavoitteena 
on lasten luovuuden vaaliminen ja 
vahvistaminen taiteen monin kei-
noin. Toivon, että se voi olla meidän 
kaikkien yhteinen tavoitteemme. 
Suurten tavoitteiden saavuttamiseksi 
on tärkeää tehdä yhteistyötä. Yhteen 
hiileen puhaltamisen tuloksena syntyi 
aikoinaan myös Espoon kuvataidekou-
lu. Aika hyvin, vai mitä?

Kirjoittaja on entinen taiteen perusopetuksen 
oppilas sekä Espoon kuvataidekoulun opettaja 
ja apulaisrehtori. Tällä hetkellä hän työskente-
lee opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- 
ja taidepolitiikan osastolla ylitarkastajana. 
Hänen vastuullensa kuuluvat muun muassa 
taiteen perusopetuksen rahoitus- ja kehittämis-
tehtävät.

maailman tärkein 

sana

Näistä kahdeksasta vuodesta on 
jäänyt mieleeni paljon hyviä muistoja. 
Muistan muun muassa WeeGee-talon 
kahvilan todella hyvät pullat ja val-
tavat marengit, joita ostimme ennen 
tuntien alkua ryhmäläisteni kanssa 
kun olimme viidennellä luokalla. 
Muistan paloja lennokkaista keskus-
teluista, joita olemme käyneet taiteen 
tekemisen lomassa (erityisesti pimiös-
sä, jonka punaisessa kajossa puheenai-
heet tuntuivat tavallista syvemmiltä ja 
monisäikeisimmiltä). Kuvataidekoulu 
on tarjonnut mahdollisuuden tutustua 
samanhenkisiin ihmisiin ja tehdä 
taidetta yhdessä. Mieleeni on jäänyt 
erityisesti projekti, jonka toteutimme 
valokuvaustyöpajan kanssa kevät-
näyttelyyn 2016: kuvasimme erilaisia 
aamuja ja suunnittelimme kuvista 
suuren yhteisen kollaasin. Yhdessä 

tekeminen on ollut kaivattua vaihte-
lua, sillä minulle valokuvaus on usein 
melko yksinäistä puuhaa, kun suuri 
osa ajasta kuluu kuvankäsittelyohjel-
man ääressä.

Kun viimeistelin päättötyötäni, 
tuntui haikealta ajatella, että vietin vii-
meisiä hetkiä rakennuksessa, joka on 
vuosien aikana tullut todella tutuksi 
– kuin toiseksi kodiksi. Kuviskouluun 
on aina saanut tulla omien ideoiden 
kanssa sellaisena kuin on ja opettajat 
ovat olleet kannustavia. Se on tarjon-
nut mahdollisuuden kokeilla rohkeas-
ti, ilmaista itseään vapaasti ja kehittää 
itseään taiteen tekijänä. Vaikka olen 
viihtynyt kaikista pisimpään valoku-
vaustyöpajassa, olen ehtinyt kokeilla 
myös muita taiteen tekemisen muo-
toja. Vuosien varrella tutuiksi ovat 
tulleet niin savi, taidegrafiikka kuin 
erilaiset kankaanpainomenetelmät.

Valokuvaustyöpajassa viettä-
mieni vuosien aikana olen päässyt 
syventämään tietämystäni valokuva-
uksesta monipuolisesti. Museo- ja 
galleriavierailut, kuvausretket sekä 
digikuvaamisen ohella perinteinen 
filmikuvaaminen ja pimiötyöskentely 
ovat avartaneet näkökulmaani tähän 
taidemuotoon. Ilman kuvataidekoulua 
olisin pysytellyt visummin omalla mu-
kavuusalueellani, jonka ulkopuolelle 

astuminen esimerkiksi taidenäyttely-
käynneillä on synnyttänyt uusia ide-
oita. Toisaalta sellaiset tehtävänannot, 
jotka ovat poikenneet paljon omista 
kiinnostuksen kohteistani, ovat joskus 
turhauttaneet. Jälkeenpäin ajateltu-
na myös niistä olen yleensä oppinut 
jotain uutta.

Yksi unohtumattomimmista 
muistoistani on valokuvaustyöpajan 
kuvausretki Suomenlinnaan vuonna 
2016. Kuvasimme iltapäivän aikana 
filmikameroilla kaikkea, mitä ympä-
rillämme näimme: filmilleni tallen-
tuivat rakennukset, linnut, ihmiset ja 
erilaiset pinnat. Retken kruunasivat 
kuumat kaakaot ja hauska lauttamatka.

Kuvataidekoulussa kaikkein opet-
tavaisinta ja haastavinta on ollut päät-
tötyön tekeminen. Kulunut vuosi on 
ollut hektinen ja raskas, mutta myös 
palkitseva ja inspiroiva. Päättötyö on 
loistava tilaisuus testata omia taitojaan 
ja kykyä hallita itsenäistä työskentelyä. 
Kohtasin haasteita muun muassa työn 
aikataulun ja uusien taitojen opettelun 
kanssa, mutta opin myös, että niistä 
voi selvitä. Työn tekemiseen kuuluvat 
taiteentuntemuksen luennot tarjosi-
vat ainutlaatuisen tilaisuuden päästä 
kuuntelemaan kun kokeneet taiteilijat 
kertovat omasta työskentelystään. 
Nyt vuosi huipentuu näyttelyyn, jossa 

mukana olemisesta olen haaveillut 
aikaisempina vuosina valmistuneita 
päättötöitä katsellessani.

Opiskelu kuvataidekoulussa on 
ollut hyvää vastapainoa koulunkäyn-
nille – ja aivan yhtä opettavaista. 
Kuviskoulu on antanut minulle moni-
puoliset eväät tulevaisuutta ja taiteen 
tekemistä varten. Tiesin valokuvauk-
sesta paljon jo aloittaessani valoku-
vaustyöpajassa, mutta työpajassa on 
ollut mahdollisuus oppia sellaisia 
taitoja, joita muualla olisi vaikeaa 
oppia: osaan nykyään muun muassa 
käyttää studiovaloja, vedostaa valoku-
via pimiössä ja tehdä valomaalauksia. 
Opettajilta ja kavereilta saatu palaute 
on lisännyt itsevarmuuttani ja uskoa 
omaan taiteeseeni. Nyt 19-vuotiaana 
on aika siirtyä uusien haasteiden pa-
riin, mutta tulen muistelemaan näitä 
vuosia lämmöllä.

päättötyöntekijän 

ajatuksia
PIHLA LAPPALAINEN

PIHLA LAPPALAINEN / KU(IS)KINTA (OSA TEOSSARJASTA)

HANNA KOSKIMIES

Minua on kiehtonut lapsesta 

asti se, että voin ilmaista itseäni 

ja ajatuksiani kuvataiteen 

kautta. Kiinnostus taiteeseen 

ja halu luoda sitä sai minut 

hakemaan oppilaaksi Espoon 

kuvataidekouluun vuonna 2010.

 PIHLA LAPPALAINEN / KUVA LEENA YLÄ-LYLYTYÖT VASEMMALTA OIKEALLE ANTONIA GUMMERUS, 11; EMMA NYSTEDT, 12; OONA JÄRVINEN, 13 JA OLIVIA LAPPALAINEN, 12 / KUVA SAGA HEINO
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Syventävien opintojen 
loppupuolella oppilas voi 
halutessaan tehdä päättö-

työn, jonka suorittamisen ehtona ovat 
vähintään kolmen vuoden pituiset 
syventävät opinnot ja 16 vuoden ikä. 
Päättötyö on lukuvuoden mittai-
nen itsenäinen työ, jonka aiheen ja 
toteutustavan oppilas valitsee itse. 
Päättötyöhön kuuluu taiteellisen työn 
lisäksi työprosessia kuvaava työkirja 
sekä siihen liittyvä itsearviointi sekä 
lukuvuoden aikana pidettävät taiteen 
tuntemuksen luennot. Työt ovat esillä 
päättötyönäyttelyssä, jossa oppilaat 
myös esittelevät teoksensa ja työpro-
sessinsa. Päättötyöstä annetaan sekä 
kirjallinen että numeerinen arviointi.

