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Lukuvuosi 2021–2022 
Lukuvuosi alkoi 23.8.2021 ja päättyi 21.5.2022. Oppilaita on 
ollut 1377, joista 20 ruotsinkielisiä. Lukujärjestyksen mukaisia 
taiteen perusopetuksen opetustunteja on toteutunut 10 844, joista 
kuva taiteen tunteja 9626 ja käsityön tunteja 1218. Lukuvuonna 
2021–2022 kevätlukukaudella on ollut yhteensä 109 kuvataiteen 
opetusryhmää: 8 varhaisiän kuvataidekasvatusta, 78 perusopetuksen 
ryhmää ja 23 työpajaa. Käsityön perusopetuksen opetusryhmiä on 
ollut yhteensä 16, joista 1 varhaisiän muotoilun ryhmää, 8 perus-
opetuksen ryhmää ja 7 työpajaryhmä. Koulujen (Aurora, Eestinkallio, 
Lintuvaara, Niittykumpu, Päivänkehrä, Saunalahti) tiloissa toimivia 
kuvataidekerhoja on ollut 13 ja niissä on ollut yhteensä 148 oppilasta. 
Lisäksi Espoon-mallin kerhoja järjestettiin keväällä Friisilän, Hansa-
kallion, Järvenperän, Karhusuon, Kauklahden, Kirkkojärven, Kirstin, 
Nuuksion ja Sepon kouluilla.

Hallinto ja talous
Espoon kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta antava kuvataide-
oppilaitos, jonka toimintaa ylläpitää rekisteröity kannatusyhdistys. 
Espoon kaupungin taloudellinen tuki on luonut koululle edellytykset 
kehittyä osaksi kunnan kulttuuritoimintaa. Koulu on saanut tunti-
perusteista valtionosuutta vuodesta 2000 lähtien. 

Koulun taloudesta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kaupunki 
nimeää kaksi jäsentä.
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”Jag vill bli av med smärtan, jag vill 
bli av med skammen. Jag håller fast vid 
rädslan om den skulle skydda mig. Men 
pelikanen är inte rädd. Den flyger ut i 
det öppna havet. Jag ser från fjärran hur 
hoppet lever. Hoppet lever.” 

– Haloo Helsinki

n Det har kommit en hel del 
osäkerhet i vår vardag som vi inte 
kunnat påverka oss själva. Coro-
naåren, klimatångest och krisen i 
Ukraina. Vid sådana samhälleliga 
brytningstider har konsten en ovär-
derlig förmåga att hitta och bygga 
nya hoppfulla och hållbara vägar till 
framtiden.

Bildkonst- och designfostran kan 
skapa ett mänskligt och medkännande 
perspektiv på världen. Konst skapar 
inte gränser, den överskrider dem 
modigt. Konst skiljer inte åt utan 
den söker efter saker som förenar 
människor.

Konst ger oss också en mänsklig 
”känslostyrka” eftersom omedvetna 
förändringsprocesser inleds i oss via 
våra känslor. På så sätt får vi kontakt 
med mänskligheten – med det sätt 

att vara som gör att vi kan identi-
fiera oss med varandra, dela av vår 
mänsklighet. Krislägen betonar också 
människors godhet, vilja att hjälpa, 
kärlek till medmänniskorna och stark 
framtidstro och hopp.

Konst stärker kunskapen om egna 
rötter, identitet och egenart och ökar 
därmed förståelsen och acceptansen 
för olika kulturer och kulturella 
bakgrunder. Bildkonst- och design-
fostran skapar bekanta känslor av 
säkerhet och gemenskap.

Yrken där något nytt och unikt föds 
eller där människor möts på känslo-
nivå behåller sitt värde i förändringen 
av arbetslivet. Konstnärliga yrken 
är oersättliga eftersom de skapar 
mening och innehåll i livet. Det 
finns utrymme för kreativitet och 
designtänkande i många nya yrken. 
Designtänkande kan också användas 
i ledarskap.

Under eran av memer, reklam, videor 
och bildmanipulation sprider sig den 
visuella kommunikationen över allt. 
Att förstå och kritiskt undersöka de 
otaliga visuella meddelandena kräver 

bildläskunnighet vilket man bäst kan 
lära sig genom att skapa och redigera 
egna bilder och videoklipp.

I många branscher inom det framtida 
arbetslivet behövs kreativ problem-
lösning, förståelse av design- och 
planeringsprocesser, verktyg för att 
utveckla och förädla idéer, färdig-
heter i grupparbete samt kritiskt 
och övergripande tänkande och 
kommunikation.

Människor längtar efter att stanna 
och få kontakt med en meditativ, 
avstressande stund vid konsten, i 
kontakt med autentiska material som 
en motvikt till digitalt distansarbete.

Bildskolan kommer nära alla. Vi 
går till människor i daghem, skolor, 
evenemang både fysiskt och digitalt.

Bildkonstskolan uppmuntrar eleven 
att hitta sitt eget visuella och genom-
tänkta sätt att göra saker på och att 
gå mot det modigt. I slutarbetet väljer 
studenten för första gången självstän-
digt ämnet för sitt arbete och sitt sätt 
att göra det, och gör ett konstnärligt 
projekt som varar ett år.

På grundval av konstnärligt arbete 
kan det uppstå en gnista för fortsatta 
studier i högskola och en önskan att 
växa till en konstnär, designer, arkitekt 
eller en vidsträckt kreativ och inno-
vativ specialist inom vilket som helst 
område. Och naturligtvis föds det ett 
brett intresse och kärlek för konst som 
en mångsidig hobby.

Bildkonst och designfostran ger 
näring åt den innovation, fantasi och 
kreativitet som människor behöver 
på alla områden i livet, särskilt i det 
framtida arbetslivet. Internationell 
framgång och konkurrenskraft 
skapas inte enbart av teknisk eller 
digital kompetens. De utnyttjar också 
kreativa och innovativa idéer samt 
samarbete mellan olika sektorer. Det 
krävs tvärvetenskapliga och tvärkonst-
närliga färdigheter i problemlösning 
och nätverkssamarbete.

Konst, konstnärligt tänkande och 
kreativitet är de förändringsfaktorer 
som kommer att skapa en hållbar och 
lycklig värld för framtiden.

MARITTA POIJÄRVI

rektor

”Haluan kivusta irti, haluan häpeästä 
pois. Pitelen pelosta kiinni, jos se turvaa 
tois. Mutta pelikaani ei pelkää. Se 
avomereen lentää pää edellä. Katson 
etäältä, kuinka toivo elää. Toivo elää.” 

– Haloo Helsinki

n
Arkeemme on liittynyt 
paljon epävarmuutta, 
johon emme ole pystyneet 

itse vaikuttamaan. Koronavuodet, 
ilmastoahdistus ja Ukrainan kriisi. 
Tällaisissa yhteiskunnallisissa 
murroskohdissa taiteella on korvaa-
maton kyky löytää ja rakentaa uusia 
toiveikkaita ja kestäviä polkuja 
tulevaisuuteen.

Kuvataide- ja muotoilukasvatus 
pystyy luomaan inhimillisen ja 
myötätuntoisen näkökulman maail-
maan. Taide ei luo rajoja, se ylittää ne 
rohkeasti. Taide ei erottele vaan etsii 
asioita, jotka yhdistävät ihmisiä.