Päättötyötä tehdään lukuvuoden 
aikana viikottain työpajaopetuksessa, 
jossa opettaja ohjaa työn etenemistä. 
Viikottaisten työpajatuntien lisäksi 
oppilailla on mahdollisuus osallistua 
taittotyöpajaan, jossa työkirjaa voi 

työstää opettajan ohjauksessa. Ke-
väällä päättötyöntekijöillä on kolme 
sunnuntaityöskentelypäivää, jolloin 
päättötyöntekijät pystyvät yhdes-
sä työskennellen viimeistelemään 
teoksiaan ja työkirjojaan WeeGeen 
opetuspisteessä. 

TAITEENTUNTEMUKSEN LUENNOT 

Päättötyöhön kuuluu myös viisi 
taiteentuntemuksen luentoa. Taiteen-
tuntemuksen luennoitsijoiksi kutsutaan 
ajankohtaisia ja erilaisia näkökulmia 
taiteeseen avaavia taiteilijoita. Luennot 
ovat avoimia kaikille työpajaopiskeli-
joille ja koulun opettajille.

Tänä vuonna kuvataidekoulu-
laisille olivat kertomassa työsken-
telystään muotoilija ja keraamikko 
Pekka Kuivamäki, valokuvataiteilija 
Aura Saarikoski, taiteilija, kuraattori 
ja taidekasvattaja Kristiina Ljokkoi 
sekä taiteilija Anna Estarriola. Lisäksi 
oppilaat kävivät Maiju Salmenkiven 

Happy Garden -näyttelyssä Hel-
sinki Contemporary -galleriassa, 
jossa Maiju kertoi teoksista ja niiden 
syntyprosessista. Luennoitsijat ava-
sivat näkökulmiaan ja kokemuksiaan 
muun muassa muotoiluprosessista 
ja ryhmätyöskentelystä, inspiraation 
lähteistä, biotaiteesta, mediataiteesta 
ja performanssista. Taiteentuntemuk-
set tarjoavat päättötyötään tekevillä 
oppilaille mahdollisuuden päästä kuu-
lemaan taiteen tekemisestä suoraan 
taiteilijoilta. Luennoitsijat suunnitte-
levat tilaisuuden päättötyöntekijöille, 
ja tutussa ryhmässä syntyy mielenkiin-
toista keskustelua. 

PÄÄTTÖTÖIDEN ESITTELY JA ARVIOIN-

TITILAISUUS 

Päättötyöntekijöiden työskentely 
huipentuu arviointiviikonloppuun, 
jonne jokaista päättötyötä arvioimaan 
kutsutaan koulun oman opettajan 
lisäksi kunkin taiteenalan asiantuntija. 

Päättötyön esittelytilaisuudessa päät-
tötyöntekijä esittelee ensiksi oman 
teoksensa arvioitsijoille, jonka jälkeen 
arvioitsijat saavat esittää kysymyksiä ja 
kommentteja tekijälle. Arviointitilai-
suudet ovat avoimia kaikille, ja usein 
töiden esittelyjä onkin seuraamassa 
tulevia päättötyöntekijöitä, ystäviä ja 
perheenjäseniä. Arviointitilaisuuden 
jälkeen arvioijat antavat työstä sanal-
lisen ja numeerisen palautteen. Päät-
tötyön suorittaneet saavat kuvataiteen 
laajan oppimäärän päättötodistuksen. 

Ohjaavina opettajina päättötyön-
tekijöille lukuvuonna 2017–2018 ovat 
toimineet Johanna Aulén (sarjakuva ja 
kuvitus), Ruusu Hulmi (valokuvaus), 
Pirjo Nylander (keramiikka), Minna-
Mari Paija (ympäristö & arkkiteh-
tuuri), Leena Rantanen (piirustus ja 
maalaus), Maiju Salmenkivi (piirustus 
ja maalaus), Arash Sammander (Game 
Design) sekä Nina Sarkima (digitaali-
nen taide).

päättötyöt 
2017–2018

RUUSU HULMI

PÄÄTTÖTYÖNTEKIJÄT 2017–2018 

YLÄRIVI VASEMMALTA LÄHTIEN:

ANNIKA MÄKI-LOHILUOMA, 

MARKUS HAAPALA, ANNA PELTOLA, 

VIIVI ROPPONEN, SOFIE LEHTO, 

VILLE VÄISÄNEN, MARIANNE MANTERE, 

IDA KOSONEN

ALARIVI VASEMMALTA:

ALTTI ANTILA, HELKA HAHKIO, 

JUDIT GINZBOORG, SOFIA LINNARINNE, 

PIHLA LAPPALAINEN, SOLE KOVANEN

KUVASTA PUUTTUU: INKA LAINE
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PÄÄTTÖTYÖT 2017–2018

Altti Antila: Whirl Winder 
Digitaalinen taide
Kuvitteellinen 1950-luvun virvoitusjuo-
mamerkki. Tehty Adobe Illustrator- ja 
Adobe Photoshop -ohjelmia käyttäen.

Judit Ginzboorg: Näkki
Sarjakuva ja kuvitus
“Näkki on digitaalisesti maalattu teos, 
jossa esittelen suomalaiseen mytologiaan 
pohjautuvan hahmon, näkin. Haasteeksi 
itselleni olen asettanut räikeämmät väri-
paletit, joita en ole ennen käyttänyt.”

Markus Haapala: Importance
Ympäristö ja arkkitehtuuri
“Haluan työlläni esittää harrastuksieni, 
taiteen ja ystävieni tärkeyttä minulle. 
Työhön kuuluu itsetehdyt kehykset, 
PALJON lyijykynäpiirustuksia ja valkoi-
seksi spraymaalattuja esineitä. Välitän 
työn viestiä kolmella eri tavalla: Väreillä, 
sisällöllä ja työtehtävillä.”

Helka Hahkio: Elements
Digitaalinen taide
Akryyli- ja öljyvärimaalaus, joka esittää 
elementit jalokivimuodossa ja tuo esiin 
niihin liittyvät tunteet.

Ida Kosonen: 
Maailmankaikkeuden lapset
Piirustus ja maalaus
“Työssäni olen kuvittanut Kuun, Aurin-
gon ja kahden tähtikuvion ihmisiksi. Pi-
dän hahmojen tekemisestä, joten jonkin 
elottoman kuvittaminen tuntui sopivalta.” 

Sole Kovanen: Huomaamaton
Keramiikka
“Haluan keraamisella veistoskokoelmal-
lani tuoda esille pienten eleiden ja sano-
matta jätettyjen asioiden merkityksen.” 

Inka Laine: 
Paper Planes and Top Hats
Game Design
“Päättötyöni on visuaalinen novelli, 
joka on tehty Ren’Py visual novel 
engine -kehitystyökalulla. Se kertoo, 
miten kaksi henkilöä päätyy enem-
män tai vähemmän hengenvaaralli-
siin tilanteisiin, joista useimmat on 
aiheuttanut toinen heistä. Peli on 
pelattavissa Macillä tai pc-koneella ja 
sen voi ladata osoitteesta  
https://urly.fi/URq.”

Pihla Lappalainen: Ku(is)kinta
Valokuvaus
Teos on kirja, joka koostuu neljästä 
valokuvien ja runon muodostamasta 
kokonaisuudesta. Runoissa ja valoku-
vissa yhdistyvät tunteet, ihmissuhteet, 
tosi ja fiktio. Teoksen inspiraationa 
ovat kukkiin liittyvät merkitykset ja 
kukkien käyttö viestinnän välineenä.

Sofie Lehto: Myrskyn silmä
Piirustus ja maalaus
“Maalaan akryyleillä teossarjan 
nimeltä Myrskyn silmä, joka kuvaa eri 
myrskyjä. Päättötyöhöni kuuluu myös 
runo, joka selventää aihettani ja ottaa 
kantaa myrskyjen tunteisiin ja niiden 
ja ihmisten välisiin suhteisiin.” 

Sofia Linnarinne: 
Mutta taivas oli kaunis
Valokuvaus
“Mediassa usein näytämme vain 
parhaan puolemme. Tavoitteenani 
oli näyttää todellisia tunteita kuvieni 
kautta, mutta huomasin, ettei se ollut 
helppoa: huomaamattani otin yhä 
kauniita kuvia, vaikka tilanne olisikin 
huono. Vasta ajan mittaan uskalsin 
kuvata aidommin.” 

Marianne Mantere: Kiertotie
Keramiikka
“Päättötyöni Kiertotie on keraami-
nen veistoskokoelma, joka rakentuu 
monesta erilaisesta osasesta. Työni 
kantavana ajatuksena on pohdintaa 
siitä, millä eri tavoin matka itsessään 
vaikuttaa lopulliseen määränpää-
hän. Olen liittänyt päättötyöhöni 
elementtejä myös muista harrastuk-
sistani, kuten musiikista ja kirjalli-
suudesta.” 

Annika Mäki-Lohiluoma: 
Matkalla kotiin
Piirustus ja maalaus
“Tein neljä akryylimaalausta aiheena 
itselleni tärkeät maisemat. Maalauk-
set kuvaavat millaisena koen maise-
mat, eli ovat enemmän ekspressiivi-
siä kuin realistisia.”

Anna Peltola: Intrinsecus
Piirustus ja maalaus
“Työni on sarja akvarellimaalauksia, 
joissa esiintyy soluista ja ihmismie-
lestä inspiraationsa saanut fantasia-
maailma.”

Viivi Ropponen: 
Hälinä / Levollisuus
Piirustus ja maalaus
“Kuvaan kahdessa öljyvärimaala-
uksessani nuoren ajatusmaailmaa ja 
mitä pintaa syvemmällä tapahtuu. 
Haluan taiteen avulla näyttää, että 
jokaisen mieli on täynnä tunteita 
ja ajatuksia, vaikka niitä ei usein 
osaisikaan muille ilmaista. Hyödyn-
nän ekspressionistisessa teoksessani 
vastavärejä ja erilaisia kontrasteja.”

Ville Väisänen: Viikinkiruukut
Keramiikka
“Päättötyöhöni Viikinkiruukut 
kuuluu kaksi suurta ruukkua ja 
kolme sirpaletta. Ruukut ovat muka 
rekonstruktioita viikinkiaikaisista 
ruukuista, ja sirpaleet ovat muka vii-
kinkiaikaisten ruukkujen sirpaleita. 
Esineet on aseteltu museomaisesti, 
jotta katsoja voisi eläytyä siihen, että 
ne ovat historiallisia.”

MARKUS HAAPALA / IMPORTANCE

ANNIKA MÄKI-LOHILUOMA / MATKALLA KOTIIN
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kiva olla 

Espoon kuvataidekou-
lussa toteutettiin vuo-
sina 2014–2017 taiteen 

perusopetuksen Virvatuli-niminen 
hanke. Valtionavustuksen avulla 
toteutetussa hankkeessa koulu arvioi 
omaa toimintaansa kaikilla tasoilla. 
Tavoitteena oli, että kyselyiden kautta 
saadulla arvokkaalla tiedolla kehite-
tään koulun toimintaa vielä parem-
maksi ja laadukkaammaksi – että 
kuvataidekoulu olisi parempi paikka 
sekä kaikille oppilaille että henkilö-
kunnalle. Työryhmään kuului kuva-
taidekoulun rehtori, apulaisrehtori, 
sekä tunti- että päätoimisia opettajia 
ja asiakaspalveluvastaava. 

Aloitimme arvioinnin jakso-
opetuksesta. Koska tulokset olivat 
myönteisiä, ei ollut tarvetta muuttaa 
jaksokäytäntöä. Vuosien 2014–2017 
aikana sekä johto että opettajat arvi-
oivat omaa osaamistaan ja henkilö-
kunta arvioi myös koulun kestävää 
kehitystä. Syyslukukaudella 2017 to-
teutimme kolme kyselyä. Lähetimme 
sähköpostitse kyselyn kaikille huolta-
jille, perusopetuksen 9–12-vuotiaille 
oppilaille sekä kyselyn 13–20-vuo-
tiaille työpajaoppilaille. Suuri kiitos 

kaikille niille, jotka vastasivat kyse-
lyyn!  Erityisen paljon saimme vapaa-
ta palautetta, mitä oli ilo lukea. Kiitos 
myös kaikista kehitysehdotuksista. 
Vastausprosentti molempiin oppilas-
kyselyihin jäi aika alhaiseksi, noin 11 
%, ehkä osittain sen takia että kyselyt 
toteutettiin joulukuun alussa, jolloin 
perheillä saattoi olla jo joulukiireitä. 
Huoltajien kyselyyn vastasi 18 %. 
Ensi kerralla pyrimme siihen, että 
kysely toteutetaan perheille hieman 
rauhallisempana ajankohtana. 

”Tämä kuvataidekoulu on maa-
ilman paras” – kooste kyselystä 
9–12-vuotiaille oppilaille
Suurin osa perusopetuksen 9–12-vuo-
tiaista oppilaista oli tyytyväisiä omaan 
kehittymiseensä kuvataiteen eri 
osa-alueilla. Oppilaat olivat saaneet 
kuvataideharrastuksestaan eniten luo-
vuutta, mielikuvitusta, keskittymis-
kykyä ja ilmaisutaitoa. Kuvataiteen 
harrastamisen motivaatiota koske-
vissa kysymyksissä oppilaat kokivat 
tärkeimmäksi, että se on mukavaa, saa 
oppia uutta ja tulee taitavaksi sekä saa 
kehittää mielikuvitustaan. Avoimessa 
vastauksessa oppilaat kokivat tärkeiksi 

myös esimerkiksi hyvän ryhmähen-
gen; sen, että saa olla oma itsensä 
ja kivan/hyvän opettajan. Oppilaat 
arvioivat oman opettajan toiminnan 
hyväksi. Oppilaat ovat samaa mieltä 
muun muassa siitä, että opettaja koh-
telee kaikkia oppilaita tasapuolisesti, 
ottaa oppilaan huomioon, ja osaa 
opettamansa asiat hyvin. Oppilaat 
kokevat, että tehtävät tunneilla ovat 
kiinnostavia, monipuolisia ja sopivan 
vaikeita. 

Asioita, joita voisi parantaa 
Espoon kuvataidekoulussa oli: ”voisi 
olla pidempiä projekteja; enemmän 
retkiä; täsmällisempi alku tunnille”. 
Lopuksi vielä osa vapaasta palauttees-
ta, koskien asioita, joissa kuvataide-
koulussa on onnistuttu: ”hyvät tilat ja 
taitava ope; opetus on todella laadu-
kasta ja kiinnostavaa; siellä kuvataide-
koulussa on aina jotain uutta; se, että 
sitä voi vielä jatkaa niin monta vuotta; 
ihanat ihmiset; tämä kuvataidekoulu 
on maailman paras.”

”Espoon kuvataidekoulussa on 
onnistuttu luomaan inspiroi-
va ilmapiiri” – kooste kyselystä 
13–20-vuotiaille työpajaoppilaille

Työpajaoppilaat olivat tyytyväisiä 
kehittymiseensä vuoden aikana 
oman työpajan opinnoissa. Eniten 
13–20-vuotiaat oppilaat kokivat 
samaa mieltä sen suhteen, että on 
saanut kuvataideopinnoistaan halua 
harrastaa kuvataidetta myös kuvatai-
deopintojen päätyttyä. Tämä vastaus 
kertonee siitä, miten merkityksellinen 
taideharrastus on valtaosalle koulun 
työpajaoppilaista. 13–20-vuotiaat 
oppilaat kokevat saaneensa myös lisää 
luovuutta, ilmaisutaitoa sekä taiteen 
tuntemusta. Tällaista vapaata palau-
tetta oppilaat kirjoittivat esimerkiksi 
siitä, mitä muuta kokee saaneensa 
opinnoistaan: ”saan arvokasta palau-
tetta opettajilta; hyvän ympäristön 
toteuttaa itseään kaikilla tavoilla; 
tunteen siitä, että töissäni on potenti-
aalia; kavereita; tietoa eri tekniikoista 
ja taiteilijoista; olen oppinut uusia 
taitoja ja sen myötä taide on auennut 
minulle enemmän”. 