Taide valaa meihin myös inhimillistä 
”tunnevoimaa”, sillä taide käynnistää 
meissä tunteiden kautta aktivoituvia, 
tiedostamattomia muutosprosesseja. 
Siten saamme yhteyden ihmisyy-
teen – olemisen tapaan, jonka kautta 
voimme samaistua toisiimme, jakaa 
ihmisyyttämme. Kriisitilanteet 
korostavat myös ihmisen hyvyyttä, 
auttamishalua, lähimmäisenrakkautta 
ja voimakasta uskoa tulevaisuuteen  
ja toivoon.

Taide vahvistaa omien juurien, 
identiteetin ja ainutlaatuisuuden 
tuntemusta ja lisää siten erilaisten 
kulttuurien ja kulttuuritaustojen 
ymmärtämystä ja hyväksymistä. 
Kuvataide- ja muotoilukasvatus tuo 
tuttua ja turvallista yhteisöllisyyttä.

Työelämän muutoksessa arvonsa 
säilyttävät ammatit, joissa syntyy 
jotain uutta ja ainutkertaista 
tai kohdataan ihminen tunteen 
tasolla. Taiteelliset ammatit ovat 
korvaamattomia, koska ne luovat 
merkityksellisyyttä ja sisältöä 
elämään. Luovuudelle ja muotoilul-
liselle ajattelulle on tilausta monissa 
uusissa ammateissa. Muotoilu-
ajattelua voidaan hyödyntää myös 
johtamisessa.

Visuaalinen viestintä tulvii kaikkialle 
meemien, mainosten, videoiden ja 
kuvamanipulaatioiden aikakautena. 
Visuaalisen vyöryn ymmärtäminen 
ja kriittinen tarkastelu vaatii kuvan-
lukutaitoja, joita oppii parhaiten 
itse kuvia ja videoita tekemällä ja 
muokkaamalla.

Monilla tulevaisuuden työelämän 
aloilla tarvitaan luovaa ongel-
manratkaisua, muotoilu- ja 
suunnitteluprosessien ymmärrystä, 
työkaluja ideoiden kehittelyyn ja 
jalostamiseen, ryhmätyötaitoja sekä 
kriittistä ja laaja-alaista ajattelua  
ja viestintää.

Ihmiset kaipaavat pysähtymistä ja 
kosketusta meditatiiviseen, kiireet-
tömään hetkeen taiteen äärellä, 
kosketuksissa aitoihin materiaaleihin 
vastapainona digitaaliselle etätyölle.

Kuviskoulu tulee kaikkia lähelle. 
Menemme ihmisten luo päiväkotiin, 
kouluun, tapahtumiin, sekä fyysisesti 
että digitaalisesti.

Kuvataidekoulussa kannustetaan 
oppilasta löytämään oma kuval-
linen ja ajattelullinen tekotapa ja 
kulkemaan sitä kohti rohkeasti. 
Lopputyössä opiskelija valitsee 
ensimmäisen kerran itsenäisesti 
aiheensa ja tekotapansa sekä tekee 
vuoden mittaisen taideprojektin.

Taiteellisen työn pohjalta voi syntyä 
kipinä korkea-asteen jatko-opintoihin 
ja halu kasvaa taiteilijaksi, muotoili-
jaksi, arkkitehdiksi tai minkä tahansa 
alan laaja-alaiseksi luovaksi ja inno-
vatiiviseksi spesialistiksi. Ja tietysti 
syntyy laaja-alainen kiinnostus ja 
rakkaus taiteeseen monipuolisena 
harrastajana.

Kuvataide- ja muotoilukasvatus 
ruokkii ihmisen innovatiivisuutta, 

mielikuvitusta ja luovuutta, joita 
tarvitaan kaikilla elämänalueilla 
ja erityisesti tulevaisuuden työ -
elämässä. Kansainvälinen menestys ja 
kilpailukyky eivät synny ainoastaan 
teknisellä eikä digitaalisella osaa-
misella. Niissä hyödynnetään myös 
luovia ja innovatiivisia ideoita sekä 
eri toimialojen yhteistyötä. Tarvitaan 
poikkitieteellistä ja poikkitaiteellista 
ongelmanratkaisukykyä ja verkos-
tomaista yhteistyötä.

Taide, taiteellinen ajattelu ja luovuus 
ovat muutosvoimia, joilla rakennetaan 
tulevaisuuden kestävää, onnellista 
maailmaa.

MARITTA POIJÄRVI

rehtori

Pelikaani lentää – toivo elää Pelikanen flyger – hoppet lever 

“I want to let go of pain, I want to be free 
from shame. I hold on to fear, if maybe it 
would keep me safe. But the pelican has 
no dread. It flies straight on ahead out to 
sea. From afar I see, how hope lives on. 
Hope lives on.” 

– Haloo Helsinki

n There has been a lot of uncer-
tainty in our everyday lives that we 
have not been able to personally 
influence. The years of the pandemic, 
climate anxiety, the Ukrainian crisis. 
During such social upheavals, art has 
an invaluable ability to find and build 
new hopeful and sustainable paths  
to the future.

Arts and crafts education can create 
a humane, compassionate perspective 
on the world. Art does not create 
boundaries, it bravely transcends 
them. Art does not distinguish, it 
searches for things that unite people.

Art fills us with human “emotional 
strength” as art kickstarts the process 
of subconscious change in us, which 
is activated by emotion. This is a 
way to connect with our humanity, 
through which we can relate to each 
other and share our humanity. Crises 

also emphasise people’s goodness, 
willingness to help, love for one’s 
neighbour and strong faith in hope 
and in the future.

Art strengthens our understanding 
of our roots, identity and uniqueness, 
helping us understand and accept 
different cultures and cultural 
backgrounds as well. Arts and crafts 
education offers a safe and familiar 
sense of community.

In the transformation of working life, 
professions where something new and 
unique is created or where people can 
connect at an emotional level retain 
their value. Artistic professions are 
indispensable because they create 
meaning and substance in life. Many 
new professions offer room for crea-
tivity and design-oriented thinking. 
Design thinking can also be a useful 
tool in leadership.

In the era of memes, commercials, 
videos and image manipulation, 
visual communication is flooding 
society. To understand and critically 
examine the visual landscape, you 
need to be visually literate, and this 
is something that you learn best 

by making and editing images and 
videos yourself.

In the future working life, jobs in 
many fields will require creative 
problem-solving, understanding the 
crafting and design process, tools for 
developing and refining ideas, team-
work skills, critical and wide-ranging 
thinking and communication.

People long for a chance to stop and 
experience a meditative, unhurried 
moment with art, in contact with 
authentic materials as a counter-
weight to working from home on  
a computer.

The School of Art makes itself 
available to everyone. We go to the 
people, whether in kindergartens, 
schools or events, both physically  
and digitally.

The School of Art encourages 
students to find their own visual and 
psychological way of doing things and 
to boldly move towards it. In the final 
project, the student chooses their 
subject and method independently for 
the first time and works on it for  
the entire year.

Working on art may spark an interest 
towards further studies and a desire 
to grow into an artist, designer, 
architect or a wide-ranging creative 
and innovative specialist in any field. 
And, of course, the student is likely 
to develop an extensive interest and 
love for art as a hobby.

Arts and crafts education nurtures 
the innovation, imagination and 
creativity that people need in all 
areas of life, and especially in the 
future working life. International 
success and competitiveness do 
not come only from technical and 
digital skills. They also stem from 
creative and innovative ideas and 
cooperation between different 
sectors. Cross-disciplinary and  
multi-arts problem-solving skills  
and networked cooperation are   
vitally important.

Art, artistic thinking and creativity 
are the forces of change that will 
build a sustainable, happy world for 
the future.

MARITTA POIJÄRVI

Principal

Hope lives in art 

KUVA: PASI AUTIO
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n Tutustuimme lohikäärmelegendoihin ja -myytteihin maailman eri 
kolkista, kuten Pyhän Yrjön legendaan. Katsoimme kuvia kiinalaisista 
lohikäärmeveistoksista ja eri taiteilijoiden, esimerkiksi Gustave Dorén, 
tulkintoihin lohikäärmetaruista. Tutkimme myös antiikin tarujen 
myyttisiä hirviöitä kuten Hydraa ja Kerberosta.

Teokset toteutettiin valkosavesta. Ne maalattiin puolipeiteväreillä ja 
lakattiin kiiltäviksi.

Teokset on tehty Kauklahden opetuspisteen ryhmissä 10–11-vuotiaat 
(A) ja 7–8-vuotiaat.

NINA RUOKONEN JA RUUSU HULMI

n Hyvät näyttelyn taiteilijat, arvoisat kutsuvieraat 
ja yleisö

Lämpimät onnittelut teille lopputyön tekijöille! 
Teitä on ennätysmäärä tänä vuonna, yli 30 opiske-
lijaa. On hienoa myös meille kaikille muille, että 
saamme olla jakamassa tätä teidän saavutustanne 
täällä yhdessä. Se ei ole ollut itsestäänselvyys  
viime aikoina.

Lämpimät onnittelut myös kaikille ”Puun tarina” 
-yhteisteokseen osallistuneille perusopetuksen 
oppilaille. Teos on ajankohtainen ja puhutteleva. 

Taide on ollut olemassa yhtä kauan kuin ihminen. 
Jo historialliset luolamaalaukset ja kalliopiirrokset 
osoittavat sen. Taide on kommunikointia: se 
heijastaa ympäröivän maailman ilmiöitä ja herättää 
tunteita. Taide on se kaiken ydin. Ilman sitä meillä 
ei olisi kulttuuripalveluita, ei kulttuuria elin-
keinona eikä luovia aloja.

Teillä, hyvät näyttelyn taiteilijat, on taiteellisen 
työskentelyn kautta hallussanne kommunikoinnin 
väline, kielitaito. Antakaa sen vaikuttaa teihin 
ja avata teille ovia. Käyttäkää tätä kielitaitoa, 

kun elämä tuo vaikeita hetkiä ymmärrettäväksi 
ja antakaa taiteen sanojen pulputa, kun olette 
onnellisia. Lukekaa rivien välistä ja aistikaa ja olkaa 
avoimia taiteen vaikutuksille – ja kertokaa siitä 
muillekin. Te osaatte sen.

Te, näyttelyn taiteilijat, olette tehneet pitkän uran 
kuvataidekoulun oppilaina. Olette osoittaneet syvää 
kiinnostusta paitsi taiteeseen myös itsenne kehittä-
miseen ja uusien asioiden oppimiseen.

Lopputyöt ovat siitä merkityksellisiä, että ne saat-
tavat jonkun pitempään jatkuneen asian päätökseen. 
Te olette tehneet vuoden ajan töitä tämän loppu-
työn kanssa, ja nyt on hetki juhlia saavutustanne. 
Samalla loppu on myös aina jonkun uuden alku ja 
toivonkin, että ajattelette tätä hetkeä ja näyttelyä 
ponnahduslautana seuraavaan elämänvaiheeseen. 
Teillä on osaamista, taitoa ja asennetta – pärjäätte 
varmasti, minkä tien sitten ikinä valitsettekin.

Kuvataidekoulua haluan kiittää tämän näyttely-
paikan valinnasta. Sekä Espoon kaupungin 
strategia Espoo-tarina että KulttuuriEspoo 2030 
-ohjelma korostavat muun muassa saavutettavuutta, 
kestävää kehitystä ja yhteistyötä toimijoiden välillä. 

Se, että Espoon kuviksen lopputyönäyttely on 
Ainoan kauppakeskuksessa, tekee siitä saavutettavan 
ja mahdollisen myös sille yleisölle, joka ehkä ei 
muuten kuvataidenäyttelyyn löytäisi. Kuvis on  
oppilaitos, joka seuraa aikaansa ja uudistuu – yksi 
meidän ehdottomista ylpeydenaiheistamme.

Taide tuo yhteen, kuten meidät tänään.  
Pitkien pandemiasta johtuvien sulkuaikojen 
jälkeen, nykyinen Euroopan tilanne huomioiden, 
on erityisen tärkeää, että tulemme yhteen ja 
kohtaamme toisiamme ihmisinä. Nyt on aika 
keskustella, kommunikoida ja kohdata – olla 
turvassa yhdessä. Unohtamatta myös sitä, että taide 
ja tapahtumat tuovat meille myös hetken irtioton 
ahdistavista asioista ja ajatuksista – ja sekin on   
ihan sallittua.

Espoon kaupungin puolesta haluan vielä kerran 
onnitella kaikkia näyttelyyn osallistuneita oppilaita.

Näillä sanoilla avaan Espoon kuviksen näyttelyn 
täällä Ainoan kauppakeskuksessa.

SUSANNA TOMMILA

Kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki

Lohikäärmeitä ja myyttisiä hirviöitä

Kulttuurijohtajan tervehdys
KUVA: PASI AUTIO

KUVAT: RUUSU HULMI JA NINA RUOKONEN
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TAITEENTUNTEMUKSEN 
LUENNOT

Taiteentuntemukset tarjosivat 
lopputyötään tekevillä oppilaille 
mahdollisuuden päästä kuule-
maan taiteen tekemisestä suoraan 
taiteilijoilta sekä keskustelemaan 
taiteilijoiden kanssa niin käytännön 
pulmista kuin suuremmistakin 
taiteen tekemiseen liittyvistä 

KIRJOITTAJA: RUUSU HULMI

n
Keväällä 2022 Espoon 
kuviksessa valmistui 34 
kuvataiteen perusopetuksen 

laajan oppimäärän lopputyötä. 
Töitä valmistui yhteensä seitsemän 
eri taiteenalan työpajasta. Nämä 
lopputyöt arvioitiin keväällä 2022 
lopputyönäyttelyssä pidetyssä 
lopputyöseminaarissa. 

Kuvataidekoulun syventäviin opin-
toihin kuuluu lopputyön tekeminen. 
Lopputyö on lukuvuoden mittainen 
itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteu-
tustavan oppilas valitsee itse ja joka 
toteutetaan osana työpajaopetusta. 
Lopputyöhön kuuluu taiteellisen työn 
lisäksi työprosessia kuvaava doku-
mentaatio, siihen liittyvä itsearviointi 
sekä lukuvuoden aikana pidettävät 
taiteen tuntemuksen luennot. 