Motivaation suhteen oppilaille 
oli tärkeintä uuden oppiminen ja tu-
leminen taitavaksi. Oppilaat saapuvat 
tunnille hyvillä mielin ja lähtevät siel-
tä vielä paremmalla mielin. Oppilaat 
ovat esimerkiksi samaa mieltä siitä, 

itsearvioinnilla 
kuvataidekoulusta 
vielä parempi!     
 SAGA HEINO

jatkuvuus

oppii uutta

rento paikka

taitava opeihanat ihmiset 

maailman paras

hyvä ryhmähenki

monipuoliset työpajat

saa kokeilla
hyvät puitteet

käymme museoissainspiroiva ilmapiiri

innostava opetus 
todella monipuolinen

aina jotain uutta 

vapauttavin paikka Espoossa 

oppii omanikäistensä kanssa 

opettajat ovat hyviä ihmisiä 

opetus on todella laadukasta
mahdollista kokeilla useita tekniikoita 

mahdollisuus luovaan itseilmaisuun       

upeat mahdollisuudet harrastamiselle

että opettaja osaa opettamansa asiat 
hyvin, selittää asiat ymmärrettävästi 
ja rohkaisee kokeiluihin. Vastaajat 
kokevat että tehtävät ovat aiheeltaan 
kiinnostavia, monipuolisia ja sopivan 
vaikeita. He kokevat, että heidät 
hyväksytään sellaisena kuin ovat. 
Opiskeluilmapiiri on työpajaoppilai-
den mielestä rento, inspiroiva, avoin, 
keskusteleva ja kannustava. Vapaas-
sa palautteessa asioita, joita tulisi 
parantaa oli esimerkiksi: ”enemmän 
pöytätilaa; koulussa voisi parantaa 
joidenkin luokkien tietokonetilan-
teita; eri opetuspisteiden työpajava-
likoimaa voisi yrittää laajentaa; lisää 
erilaisia työvälineitä.”

Lopuksi vielä osa vapaasta 
palautteesta koskien asioita, joissa 
kuvataidekoulussa on onnistuttu: 
”koulun paras ominaisuus: opettajat 
ovat kilttejä ja hyviä ihmisiä; moni-
puoliset työpajat, joissa on mahdollis-
ta kokeilla useita erilaisia kuvataiteen 
tekniikoita: Espoon kuvataidekoulus-
sa on onnistuttu luomaan inspiroiva 
ilmapiiri, innostava opetus ja upeat 
mahdollisuudet taiteen harrastami-
selle; koulu on vapauttavin paikka 
Espoossa! Olen ollut iloinen, että mi-

nulla on ollut mahdollisuus luovaan 
itseilmaisuun kuviksen kautta.”       

 ”Lapseni oppii näkemään maa-
ilmaa eri näkökulmista” – kooste 
kyselystä 7–20-vuotiaiden oppilai-
den huoltajille
Palaute oli iloksemme enimmäkseen 
hyvin myönteistä ja kannustavaa. 
Huoltajat kokivat opetuksen enim-
mäkseen positiivisena ja lapsi viihtyy 
hyvin harrastuksessaan. Toivottiin 
hieman enemmän retkiä ja palautetta 
oppilaan edistymisestä. Vastauksista 
käy ilmi, että lapsi on harrastukses-
saan saanut monenlaisia valmiuksia 
kuten keskittymiskykyä, vastuulli-
suutta, rohkeutta, motorisia taitoja 
ja henkistä pääomaa. Jotkut huoltajat 
toivoivat vielä enemmän oppilaan 
rohkaisua. Huoltajat kokivat että 
opetusjärjestelyt ja -tilat toimivat. 
Kommentoitiin, että opetuspis-
teet tulisivat olla helposti julkisen 
liikenteen saavutettavissa ja myös 
lapsen itsensä toimesta. ”Hyvä, 
että oppilaitos toimii yhteisössään 
aktiivisena tekijänä ja ottaa osaa sen 
tapahtumiin.”  

Ilmapiiriä pidetään kannusta-

vana ja positiivisena, mutta toivot-
tiin enemmän resursseja ja keinoja 
työrauhan ylläpitämiseksi. Huoltajilta 
kysyttiin myös halua osallistua ja 
vaikuttaa esimerkiksi koulun uuteen 
opetussuunnitelmaan. Valtaosa 
huoltajista ajattelee, että he voivat 
vaikuttaa tarpeeksi koulun toimintaan 
ja uuteen opetussuunnitelmaan, esi-
merkiksi juuri vastaamalla kyselyyn. 
Eräs vanhempi toivoi, että yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
tullaan määrittelemään koulussa 
konkreettisesti. Tämä suunnitelma 
onkin jo työn alla ja valmistuu kevään 
2018 aikana. 

Tammikuussa 2018 osa opet-
tajista kävi yhteisiä keskusteluja 25 
oppilasryhmän kanssa osin samoista 
teemoista kuin Virvatuli-itsearvi-
oinnissa. Keskusteluissa keskityttiin 
kuvataidekoulun kestävyyteen. 
Puhetta oli hyvinvoinnista, oppimi-
sesta, osallistumisesta ja vaikuttami-
sesta, tasa-arvosta ja ekologisuudesta 
kuvataidekoulussa. Näiden keskus-
telujen kautta saadut tiedot ovat 
yhteneväisiä itsearvioinnin tulosten 
kanssa. Parhaillaan ollaan luomassa 
koululle kahta uutta opetussuunnitel-

maa: Taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelmat sekä 
kuvataiteelle että käsityölle design 
& teknologia -opetuksena. Näiden 
uusien opetussuunnitelmien laadin-
nassa on otettu huomioon koulun 
itsearvioinnin tulokset. Työryhmä on 
tehnyt pitkäjänteisesti töitä itsear-
vioinnin vakiinnuttamiseksi osaksi 
kuvataidekoulun arkea. Nyt kun 
rakenteet on luotu, jatkamme koulun 
kehittämistä toteuttamalla itsearvi-
ointia säännöllisin väliajoin koulun 
kaikilla tasoilla. Lämmin kiitos, että 
olet ollut mukana vaikuttamassa! 
Toivottavasti myös tulevaisuudessa 
saamme kuulla ajatuksiasi ja ideoitasi 
koulun kehittämisessä!  
Palautetta kuvataidekoulun toimin-
nasta voi antaa milloin vain, osoit-
teeseen:

maritta.poijarvi@espoonkuvataidekoulu.fi

kiva oppimisympäristö

todella monipuolinen
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Kuvataidekoulun kevätnäyttelyssä 
valmistui yhteisteos, joka oli koottu 
jokaisessa kuvataidekoulun ryhmässä 
tehdyistä mustavalkoisista croquis-
maalauksista ja -piirroksista. Valo-
kuvatyöpajojen 13–18-vuotiaiden 
oppilaiden haasteena oli ratkaista, 
miten toteuttaa croquis-työ valoku-
van keinoin. Suurin osa valokuvauk-
sen oppilaista oli tehnyt aiempina 

kuviskouluvuosinaan croquis-piirrok-
sia joko perusopetuksen ryhmissä tai 
muissa työpajoissa. 

Croquis-työskentelylle ominaista on 
ihmishahmon havainnointi, rajatun 
ajan sisällä toimiminen, luonnosmai-
suus ja toisto. Monet valokuvatyöpa-
jalaiset päätyivät toteuttamaan työn 
valomaalaustekniikalla, jolloin hah-

moja tallentui kameran muistikor-
tille pitkän, jopa puolen minuutin, 
valotusajan aikana pimeässä huonees-
sa erilaisilla valonlähteillä maalaten. 
Kokeiltiinpa tehtävän toteuttamista 
myös pitkän valotusajan ja käsisala-
man yhdistelmällä. Näyttelyteosta 
varten kuvat käännettiin kuvankäsit-
telyohjelmalla negatiiveiksi, jolloin 
pimeä tausta muuttui valkoiseksi 

ja valolla piirretty jälki mustaksi. 
Valokuvacroquis’en teossa näkyy 
tyypillisiä elementtejä kuvataidekou-
lun työpajaopiskelusta: ongelmanrat-
kaisua, aiemmin opittujen asioiden 
soveltamista, yhdessä tekemistä ja 
työpajalle ominaisen välineen käyttöä 
luovalla tavalla. 

valokuvacroquis 13–18-vuotiaiden kanssa
RUUSU HULMI

Aika oli Espoon kuvataidekoulun yhteinen opetusteema lukuvuonna 2017–2018. Valmentavien opintojen (5–6-vuotiaat), perusopintojen 

(7–12-vuotiaat) ja syventävien opintojen (13–20-vuotiaat) oppilaat havainnoivat ja kuvasivat ajan ilmenemistä monin eri tavoin. 