Lisäksi lopputyöprosessiin kuuluu 
lukuvuoden aikana järjestettävät 
lopputyöinfot, joissa eri työpajoissa 
työskentelevät lopputyöntekijät 
kokoontuvat yhteen ja käyvät lopputyö-
koordinaattorin kanssa läpi käytännön 
asioita ja työskentelyn myötä herän-
neitä kysymyksiä. Infoissa on päästy 
keskustelemaan niin työn ideointiin, 
motivaatioon kuin näyttelysuunnitte-
luunkin liittyvistä aiheista. 

TAITEEN TUNTEMUKSEN LUENNOITSIJAT   
LUKUVUONNA 2021–2022:

• kuvittaja, graafinen suunnittelija Ilona Partanen
• sarjakuvataiteilija, graafinen suunnittelija,    

kuvataideopettaja Viivi Rintanen
• kuvataiteilija Maisa Majakka
• taiteilija, kirjailija, kuviskummimme Rosa Liksom
• kuvataiteilija Joel Slotte

LOPPUTÖIDEN OHJAAVAT OPETTAJAT    
LUKUVUONNA 2021–2022:

• Johanna Aulén, 3D
• Pekka Barman, pima
• Sari Bremer / Aino Sinda, grafiikka
• Ruusu Hulmi, valokuvaus
• Minttu Hyytiäinen, keramiikka
• Paula Martikainen kuvataide
• Neonilla Narjus, pima
• Leena Rantanen, kuvataide
• Maiju Salmenkivi, pima
• Nina Sarkima, digitaalinen taide 
• Hillevi Vähälä-Aranko, pima

LOPPUTÖIDEN KOULUN     
SISÄISET ARVIOIJAT:

• Johanna Aulén
• Pasi Autio
• Pekka Barman 
• Niko Mankinen
• Paula Martikainen
• Neonilla Narjus
• Leena Rantanen
• Maiju Salmenkivi
• Nina Sarkima
• Hillevi Vähälä-Aranko

LOPPUTÖIDEN ULKOPUOLISET ARVIOIJAT:

• kuvataiteilija Leonora Fredriksson
• kuvataiteilija, kuvataideopettaja Merja Isomaa-James
• kuvataiteilija Janne Kärkkäinen
• keramiikkataiteilija Saana Murtti
• kuvittaja, graafinen suunnittelija Ilona Partanen
• taiteilija ja taidekasvattaja Greta Salonen
• valokuvataiteilija Leena Ylä-Lyly
• arkkitehtuurin kandidaatti, tietomallintaja   

Mikael Tómasson

Lopputyöt vuonna 2022 

teemoista. Taiteilijavieraiksi kutsu-
taan eri taiteenalojen ajankohtaisia 
tekijöitä.

Taiteentuntemuksen luennot ovat osa 
lopputyöprosessia, mutta tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille ja niitä suositel-
laan erityisesti syventävien työpajojen 
oppilaille. Tämän vuoden taiteilija-
tapaamiset pidettiin etäyhteyksien 
välityksellä, mikä mahdollisti osallis-
tumisen sekä suoraan kuvistunnilta, 
Enontekiöstä että sairasvuoteelta.

LOPPUTYÖN ARVIOINNISTA

Oppilaat saavat lopputyöstään 
sanallisen arvioinnin. Arvioinnissa 
painotetaan oppilaan itsensä työlleen 
antamia tavoitteita sekä sitä, miten 
oppilas on osannut ratkaista työn 
aikana tulleita ongelmia. 

Arvioinnin antavat kaksi ammatti-
laista: toinen arvioijista on Espoon 
kuvataidekoulun opettaja, ja toinen 
on ulkopuolinen, kyseisen taiteenalan 
asiantuntija. Lopputyön suoritta-
neet saavat opintonsa päättäessään 
kuvataiteen laajan oppimäärän 
päättötodistuksen. 

Helen Henriksson, grafiikka 
Tytöt uimassa
Teokseni koostuu kolmesta   
eri sarjasta, jotka kuvaavat samaa 
unenomaista ja mystistä jokimaisemaa 
eri tavoin. Kuvassa on kolme tyttöä 
nauttimassa kesäpäivästä ja uimassa 
joessa. Koko talven olen teoksen 
kautta itse unelmoinut samasta 
hetkestä. Teos on toteutettu kupari-
laatalle etsauksena ja siinä on käytetty 
tekniikkana akvatintaa.

Kerttu Nikkola, pima
Kaikki, mikä on väliaikaista ja pinta-
puolista jää kummittelemaan
Kyseessä on akryylimaalilla kankaalle 
tehtyjä maisemakuvia muuttuvista 
tiloista sekä muotokuvia pelleistä, 
jotka salakavalasti asuttavat  
maalauksien maisemia.
Haluan teoksissani käsitellä ihmisen 
vääristynyttä käsitystä muistoistaan, 
ajan armotonta kulumista, ja eris-
kummallisen viatonta iloa, jota  
pellet kuvastavat kaiken maailman 
onnettomuuden keskellä.

Oskari Tengvall, pima
Kontrasti
Materiaali: akryyli kankaalle. 
Maalaus
Maalauksessani tutkin kahden 
voimakkaan värin vuorovaikutusta 
ja niiden välilleen luomaa kontrastia. 
Vastapainona terävälle kontrastille 
haluan tuoda myös värien läpi-
kuultavuuden kuvastamaan värien 

herkkyyttä. Teoksessa käytän sinisen 
sekä punaisen eri sävyjä, sillä ne on 
usein ajateltu toistensa vastakohdiksi. 
Esimerkiksi kylmä ja kuuma, hyvä  
ja paha.

Noora Kara, pima
Kärpänen ja koti
Lopputyöni koostuu kolmesta 
sarjakuvasta ja viidestä erillisestä 
hahmosta. Pääosassa ovat kuitenkin 
sarjakuvat. Niillä haluan viestiä, 
ettei elämää aina tarvitse ottaa niin 
vakavasti. Jokaiseen sarjakuvaan on 
piilotettu jotain, joka jää katsojan 
tulkittavaksi.

Milla Turunen, digitaalinen taide
Le deuil
Työni Le deuil on neljän kuvan sarja, 
joilla kuvaan elämään liittyviä koke-
muksia: yhdessäoloa, yksinäisyyttä, 
eroa ja kuolemaa. Tein työni digi-
taalisesti yhdistellen neljä eri työtäni 
kokonaisuudeksi. Töiden ei alun 
perin kuulunut olla kokonaisuus, enkä 
edes työstänyt niitä kauaa kokonai-
suutena. Lopulta päätin yhdistää ne ja 
jatkaa jokaista suuntaan, joka saattoi 
ne lopulta yhteen. Kaikki sarjan 
kuvat pohjautuvat tavalla tai toisella 
mielenkiintooni ihmisen anatomiaa 
sekä psykologisia ilmiöitä, kuten 
menetystä kohtaan.

Otto Suojalehto, 3D
Halusin 3D-työlläni esittää, miten 
rauhallinen luonto voi olla.

Elisa Muranen, pima, Akvarelliunelmia elämän pyörteissä

Helen Henriksson, grafiikka, 
Tytöt uimassa
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Maija Saari, pima
Kangastus
Akvarellimaalauksissani kuvaan 
kasvien ja luonnon kiehtovuutta ja 
tutkin, kuinka ihminen aina muokkaa 
näkemäänsä.

Silja Tirkkonen, pima
Vuosimallia 03
Öljyvärimaalauksessani kuvaan 
nostalgian haikeaa kaipuuta 
lapsuuden viattomuuteen. Haluan 
myös aikuisuuden kynnyksellä muis-
tella omaa lapsuuttani herättämällä 
lapsuuteni hahmot ja lelut eloon.

Nea Parkatti, valokuvaus
Painottomuuden harmonia
Lopputyössäni haluan tuoda valo-
kuvien kautta esille vedenalaisen 
maailman kiehtovuuden sekä 
kauneuden. Kuvani käsittelevät  
veden painovoimattomuutta sekä  
siitä kumpuavaa harmonian ja 
kepeyden tunnetta.

Liisa Harju, pima
Palasia saaresta
Kuvaan öljyvärimaalauksissani 
kuvitteellista majakkasaarta.  
Maalauksissa yhdistyvät muistojen 
kaltaiset pysähtyneet hetket ja  
kaipaus avomerelle.

Pekka Koivuniemi,   
digitaalinen taide
Tuulten kuljettama
Digitaalisesti tehdyssä kuvassa laiva 
ja sen ympärillä olevat asiat kuvaavat 
kuinka ajat muuttuvat ja kuinka tule-
vaisuudessa horisontin luona odottaa 
uusia mahdollisuuksia.

Aurelia Uitto, digitaalinen taide
Ihmisen paras ystävä
Kaikki alkoi siitä, kun erään läheiseni 
rakas kissa menehtyi ja tahdoin tehdä 
hänen muistokseen muotokuvan. 
Myöhemmin koulun taidemyyjäisissä 
aloin saamaan tilauksia ihmisiltä, 
jotka halusivat muotokuvamaalauk sia 

omista lemmikeistään. Tämä sai 
minut innostumaan kissojen ja 
koirien maalaamisesta. Haluan 
teoksillani tuoda esiin lemmikkien 
tärkeyttä ihmisille.

Elisa Muranen, pima
Akvarelliunelmia elämän pyörteissä
Käsittelen työssäni hetkessä elämisen 
taitoa, ympärillä olevan kauneuden 
huomaamista sekä unelmia. Olen 
maalannut akvarelleilla unel-
manomaisia hetkiä, joissa tämä 
kauneus on taltioitu. Kaikesta pahuu-
desta huolimatta jokaisessa hetkessä 
on mielestäni jotain hyvää, kaunista ja 
maagista, jos sen vain osaa nähdä.

Veera Makkonen, pima
Elpyminen
Öljymaalauksissani haluan tuoda 
esiin tyyneyden ja pysähtymisen 
tunteen, kun toipuu kipeydestä.

Utu Alakuijala, pima
Loisoikeudet
Lopputyökseni tein sarjan yksinker-
taistettuja piirustuksia. Inspiroiduin 
hyönteisistä ja niistä hauskoista 
faktoista, joita emme halua muistaa.

Ella Jing, digitaalinen taide
Draining
How much effort must you put 
in before it all falls through your 

Maija Saari, pima, 
Kangastus

Oskari Tengvall, pima, Kontrasti

Milla Turunen, digitaalinen taide, 
Le deuil
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fingers like droplets of water? In 
these three digital paintings, I took 
heavy inspiration from influences 
around me to create a new character 
to explore different uses of colors and 
lighting that I normally do not default 
to. I wanted to convey my interests 
while also shedding light on my 
waning motivations.

Aini Pikkarainen,   
digitaalinen taide
Valaat
Kuvaan digitaalisesti Adobe Illustra-
torilla toteutetussa työssäni meren 
monipuolisuutta. Teos pohtii asioita, 

joita merestä ja erityisesti valaista ei 
vielä tiedetä. Mielenkiintoista onkin, 
mitä nämä suuret meren asukkaat 
tietävät, mitä me emme.

Venla Pulkkinen, keramiikka
Kahvipöydässä
Tutkin keramiikan lopputyössäni 
neljää ihmistä ja heidän suhdettaan 
toisiinsa. ’’Kahvipöydässä’’ on 
rakkaudenosoitus omille isovanhem-
milleni ja taltiointi yhteisestä ajasta.

Sara Pursiainen, digitaalinen taide
Vaihtelevat tunteet
Tunteita voi ilmaista eri tavoin. 

Ella Jing, digitaalinen taide,
Draining

Veera Makkonen, pima
Elpyminen

Sara Pursiainen, digitaalinen taide ,
Vaihtelevat tunteet

Aini Pikkarainen, digitaalinen taide,
Valaat

Kukin näyttää tunteensa eri tavoin, 
toisilta ne huomaa suoraan kasvoilta 
ja toisilta ne voivat näkyä kehon-
kielessä tai pukeutumisessa.

Veera Saine, kuvataide
Elämän pelinappula
Työni symboloivat huvipuiston avulla 
elämän eri vaiheita ja tunteita. Myös 
väreillä on väliä, ne symboloivat eri 
tunnetiloja. Naivistisen tyylinen 
työskentely.

Kapealla laudalla 
Maalauksessa on merimies, jota 
kuuluu heittää pallolla, jotta hän 

tippuu lankulta veteen.   
Tällä halusin nostaa esille sen, 
miten elämä kohtelee meitä –  
vaikka saat iskun päin kasvoja,  
on noustava takaisin.

Viimeinen kierros    
ennen kuin valot sammuvat 
Tämä kuvaa elämän kiertoa ja sitä, 
miten välillä tuntuu, että pyörii  
vain ympyrää. Karuselli on   
synkällä taustalla ja sen värit  
silti hohtavat kauas.

Pää tyynyyn 
Maalaus kuvastaa odottamista.  
Kuva on huvipuiston taukohuo-
neesta, jossa työntekijät saavat levätä 
kiireeltä ja sekamelskalta. Joskus 
on hyvä ottaa omaa aikaa, mennä 
taukohuoneen sohvalle.

Nico Peill, pima
Vielä täällä (Terho / Inka)
Kuvaan maalauksissani kahta 
minulle tärkeää henkilöä, jotka 
todennäköisesti lähtevät ennen 
minua. Halusin työlläni muistaa 
hyvät ajat heidän kanssaan. 
Työ on öljyvärimaalaus 30 x 35 cm 
kanvakselle.

Aada Maula, pima
Beauty of the Rings
Kaksiosaisessa työssäni kuvaan 
nuoruutta ja siihen kuuluvia 
muoteja. Työni sisältää tekemäni 
sormukset sekä piirrokset   
sormuksista kaverini kädessä.

Tiitu Pellas, pima
Kasvot tunteen tulkkina
Maalauksessani tutkin kasvojen 
ilmeitä tunteiden välittäjänä. 
Näemmekö kasvoista aidot tunteet 
vai peittyvätkö ne naamarin alle?