Yhteinen teema antaa mahdollisuuden keskittyä opettajien yhteisessä suunnittelussa tiettyyn aihepiiriin syvemmin. Lukuvuoden 

päätteeksi järjestetyssä teemallisessa näyttelyssä monet erilaiset pedagogiset tavat käsitellä samaa teemaa tulevat näkyviksi.

aika 
yhteinen vuositeema 

2017–2018

WeeGeellä kokoontuvan piirustuksen 
ja maalauksen työpajassa tutustuttiin 
taiteilijoiden kautta aikojen tekemiin 
omakuviin. Ryhmä tutustui erityisesti 
Leonardo Da Vincin parrakkaaseen 
omakuvaan vuodelta 1512, ja hänen 
työssään käyttämäänsä punaliituun. 
Oppilaat tekivät punaliidulla piirtäen 
ja peilistä katsoen itsestään omakuvan. 
Nykyhetken omakuvien ollessa jo 
hyvässä vaiheessa, ryhmässä alettiin 
tutkia kuvia eri ikäisistä ihmisistä, ja 
keskusteltiin havainnoista siitä, miten 
ihmiskasvot muuttuvat vanhetessaan. 
Tämän jälkeen oppilaat visiovat ja to-

teuttivat omat kasvokuvansa sellaisina 
kuin ajattelivat niiden mahdollisesti 
näyttävän joskus tulevaisuudessa. 

13–15-vuotiaat kertoivat, miltä kuvien 
tekeminen tuntui ja mitä ajatuksia 
tehtävä herätti:

Nykyhetkikuvaa oli vaikeampaa tehdä, 
koska yritin piirtää mahdollisimman 
realistisesti ja vanhuuskuvassa sai esi-
merkiksi varjostaa vapaammin.

Oli hauskaa ja kivaa kuvitella itseään 
vanhana. Nykykuvan tekeminen oli 
hieman tylsempää.

Omien kasvojen, jokaisen rypyn tai sil-
märipsen tuijottaminen tuntui hassulta. 
Tulevaisuus oli hankalampi, koska ei 
voi tietää, lihooko, laihtuuko ja tuleeko 
paljon ryppyjä.

Vanhojen ihmisen kasvonpiirteitä oli 
kiinnostavaa tutkia.

Oli outoa miettiä, että joskus minustakin 
tulee aikuinen ja sitten vanhus ja sitten jo 
kuolla kupsahtaakin.

Onko minulla tulevaisuudessa lyhyet 
hiukset? Pysyvätkö hampaani terveinä? 
Paljonko ryppyjä tulee?

Kuvaa piirtäessä piti tehdä erilaisia 
ilmeitä, jotta osaisi ennustaa minne 
kaikkialle ryppyjä on tulossa.

Ihmiset muuttuvat ajan kuluessa paljon 
fyysisesti ja myös henkisesti.

Aika muuttaa ihmisiä mutta jotkut asiat 
pysyvät samana.

omakuva nyt ja tulevaisuudessa
LAURA IKONEN
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7–8-vuotiaiden kanssa keskustelimme 
siitä, miltä meistä aika tuntuu: milloin 
se kuluu nopeasti ja milloin hitaasti. 
Sen jälkeen oppilaat tekivät kuvia ja 
kuvapareja, joissa mietittiin kuinka 
sommittelun, rytmin, vastakohtien ja 
suuntien avulla saadaan kuvaan vaiku-
telma ajasta. Osa oppilaista käsitteli 
kuvissaan aikaa hyvin konkreettisesti 
kuvaamalla tekemistä, osa pohti 
enemmän kuvan osien, suuntien ja 

rytmin vaikutusta ajan tuntuun.
10–11-vuotiaiden kanssa kävim-

me ulkona kokeilemassa miltä tuntuu 
liikkua hitaasti/nopeasti ja yksin/
yhdessä. Sen jälkeen etsittiin viivoja, 
jotka kuvaavat erilaisia tapoja liikkua. 
Kokeilujen pohjalta oppilaat tekivät 
abstrakteja kuvia, joita tehdessä he 
opiskelivat kuvan kieltä: rytmiä, 
suuntia, vastakohtien jännitteitä.

Oppilaiden pohdintoja ajasta:
Aika kuluu nopeasti, kun leikkii 
kaverin kanssa, kun ajattelee ja kun 
tekee jotain kivaa: pelaa koneella tai 
jalkapalloa, liikkuu luonnossa, leikkii, 
on lintsillä.

Aika kuluu hitaasti matikantunnilla 
ja kun odottaa jotakin. Matkustaessa 
tuntuu että paluumatka kestää kauem-
min kuin menomatka.

Voisinpa nyt seisauttaa ajan! (Oppilas 
kuviskerran lopussa, kun piti keskeyt-
tää tekeminen.)

voisinpa nyt seisauttaa ajan!
ajatuksia, keskustelua ja tutkimuksia ajasta 7–11-vuotiaiden oppilaiden kanssa
MINTTU HYYTIÄINEN

Lähestyimme perusopetusryhmien 
6B, 7B, 9B ja 10B kanssa Aika-teemaa  
kulttuurihistorian ja kulttuurisen 
moninaisuuden kautta. Ajatuksena oli  
tuoda oppilaiden tarkasteltavaksi ja 
tutustuttavaksi jokin toinen kulttuuri  
kuin heidän omansa. Lähtökohdaksi 
valikoituivat Pohjois-Amerikan alku-
peräiskansat. 

Opettajan piti kuitenkin ensin 
itse tutustua aiheeseen syvemmin 
– kävi ilmi, että Amerikan alkupe-
räiskansojen kulttuurit kukoistivat 
aikoinaan sekä monimuotoisempina 
että myös lukumäärällisesti 
huomattavasti suurem-
pina kuin olin tiennyt.  
Perinteiden rikkaus sekä 
ällistytti että ihastutti.

Käänsimmekin 
katseemme näiden alku-
peräiskansojen tapaan elää ja 
toimia luonnon keskellä, sekä heidän 
värikkääseen ja taidokkaaseen käsityö-
perinteeseensä. Yritin parhaani mu-
kaan välttää stereotypioita ja korostaa  
ihmisten perustavanlaatuista samuut-
ta  – ihmisyyttämme, joka ei riipu 
asuinpaikasta, maasta tai kulttuurista 
johon olemme sattuneet syntymään. 
Toivoin aiheeseen tutustumisen 

herättävän oppilaissa tunteita, ja sitä 
kautta syvempää kiinnostusta, jolloin 
he ehkä pystyisivät samaistumaan 
toisessa kulttuurissa kauan sitten 
eläneisiin ihmisiin.

Aloitimme tutustumalla poikani 
sulkakokoelmaan  – sulkia sai silitellä 
ja ihmetellä niiden sileyttä ja värejä. 
Ne herättivätkin lapsissa innostusta. 
”Tämä on variksen sulka!” tai ”Olen 
nähnyt samanlaisen!”.  Keskustelim-
me samalla mitä monia eri merki-
tyksiä sulilla ja eläimillä Amerikan 
alkuperäiskansojen keskuudessa oli. 

Siitä pääsimme luontevasti 
siihen, miten paljon luonnonlä-
heisempi heidän kulttuurinsa oli 
omaamme verrattuna. Tutus-
tuimme aiheeseemme katsomalla 
dokumenttikameran avulla valo-

kuvia ja videoita, ja keskustelemalla 
niistä. Kuvittelimme millaista olisi 
asua itse luonnossa vuoden ympäri, 
myös talvella?  Entä millaista olisi 
metsästää (miten ja millä välineillä se 
tapahtui?)  ja valmistaa oma ruokansa, 
jopa omat vaatteensa ja asumuksensa? 
Alkuperäiskansojen tapa elää luon-
non keskellä sitä syvästi kunnioittaen 
herätti oppilaissa ihmetystä, ihailua ja 
paljon kysymyksiä.

Perinteisen musiikin soittaminen 
toi oman rauhallisen ja mielikuvitusta 
virittävän tunnelmansa luokkaan – 
huomasin sen vahvistavan myös 
oppilaiden keskittymistä. 