Aina Korkeamäki,   
digitaalinen taide
The Debut of Cressida MacCarthy
The work is a collection of scenes 
and panels for a story I’ve written. 
With this work, I want to emphasize 
the visual side of storytelling, and 
the different kinds of relationships 
people have with each other.

Elsa Partanen, pima
Illan hämärä
Työni on saanut inspiraatiota 
myöhäisillan syyskävelystä 
Töölönlahdella. Lahden puut ja 
illan hämärä luovat taianomaisen 
tunnelman, jota pyrin viestimään 
työssäni. Työni on akryyli- ja 
öljyvärimaalaus kankaalle. 
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Milja-Hertta Suominen, 
kuvataide
Pelko
Öljyvärimaalauksillani haluan 
kuvata erilaisia fobioita ja pelkoja 
taiteen kautta. Tavoitteenani on, 
että pystyisin töilläni kosketta-
maan ihmisiä ja saamaan niihin 
juuri oikean tunnelman. Valitsin 
tämän aiheen, sillä olen kiinnos-
tunut ihmisen mielestä ja mistä 
pelot alun perin lähtevät liikkeelle.

Topias Poikola, 3D
Raketin lento
Tein työni raketista ja sen lähtö 
alustasta käyttäen blenderiä. Työssäni 
raketti lähtee savuten lentoon ja 
kamera seuraa sitä. En yritä kertoa 
työlläni mitään, eikä sillä ole mitään 
syvempää merkitystä. Se on vain 
tekninen taidonnäyte.

Elsa Karppi, valokuvaus
Tunne ja yhteys
Kuvaan kuvakollaasi-työssäni 
hevosen ja ihmisen yhteyttä sekä 
hevosen monipuolisuutta: herkkyyden 
ja voiman yhdistelmää, lempeyttä, 
viisautta, ylväyttä, symboliikkaa, 
taianomaisuutta sekä mystisyyttä. 
Valokuvissa hevonen on kuvattu eri 
kuvakulmissa sekä kuvakoossa. Olen 
joissain valokuvissa hyödyntänyt 
vastavaloa tuomaan kontrastia, 
muuten hyödynnetty tasaista valoa.

Jemiina Törnwall, valokuvaus
Mielenmaisema silloin ja nyt
Teos käsittelee kasvua lapsesta noin 
16-vuotiaaksi. Vuodenajat vaihtuvat, 
lumi peittää pellon kukinnon ja 
mökiltä väki lähtee lämpöön, mutta 
minä pysyn sijoillani. Teos on tehty 
akryylimaaleilla, ensimmäisessä 
osassa kankaalle ja toisessa tulostetun 
valokuvan päälle.

Linnea Pirkkanen, pima
Saudade
Tein neliosaisen akryylimaalaustyöni 
edesmenneiden kissojeni muistoksi. 
Halusin tuoda töihin omaa tyyliäni, 
joten lisäsin jokaiseen maalaukseen 
elementin, joka tulee minulle mieleen 
kyseisestä kissasta.

Emilia Ingi, pima
Ongelmia
Kuudesta maalauksesta koostuva 
työni on tehty kiiltäväpintaisille 
pohjille öljyväreillä. Käsittelen töissä 
tilaa ja tunnelmaa, sekä eläin- ja 
ihmishahmoja.

Jenni Särkinen, kuvataide
Face it 
Halusin kuvata ajan kulumista 
kuvataiteen keinoin. Halusin tuoda 
esille, ettei menneeseen pääse käsiksi 
eikä tulevaa voi pakoilla, vaan se on 
kohdattava. Halusin myös luonnon 
olevan osana työtä ja tutkia valoa ja 
varjoja. Työssä on käytetty akryyli-
maaleja kangaspohjalle.

KIRJOITTAJA: VENLA PULKKINEN

n Sain idean lopputyöhöni ensimmäisenä koronavuonna 2020. 
Uusi tartuntatauti ja huoli isovanhempieni terveydestä käynnistivät 
ajatusprosessin teoksesta. Sen tarkoituksena oli juhlistaa pandemiasta 
selviytymistä ja viettää aikaa isovanhempieni kanssa. Suunnitelmana oli 
tehdä heistä neljä keraamista muotokuvaa elävistä malleista. 

Kun aloitin teoksen työstämisen syksyllä 2021 ja pandemia ei ollutkaan 
ohi, teemat olivat todella läsnä työ prosessissa. Mitä tehdä, kun on halu 
ja tarve olla yhdessä, mutta samalla sisällä jyllää pelko sen seurauksista? 

Syksy alkoi rennoissa tunnelmissa. Mummi ja ukki toivat pullaa, risti-
sanatehtäviä ja kutimet mukanaan. Ensimmäiset veistokset valmistuivat 
lähityöskentelyssä, mutta vuodenvaihteen lähestyessä ja tartuntalukujen 
kiihtyessä oli pakko ottaa etäisyyttä. Vaikka taide olisi kuinka rakasta, 
terveys on aina tärkein. Viimeinen muotokuva valmistui keskustellen 
videopuhelun välityksellä ja hyvinhän se onnistui. 

Sain yllättyä prosessin aikana monesti. Opin, että taiteellisen työn  
tekeminen rakkaistaan asettaa tekijänsä todella haavoittuvaiseksi. 
Mallien sanat jäivät sydämeen ja koskivat syvempää kuin olin ajatellut. 
Muistan varmasti ikuisesti sen hetken, kun mummini kumartui 
katsomaan muotokuvan valmista muotoa ja sanoi: ’’Ei sinusta varmaan 
muuta voi tulla kuin taiteilija.’’ Lause osui jonnekin syvälle. 

Lukuisat kahvipöydissä käydyt keskustelut taiteilijan ammatin  
epävarmuudesta ja B-suunnitelmista painolasteineen sulivat  
harteiltani. Minulle se oli luottamuslause ja tunnustus siitä,   
etten ole yksin unelmissani. Halasin mummia tiukasti ja itkin  
kotimatkalla onnenkyyneleitä.

Viimeinen vuoteni Espoon kuvataidekoulussa on ollut arvokas ja tärkeä. 
Se on luonut uutta, vahvistanut vanhaa ja antanut voimaa uskoa omaan 
polkuuni. Se on antanut tiedon siitä, että tämä väylä tutkia ja vaikuttaa 
maailmaan on minulle oikea. Taide kantaa ja on täynnä voimaa. 

Teos omista rakkaista

KUVA: MINTTU HYYTIÄINEN

Jenni Särkinen, kuvataide, 
Face it

Nelli Koskinen, kuvataide
Omakuvat
Lopputyönäni on kaksi omakuvaa, 
jotka ovat toteutettu piirtämällä. 
Tavoitteenani oli tutkia omia 
kasvoja niiden jäljentämisen 
kautta. 

Nea Virtanen, kuvataide
Spectaculum
Piirroksessa näkyy se, miten 
yhteiskunta ohjailee ja muovaa 
ihmistä. Teoksessa nousee esiin 
myös se, miten muiden katseet 
määrittelevät toisia.

Nea Virtanen, kuvataide,
Spectaculum

Elsa Karppi, valokuvaus, 
Tunne ja yhteys

Aina Korkeamäki, digitaalinen taide
The Debut of Cressida MacCarthy

Venla Pulkkinen, keramiikka, Kahvipöydässä
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Martti Haanpään tyylitellyssä logossa on kyse Black Metal -musiikkityylin graafisten 
tunnusten mukailusta. Kuva näyttää logolta, joka on tarkoituksellisesti vaikeasti luettavissa.

n Sarjakuvahahmot on tehty 
14–16-vuotiaiden sarjakuva- ja 
kuvitustyöpajassa Tapiolan opetus-
pisteessä. Sarjakuvatyöpajassa 
otetaan haltuun sarjakuvakerronnan 
sekä kuvittamisen perusteet. Opis-
kelijat tutustuvat sarjakuvanteon eri 

työvaiheisiin käsikirjoittamisesta 
valmiin teoksen julkaisuun ja 
harjoittelevat erilaisia piirustus- ja 
maalaustekniikoita. Lisäksi opitaan 
luomaan persoonallisia kuvituksia 
eri tarkoituksiin. Pajaa opettaa 
Vilma Leminen. 

n Tehtävänanto oli suunnitella vapaasti, 
millainen olisi kiinnostava aukeama, 
joka saisi oppilaan tarttumaan lehteen.

Kuvat on tehty Tapiolan piirtämisen 
työpajassa 14–20-vuotiaille, opettajana 
Aleksi Tolonen.

Atte Hasun Päittemme sisällä -juttu kertoo siitä, minkälaisia tarinoita päässämme voi liikkua, kun olemme unessa tai ajatuksissamme. Tarinoissa on usein oma taianomainen puolensa.

Ohto Hasun lehden aukeamalla 
esiintyvät Barong, Balin saaren 

suojelija ja Yamata No Orochi, 
japanilainen lohikäärme. Artikkeli 

kertoo näiden kahden samanlai-
suuksista ja eroavaisuuksista. 

Mikä innostaisi
tarttumaan lehteen

Katri Matilainen

Katri Matilainen

Aino Liljelund

Aino Liljelund

Sarjakuvapersoonia
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n Espoon kuvataidekoulun 
lopputyönäyttely 2022 järjestettiin 
kauppakeskus AINOAssa Tapiolassa 
9.4.–11.5.2022. Lopputyönäyttelyssä 
olivat esillä vuonna 2022 koulussa 
valmistuneet lopputyöt. Näyttelyyn 
osallistui 34 lopputyöntekijää. 
Näyttely avattiin perjantaina 8.4.2022 
ja tilaisuudessa puhuivat kuvataide-
koulun rehtori Maritta Poijärvi ja 
kulttuurijohtaja Susanna Tommila, 
Espoon kaupunki.

Kuvataidekoulun perusopetuksen 
ryhmät osallistuivat näyttelyyn Puun 
tarina -yhteisteoksella. Inspiraationa 
teoksessa oli Träskändan kartanon 
pihalla kasvava 500-vuotias tammi, 
joka on tiettävästi Espoon vanhin 
puu. Mitä kaikkea vuosien aikana on 
ehtinyt tapahtua? Mitä puu on  
nähnyt ja kuullut?

KUVAT: PASI AUTIO
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Elisse Heinimaa

KUVA: LEENA YLÄ-LYLY

Viimeisin isompi projekti toteutettiin 
2017–18, kun teimme aikamatkan 
Ernst Mether-Borgströmin taiteeseen 
yhteistyössä EMMA-museon kanssa. 
Projektista valmistui kirja ”Leikkivät 
kuvat”. Kohokohtia on ollut paljon 
– olen tietysti kiitollinen kaikille 
mukana olleille, sillä työmme on 
ennen kaikkea ryhmätyötä! 

Mikä on ollut parasta lasten kanssa 
työskennellessä?

Työni on ollut hyvin suuressa määrin 
myös elämäni sisältö. Luonnehtisin 
kuvataideopettajan työtä pedago-
gisen taiteilijan ja löytöretkeilijän 
toiminnaksi. 

Opettaja saa olla oppilaiden ja 
kollegoiden kanssa kuin yhteisellä 
seikkailuretkellä, jossa tapahtuu 
yllätyksiä ja päämääräkin voi vaihtua 
kesken matkaa. Parasta on siis 
vuorovaikutus, jossa ajatukset ja ideat 
kehittyvät. 

KIRJOITTAJA: SAGA HEINO 

n 
Keskellä kuviksen keväisiä 
näyttelyvalmisteluhulinoita 
istahdimme Elisse Heini-

maan kanssa juttelemaan menneistä 
ja tulevista. Espoon kuvataide-
koulussa 19 vuotta päätoimisesti 
opettanut Elisse siirtyy eläkkeelle 
kesäkuussa 2022.

Elisse on 43-vuotisen uransa 
aikana ehtinyt toimia muun muassa 
kuvataideopettajana, rehtorina, 
toiminnanjohtajana, luennoitsijana, 
opettajien täydennyskouluttajana, 
kuvataidekoulun johtokunnan jäse-
nenä ja oppikirjojen kirjoittajana. 

Elisse on pitkäjänteisesti kehittänyt 
kuvataideopetusta myös valtakun-
nallisella tasolla Suomen lasten ja 
nuorten kuvataidekoulujen liiton 
puheenjohtajana vuosina 1984–89 ja 
ollut mukana monissa kansainvälisissä 
hankkeissa. Kuvataidekoulujen liitto 
antoi Elisselle vuonna 2004 Vuoden 
kuvataideopettaja -palkinnon ja 
vuonna 2021 hän sai Opetusalan 
Ammattijärjestön hopeisen mitalin 
erityisen ansiokkaasta kulttuurin 
hyväksi tehdystä työstään. 

Valmistuit kuvataideopettajaksi 
vuonna 1978. Mikä sai sinut opis-
kelemaan kuvataideopettajaksi? 

Olin onnekas, sillä koulussa 
sain kuvaamataidon opetusta 
ammattitaitoisilta, innostuneilta ja 
monipuolisesti sivistyneiltä opetta-
jilta. He olivat esikuviani, joten päätin 
ammatinvalinnastani jo koululaisena. 

Olit mukana perustamassa 
muun muassa Valkeakosken 
kuvataidekoulua vuonna 1980. 
Kuvataideopettajien Stylus-
lehden artikkelin mukaan olitte 
”suuruudenhulluja ihmisiä, joilla 
oli mahdottomia unelmia” – mutta 
haaveenne toteutui kokonaan! 
Miksi kuvataidekouluja alettiin 
perustaa samanaikaisesti eri 
puolilla Suomea?

Peruskoulu-uudistuksessa kuvaa-
mataito-oppiaineen asema heikkeni 
merkittävästi. Tuntimäärä väheni ja 
aineenopettaja sai opetettavakseen 
vasta silloisen yläasteen oppilaat eli 
13-vuotiaista eteenpäin. Samalla 
koulujen kerhoja lakkautettiin. 