Lopulta joku kysyi 
kysymyksen elääkö Amerikan 
alkuperäiskansoja vieläkin? 
Keskustelimme asiasta varsinkin 
7–11-vuotiaiden ryhmissä. Em-
patia lähes kokonaan tuhoutuneiden 
kulttuureiden ihmisiä kohtaan oli kä-
sinkosketeltavaa. Lapset olivat selvästi 
surullisia, että niin oli käynyt. 

Pohdimme oppilasryhmien 
kanssa millainen olisi omakuvamme, 
jos olisimme sattunut syntymään 
oman kulttuurimme sijaan Amerikan 
alkuperäiskansojen pariin. Mikä ulko-
näössäni muuttuisi? Vai muuttuisiko? 
Olisinko muuten samanlainen kuin 
nyt?

Työt toteutimme mm. öljypastel-
liliiduilla ja nestemäisillä vesiväreillä 
maalaten. Oppilaat keksivät itselleen 
uudet intiaani-nimet ja he miettivät 
mitä luonteenominaisuuksia halusivat 
itselleen. Teimme myös punasavesta  
omakuva-reliefit. Savityöt maalat-
tiin enkobe-värein ja ne lasitettiin. 
Samalla tuli käsiteltyä mm. kasvojen 

mittasuhteet, ilmeiden kuvaaminen 
ja erilaiset struktuurit. Rakensimme 

myös koko luokan yhteisenä ryh-
mätyönä intiaanien ”savikau-

pungin”.
Tutkimme pienten ryh-

mien kanssa myös toteemi-
paaluja ja niiden merkitystä. 

Pohdimme miten toteemi-
paalut oli tehty  ja miten paljon 

työtä ja osaamista niiden tekeminen 
oli vaatinut. Tarinoiden avulla aihe 
heräsi eloon ja mielikuvitus lähti lauk-
kaamaan – etenkin toteemipaaluissa 
usein kuvattu salaperäinen Ukkoslintu 
herätti paljon ihmetystä. Ukkoslinnut 
toteutimme myös press-print-teknii-
kalla osan ryhmien kanssa.

Hieman pidempi tutustumi-
nen toiseen kulttuuriin ja aikaan oli 
hedelmällistä ja palkitsevaa. Myös 
oppilaiden kiinnostus tuntui riittä-
vän pidempään käsittelyyn, joka oli 
ryhmästä riippuen 4–7 opetuskertaa. 
Rikkaista alkuperäiskulttuureista olisi 
riittänyt ammennettavaa koko luku-
vuoden mittaiseen projektiinkin – nyt 
ehdimme vain raapaista pintaa.

aikamatka toiseen kulttuuriin
NINA RUOKONEN

LEPPÄVAARAN 10- JA 11-VUOTIAIDEN OPPILASTÖITÄ

KUVAT MINTTU HYYTIÄINEN
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Kuvataiteen laajan oppimäärän 
opetuksen lisäksi järjestämme paljon 
muuta opetus- ja koulutustoimintaa 
perheille, päiväkodeille ja koululaisille. 
Osallistumme taidetapahtumiin, ja 
meiltä voi tilata räätälöidyn kuvataide-
pajan vaikkapa työporukalle.

Kurssit ovat avoimia kaikille, myös 
Espoon ulkopuolella asuville. Opetus-
pisteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä myös esimerkiksi Helsin-
gistä tai Kirkkonummelta katsoen, ja 
Weegeelle pääsee näppärästi vaikkapa 
Länsimetrolla.

KESÄKURSSIT - OSALLA KURSSEISTA 

ON VIELÄ TILAA!

Tulevana kesänä järjestämme kurs-
seja koululaisille kesä- ja elokuussa. 
Ohjelmassa on mm. keppihevoskurssi, 
kuvisseikkailuja metsään ja taidehisto-
riaan, muotoilua ja robotiikkaa, vaate-
suunnittelua, animaatiota, valokuvaa 
ja sarjakuvaa. Uutuutena tarjoamme 
myös poikkitaiteellisia ja -liikunnallisia 
kuviskursseja, kuten suositut kuvis–
tanssi- sekä kuvis–uinti -kurssit. 

Kesäkurssien opettajina toimivat 
kuvataideopettajat ja taiteen ammatti-
laiset. Pitkillä kursseilla (klo 9–16) on 
opettajan apuna myös avustajia. Työs-
kentelemme pienissä oppilasryhmissä 
ja käytämme laadukkaita, taiteilijata-
soisia materiaaleja. Kesän aurinkoisista 
ja lämpimistä päivistä nautimme myös 
ulkona taiteillen.

Tarjoamme kesäkursseja myös 
yläkoulu- ja lukioikäisille: kansainvä-
lisen InSEA-taidekasvatuskongressin 
yhteydessä järjestämme Päin mäntyä! 
-kesäleirin yhdessä Hyvinkään kuvatai-
dekoulun kanssa. Yhteisöllistä taidetta, 
taidegrafiikkaa ja nykyteknologiaa 
yhdistävän kurssilla työskennellään 
nuorten ohjaajien johdolla. 

Osalla kesäkursseista on vielä tilaa! 
Tutustu kurssiohjelmaan nettisivuil-
lamme ja ilmoittaudu Eepoksessa 
(espoo.eepos.fi).

VÄRIKYLVYT JA MUOTOMAAKARIT 

PERHEILLE

Vauvojen ja taaperoiden värikylvyt 
tarjoavat visuaalista leikkiä väreillä, 
muodoilla ja materiaaleilla vauvoille, 
taaperoille ja heidän vanhemmilleen. 
Värikylvyn tavoitteena on kiireetön 
yhdessäolo ja leppoisa vuorovaikutus 
lapsen tahtiin.
Muotomaakarit-perhekurssilla tutus-
tumme taiteen ja muotoilun maail-
maan yhdessä leikkien ja ihmetellen. 
Käytämme myrkyttömiä taidemateri-
aaleja sekä turvallisia välineitä, joten 
kurssi soveltuu perheen pienimmille 
noin kaksivuotiaasta alkaen. 

Haluaisitko tuoda oman perheesi 
värikylpyyn tai muotomaakareihin? 
Tulevana kesänä järjestämme kesävä-
rikylpyjä sekä kesämaakarit-kurssin, 
ja myös ensi syksyn kursseihin voi jo 
tutustua ja ilmoittautua Eepoksessa.

monipuolista kurssitoimintaa 
Espoon kuvataidekoulussa

EEVA KOKKO

KERHOT, HOP-KERHOT JA 

KÄRKIHANKE

Kuviskerhoissa tuomme taide-
harrastuksen lähelle lasta, oman 
koulun iltapäivään. Sukellamme 
kuvataiteen maailmaan kuvataide-
opettajien ja taiteen ammattilaisten 
johdolla. Tutustumme monipuo-
lisesti kuvataiteen eri ilmiöihin 
ja tekniikoihin taiteilijatasoisin 
materiaalein ja välinein.

Lukuvuonna 2017–2018 järjes-
timme yhdeksän kuviskerhoa 
seitsemällä eri koululla ympäri 
Espoota. Olimme myös mukana 
Espoon kaupungin koordinoimas-
sa, Kärki-hankkeen rahoittamassa 
hop-kerhotoiminnassa. Järjestimme 
kolmella eri koululla yhteensä viisi 
kerhoa, joissa pääpaino oli kuvan ja 
elokuvan teossa.

KULPS! KULTTUURI- JA 

LIIKUNTAPOLKU 

Kuvataidekoulun KULPS!-työpajat 
ovat Espoon koulujen 4–9-luokille 
suunnattuja, luokille maksuttomia 
taidepajoja. Lukuvuoden aikana 
järjestimme KULPS!-työpajoja, 
teemoina mm. piksillaatio-animaa-
tio, nykytaide ja muotoilu.

TAPAHTUMATYÖPAJAT 
Järjestämme säännöllisesti taide-
työpajoja erilaisissa tapahtumissa. 
Kuluneen lukuvuoden aikana 
olemme olleet mukana mm. Es-
poo-päivässä, lasten taidefestivaali 
Kutituksessa, Lasten museofesta-
reilla ja Pikku-Auroran lauantaipa-
jatuksessa.

Ajankohtainen kurssiohjelma: 
www.espoonkuvataidekoulu.fi/lyhytkurssit

Ilmoittautuminen: espoo.eepos.fi

Lisätietoa: 
kurssit@espoonkuvataidekoulu.fi

puh. (09) 816 31826 (ti–to)

KUVA RUUSU HULMI

LASSI LAMPINEN: SUPERSANKARI. TUOMARILAN KUVISKERHO

LEPPÄVAARAN 8-VUOTIAAT (2016)

KUVA MINTTU HYYTIÄINEN

PÄIN MÄNTYÄ! KUVATAIDELEIRI JÄRJESTETÄÄN 

INSEA-KONGRESSIN YHTEYDESSÄ KESÄKUUSSA
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Aika hyvin! Tiden nu! About time!
Miltä aika tuntuu? Miten aikaa voi ku-
vata? Millaiset viivat ja muodot kuvas-
tavat nopeutta tai hitautta? Missä aika 
näkyy? Miten aika muuttaa ihmistä, 
entä kaupunkia tai luontoa? Miten aika 
vaikuttaa kuvataiteen kieleen ja muuttaa 
kuvataidetta? 

Muun muassa näihin kysymyksiin etsit-
tiin vastauksia Espoon kuvataidekoulun 
oppilastyönäyttelyssä, joka pidettiin 

Tapiolassa, Heikintorin kauppakes-
kuksessa huhti–toukokuussa 2018. 
Näyttelyn avasi Espoon sivistystoimen 
johtaja Aulis Pitkälä tiistaina 10.4.

“Aika hyvin!” -näyttely esitteli 
lasten ja nuorten näkemyksiä ajasta 
taiteen keinoin. Kuvataidekoulun 
opetuksessa keskityttiin lukuvuon-
na 2017–2018 havainnoimaan ja 
kuvaamaan ajan ilmenemistä ihmisen 
elämässä, luonnossa, taidehistoriassa 
ja kulttuurissa. Näyttelyssä oli esillä 

esimerkiksi ajan mittareita, aikakonei-
ta, muotokuvia eri ikäisistä ihmisistä 
sekä kuvallisia aikamatkoja mennei-
syyteen ja tulevaisuuteen sekä monta 
muuta tapaa käsitellä aikaa piirtämällä, 
maalaamalla, valokuvaamalla, kera-
miikan sekä muiden kolmiulotteisten 
tekniikoiden avulla.

Heikintorin 1000 neliömetrin 
näyttelytila mahdollisti 5–20-vuoti-
aiden oppilaiden teosten esillepanon 
yhteiseen näyttelyyn. Taitojen sekä 

itseilmaisun kehittyminen varhaislap-
suudesta aikuisuuteen oli nähtävillä 
samassa näyttelyssä.

Aika on olennainen osa tavoitteel-
lisen taidekasvatuksen toteuttamista 
Espoon kuvataidekoulussa. Ope-
tusryhmissä työskennellään pitkä-
jännitteisesti ja syventyen kuhunkin 
tehtävään eli annetaan aikaa oppimi-
seen. Tärkeää on kiireetön taiteen 
tekemisen parissa vietetty aika – eivät 
pelkästään lopputulokset.

AIKATEEMAN KÄSITTELYÄ 

OPETUKSESSA

PÄÄTTÖTYÖNÄYTTELY

Aika hyvin! -näyttelyssä esittäytyivät 
myös 16 kuvataiteen laajan oppi-
määrän päättötyön tekijää, jotka ovat 
vuoden aikana keskittyneet valit-
semaansa aiheeseen ja syventäneet 
omaa ilmaisuaan itsenäisen projektin 
parissa. Päättötöitä valmistui tänä 
vuonna kahdeksan eri taiteenalan 
työpajasta: digitaalinen taide, pii-
rustus ja maalaus, 3D, game design, 
sarjakuva, kuvitus ja valokuvaus.

Taiteellisen työn lisäksi esillä oli 
jokaisen päättötyöntekijän työsken-
typortfolio, joiden kautta näyt-
telyvieraat pääsevät tutustumaan 
teoksen syntyprosessiin, inspiraation 
lähteisiin ja tekijän ajatuksiin.

ISON OMENAN NÄYTTELYVITRIINI

Espoon kuvataidekoulu jatkoi 
yhteistyötä Cityconin kanssa ja piti 
Ison Omenan näyttelyvitriinissä 
lukuvuoden aikana kaksi näyttelyä. 
Kolmas on suunnitteilla.

Muoti/vaate- ja tekstiilityöpajat 
koostivat näyttelyn suurista paino-
kankaista sekä muotikuvakollaaseis-
ta. Työpajoja opettivat Laura Voipio 
ja Alisa Närvänen.

Valokuvaustyöpajojen 1 & 2 
Jättifotogrammit-näyttelyn lähtö-
kohtana olivat oppilaiden perin-
teisesti valokuvapimiössä tekemät 
fotogrammit, joiden työstämistä 
jatkettiin digitaalisesti. Opettajana 
toimi Ruusu Hulmi.

Kesäkuussa vitriiniin kootaan 
näyttely päättötöistä. Näyttelyvitrii-
ni sijaitsee kauppakeskus Ison Ome-
nan ulkopuolella Markkinakadulla.

KARAKALLION 

OPPILASTYÖNÄYTTELY

Karakallion opetuspisteen oppilas-
työnäyttely pidettiin Karatalossa 
maalis-huhtikuussa. Näyttelyssä oli 
esillä 5–15-vuotiaiden oppilaiden 
teoksia ajasta, läheltä ja kaukaa; 
mitaten, tutkien ja liikkuen. Teokset 
olivat ajan kanssa tehtyjä sekä no-
peita silmäyksiä lukuvuositeemaan.

lukuvuoden 2017–2018 näyttelyt
ANU HIETALA, EEVA KOKKO

MUOTI/VAATE & 
TEKSTIILI -NÄYTTELY
  1 AINO SYRJÖ
  3 JASMIN PIETIKÄINEN
  4 SOFIA VAAHTERA
  9 IIRIS NUMMI
11 ESSI MÅRD
13 SAMI SAMALETDIN

JÄTTIFOTOGRAMMIT
  2 ALINA SANTOS
  5 EERIKA HILTUNEN
  6 LILIAN WANG
  7 ANRI PÄHKLÄMÄ
  8 OONA PALOHEIMO
10 PETRUS PAAJANEN 
12 KERTTU HÄNNINEN
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HELKA HAHKIO / ELEMENTS (PÄÄTTÖTYÖ)

KUVA LEENA YLÄ-LYLY

SOFIA LINNARINNE / MUTTA TAIVAS OLI KAUNIS (PÄÄTTÖTYÖ)
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kuvataide-
koululaisten 
taidetta 
espoolaisten 
lasten ja nuorten 
iloksi  

TAIDETTA LASTENPSYKIATRISEEN 

AVOHOITOYKSIKKÖÖN

Espoon lastenpsykiatrisen avohoi-
toyksikön ankeisiin tiloihin kaivattiin 
piristystä, ja Espoon kuvataidekoulun 
oppilaat pyydettiin mukaan ideoi-
maan taidetta keskukseen. Tilaan 
toivottiin vuorovaikutteista teke-
mistä, tyynyjä, kalusteita ja leikkejä. 
Kuvataidekoulun oppilaat tutustuivat 
tilaan kuvien perusteella ja alkoivat 
suunnitella. Ideoita syntyi yli sata!

Ideoista valittiin toteutettaviksi 
halityyny, hodarisohva, kosketeltava 
maapallo sekä meri, jonne lapset saa-
vat liittää värittämiään mereneläimiä. 
Toimiston käytävän seiniä kuviskou-
lulaiset virkistivät eläinhahmoisilla 
seinäteoksilla.

Projekti valmistui toukokuussa 
2017 koko lukuvuoden suunnittelun 
ja toteutuksen tuloksena. Vuorovai-
kutteiset teokset olivat design & tek-
nologia -työpajan käsialaa. Työpajaa 
opetti Arja Rantala. Maalatut seinäte-
okset syntyivät piirustus- ja maalaus 
-työpajoissa, joita opettivat Heta 
Boman, Maiju Salmenkivi ja Leena 
Rantanen. Keraamisia seinäteoksia 
loihtivat Minttu Hyytiäisen oppilaat 
keramiikan työpajoista.

SEINÄMAALAUS ISON OMENAN 

KIRJASTOON 
Katutaide- ja käyttögrafiikkatyöpajan 
oppilaat toteuttivat opettaja Aleksi To-
losen ohjauksessa Ison Omenan kirjas-
toon seinämaalauksen, jossa tunnetut 
hahmot seikkailevat avaruudessa.

Idea seinämaalaukseen tuli op-
pilailta: he keräsivät yhteen ehdotuk-
sia, joista äänestettiin. Eniten ääniä 
saaneista ehdotuksista äänestettiin 
uudelleen, ja lopulliseen seinämaalauk-
seen valittiin pari suosituinta teemaa.

Avaruustausta maalattiin paikan-
päällä pääosin akryylimaalein. Avaruu-
teen kiinnitettiin mdf- ja paperihah-
moja, joita oppilaat olivat valmistaneet 
etukäteen opetustunneilla. 

PIKKU-MARJAN ELÄINLAULUJEN 

VISUALISOINTI 

Espoon kuvataidekoulun muoti/
vaate- ja videotyöpajat visualisoivat 
Pikku-Marjan eläinlaulut -konser-
tin huhtikuussa 2018. Juvenalian 
ja Espoon musiikkiopiston pop- ja 
jazzlinja Ebelin oppilaat esittivät 
tunnettuja Pikku-Marjan eläinlau-
luja kahdessa konsertissa. 

Konsertin visualisoinnin lähtö-
kohtana olivat muoti/vaate-työpa-
jan oppilaiden tekemät kollaasit. 
Kollaasit toteutettiin alkuperäisen 
Pikku-Marjan eläinlaulut -teoksen 
kuvituksen sekä muiden kuvien 

pohjalta. Muoti/vaate-työpajan 
oppilaat myös stailasivat esityksen 
ja toteuttivat esitysasuiksi digiprin-
tatut T-paidat ja käsinmaalatut 
pitkähihaiset paidat opettaja Alisa 
Närväsen johdolla. Videotyöpajan 
oppilaat loivat konserttiin ani-
maation opettaja Juha Laatikaisen 
ohjauksessa.

Espoon kuvataidekoulun oppilaat 
olivat mukana projekteissa, joissa 
tehtiin taidetta Espoon lasten 
terapiapalveluihin, Jääpuutarhaan, 
Ison Omenan kirjastoon ja 
Pikku-Marjan Eläinlaulut 
-lastenkonserttiin.
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JASMIN PIETIKÄINEN / KUVA ALISA NÄRVÄNEN

JÄÄPUUTARHAAN LUMIVEISTOK-

SIA JA LUISTELUTUKIA

Espoon kuvataidekoulun ja Espoon 
kaupungin liikuntatoimen yhteisen 
projektin valmistumista juhlittiin 
ystävänpäivän alla. Kuvataide-
koulun oppilaat suunnittelivat ja 
toteuttivat Tapiolan Jääpuutarhaan 
lumiveistoksia ja luistelutukia 
ystävänpäivän luistelutapahtumaan. 
Luistintukien teemana olivat Suo-
men ja erityisesti Espoon talven 
eläimet. Liikkuvia lapsia ajatellen 
tehtiin leikkisiä kuvia, joissa on 
liikettä ja huumoria.

Avajaisia juhlittiin laskiaistiis-

taina mehun ja pullan kera. Vaikka 
lumiveistokset jo sulivat, eläinhah-
moiset luistelutuet ilahduttavat 
luistelijoita vielä tulevina talvina 
sekä Jääpuutarhassa että Keski-
Espoon urheilupuiston jäällä.

Luistelutukien hahmoja 
suunnittelivat ja valmistivat design 
& teknologia -ryhmä, kuvanveis-
ton työpaja sekä katutaidejakso. 
Lumiveistoksia muotoilivat design 
& teknologia -jakso, 11–12-vuoti-
aiden poikien ryhmä sekä ku-
vanveistojakso. Ryhmiä opettivat 
Laura Ikonen, Marjatta Kekki, Arja 
Rantala ja Aleksi Tolonen.
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Sarjakuvataiteilija, kuvittaja 
ja Espoon kuvataidekoulun 
pitkäaikainen kuvataide-
opettaja Martti Sirola sai 
tammikuussa 2018 Suomen 
sarjakuvaseuran myöntämän 
Puupäähattupalkinnon tun-
nustuksena elämäntyöstään.

Palkinnon perusteina mainittiin, 
että “Sirolan piirrostyyli on hyvin 
tunnistettavaa ja ilmeikästä. Hänen 
huumorintajunsa on pääosin lempeää 
ja ymmärtäväistä, mutta ei särmätön-
tä. Sirolan teosten antama esimerkki 
muistuttaa, miten huolella ja ajatuk-
sella tehty sarjakuva voi sekä tallentaa 
kansakunnan kokemuksia että opastaa 
suuntaa tulevaisuuteen.”

Martti on tehnyt lastensarjakuvaa 
yli 40 vuotta; peräti 17 sarjakuva-albu-
mia ja viisi kuvakirjaa. Näiden lisäksi 
hän on tehnyt valtavasti kuvitustöitä. 
Inspiraatiota hän ammentaa luonnosta 
ja kansanperinteestä. Vuonna 1974 il-
mestyi ensimmäinen sarjakuva-albumi 
Apassit, jossa joukko kaupunkilaisnuo-
ria seikkailee luonnossa.

Kun Martti aloitti sarjakuva-

piirtäjänä, suomalainen sarjakuva oli 
harvinaista, ja lastensarjakuvaa ei tehty 
vielä lainkaan. Harvinaista suomalai-
nen lastensarjakuva on edelleen, ja 
tunnetut kansainväliset sarjakuvabrän-
dit vallitsevat kauppojen hyllyillä. Suo-
malainen sarjakuva on pienimuotoista, 
ja painokset ovat pieniä. Sarjakuvan 
teko on pikkutarkkaa ja työlästä, ja 
siitä on vaikea saada koko elantoa. Sar-
jakuvan teosta saa kuitenkin “lisuketta 
leivälle”, kuten Martti sanoo. Hän 
työskentelikin koko työuransa ajan 
myös kuvataideopettajana sarjakuvan-
teon ohella. Espoon kuvataidekoulussa 
Martti toimi vuodesta 1996 alkaen 
sarjakuva-, kuvitus- ja animaatiotyöpa-
jojen opettajana, ja Vihdin kuvataide-
koulussa jo muutamaa vuotta aikai-
semmin, kunnes jäi taiteilijaeläkkeelle 
vuonna 2015.

Tällä hetkellä Martti nauttii 
eläkkeellä olosta metsälenkkejä tehden 
ja polttopuita hakaten. Vaimon kanssa 
hän remontoi Tuusulan Ruotsinkylästä 
vaimon lapsuuskotia, joka sijaitsee 
pellon ja metsän kulmassa. Ikkunasta 
voi nähdä metsäneläimiä; kettuja, met-
säpeuroja ja kauriita. Näissä kauniissa 
luonnonmaisemissa Martti tekee hil-
jalleen myös sarjakuvia ja kuvituksia. 

Tällä hetkellä työn alla on kuvitettu 
lastenromaani, jossa seikkailevat Kip-
po, Nappo ja Kuuppa -sarjakuvasarjas-
ta tutut hahmot.

Martti työskentelee edelleen pe-
rinteisin tekniikoin paperille piirtäen 
ja vesivärillä maalaten. Digitaalisen 
piirtämisen hän jättää seuraavalle su-
kupolvelle, ja vinkkaa nuorille sarjaku-
vapiirtäjille ja kuvittajille: kiinnostava 
kuvituskuva kertoo mahdollisimman 
vähän sitä, mitä tekstissä lukee. Kuva 
on mielenkiintoisempi, kun se elää 
omaa maailmaansa ja kertoo jotain 
uutta ja yllättävää, eikä pelkästään 
alleviivaa tekstin sisältöä.

Martti Sirola, 
suomalaisen 
lastensarjakuvan 
edelläkävijä
EEVA KOKKO

APASSIT (KANSI)

JÄPÄNPERÄ

MARTTI SIROLA / KUVA HENRY SÖDERLUND 

SUOMEN SARJAKUVASEURA

JÄTTIFOTOGRAMMIT / EERIKA HILTUNEN
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