Kun maassa oli jo vuosikymmeniä 
toiminut hieno musiikkioppilaitosten 
verkosto, ajattelimme, että miksi 
ihmeessä meillä ei voisi olla myös 
kuvataideopetuksesta vastaavia 
oppilaitoksia. Taloudellinen nousu-
kausi vaikutti myös myönteisesti 
perustamispäätöksiin. 

Kuvataidekoulussa on edelleen 
pieni ryhmäkoko, paljon aikaa 
taiteen tekemiseen, pätevät 
opettajat, laadukkaat materiaalit ja 
toimivat opetustilat. Millä tavoin 
Suomen kuvataidekouluja voisi 
vielä kehittää?

Mikään saavutus ei ole pysyvä. Emme 
voi laittaa käsiä ristiin ja todeta, että 
valmista tuli! Kuvataidekoulujen 
asemasta ja toiminnan ehdoista – 
muun muassa omien opetustilojen 
välttämättömyydestä – täytyy 
huolehtia kaiken aikaa, jotta voimme 
tulevaisuudessakin puhua esimer-
killisestä kuvataidekasvatuksesta. 
Sitä paitsi pedagogiikan pitäisi  
olla prosessi, joka muuttuu ja  
kehittyy ajassa. 

Olen puhunut kuvataidekoulu-
hengestä, jolla tarkoitan uudistuvaa, 
kokeilevaa ja innostunutta opetusta. 
Kun haluamme ylläpitää oppi-
laissamme uteliasta ja innokasta 
asennetta maailmaa ja taidetta 
kohtaan, niin sitä samaa asennetta 
pitää edellyttää myös pedagogeilta  
ja kaikilta taideopetukseen   
vaikuttavilta tahoilta.

Omaa aikaamme sävyttää nyt huoli 
luonnosta ja ilmastonmuutoksesta. 
Kuinka taideopetus reagoi siihen – 
siinäpä on pohdittavaa!

Olet tuonut italialaista Reggio 
Emilia -pedagogiikkaa maahamme. 
Millä tavoin lapsen sata kieltä 
-pedagogiikka on vaikuttanut 
taidekasvatukseemme? 

Muutos on tapahtunut erityisesti 
varhaiskasvatuksen piirissä, sillä 
päiväkotien taidekasvatus on saanut 
paljon inspiraatiota reggiolaisesta 
kunnallisten päiväkotien vuosikym-
meniä jatkuneesta kehitystyöstä. 

Kuvataidekoulujen perustamisvai-
heessa 1980-luvulla me pioneerit 
tutustuimme Reggio Emiliassa päivä-
kotien toimintaan ja oivalsimme, että 
meillä oli paljon yhteisiä ajatuksia. 

Saimme merkittäviä vaikutteita myös 
omaan kehitystyöhömme, erityisesti 
ymmärsimme alle kouluikäisten 
lasten taidekasvatuksen filosofiaa  
ja käytäntöä. 

Mitkä hetket kuvataideopettajana 
ovat erityisesti jääneet mieleesi? 

Kohokohta on aina, kun oppilas on 
oivaltanut jotain ja kun vuoropuhe-
lumme on tuottanut uusia ideoita. 
Eräs onnistunut pedagoginen projekti 
toteutui 2000–01, jolloin työskentelin 
oppilaitteni ja kollegojeni kanssa 
kansainvälisessä ”Revived objects” 
-projektissa. Sen tavoitteena oli 
opettaa kestävän kehityksen peri-
aatteisiin nojautuvia elämänarvoja 
taiteen keinoin. 

Myös italialaisen ”Lapsen sata 
kieltä” -näyttelyn järjestäminen 1990 
Voipaalan lastenkulttuurikeskuksessa 
oli suuri voimainponnistus koko 
työryhmältämme. Se säilyy aina 
muistoissani upeana yhteistyön ja 
avuliaisuuden monumenttina. 

Suuruudenhullu unelma 
kuvataidekoulusta

n
Espoon kuviksen Puun tarina 
-yhteisteos kauppakeskus 
AINOAssa huhti–touko-

kuussa 2022 pohtii, millainen tarina 
jokaisella puulla on kerrottavanaan. 
Puulla on ollut aikaa kasvaa ja todistaa 
ajan kulkua. Mitä kaikkea vuosien 
aikana on tapahtunut? Mitä puu on 
nähnyt? Mitä se on aistinut? Mitä se  
on nähnyt ja kuullut? 

Tehtävässä opetusryhmät loivat 
puuhun oksia, jotka ovat ainutkertaisia 
sisällöltään ja taiteelliselta toteutuk-
seltaan. Lopputyönäyttelyssä puista 
muodostuu puutarha näyttelytilaan. 

Tee oma oksasi tämän sivun ohjeilla!

Puu kertoo tarinansa materiaalien, 
muotoilun ja värien avulla. Työtapa 
on vapaa. Materiaaleina voit käyttää 
esimerkiksi paperia, pahvia, massoja, 
printtejä, lankaa tai kangasta. 

Oksana on pitkä pyöreä askartelu- 
tikku (pituus 40–60 cm, halkaisija   
n. 6–12 mm)

Maalaa ja käsittele oksa omaksi koko-
naisuudekseen – tai säilytä puupinta ja 
liitä siihen erilliset teokset. Voit myös 
käyttää seuraavia ideoita:  

• muotoile lehti, hedelmä tai marja
• tee hyönteinen, joka asuu oksassa
• kuvittele lintu, joka on istunut 

oksalla
• mieti, mitä puu on kuullut ja 

nähnyt toisessa ajassa tai paikassa
• pohdi, miten puut viestivät 

toisilleen
• kuvaa puun kemiallisia tapahtumia
• kehitä tarina puun juurista

Oksista syntyy puun tarina 

Tee oma oksasi 
tämän sivun 

ohjeilla!

KUVITUS: NEO NARJUS
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KIRJOITTAJA: NEO NARJUS

n Harjoittelimme tehtävää varten ihmisen 
piirtämistä: 7–8-vuotiaiden oppilaiden 
kanssa tarkastelimme kasvoja, 9–10-  
vuo tiaiden kanssa koko ihmistä. Kun 
ihmisen piirtäminen alkoi olla hanskassa, 
pohdimme miten henkilöstä saisi tehtyä 
tunnistettavasti Elissen näköisen.

Tutkimme valokuvia Elissestä tarkastellen 
vaatetusta, kasvojen piirteitä ja kampausta 
sekä harjoittelimme piirteiden piirtämistä 
vihkoon.

Pienten oppilaiden kanssa toteutimme Elisse- 
aiheiset lyijykynäpiirrokset kasvokuvina, 
joissa käytimme valokuvaa mallina. Kun 
kasvot oli piirretty, suunnittelivat oppilaat 
Elisselle asusteita eläkepäivien viettoon  
ja erilaisia tilaisuuksia varten.

Isompien oppilaiden kanssa juttelimme 
saduista ja tarinoista, koska tunnetusti 
Elisse rakastaa satumaailmoja. Jokainen 
oppilas suunnitteli omanlaisensa satu-
maailman ja sijoitti Elissen maisemaan  
haluamallaan tavalla.

Muotokuva opetustehtävänä 

n
Kuvataidekoulun luku-
vuosi 2021–22 omistettiin 
kirjallisuudelle. Se merkitsi 

erilaisia lähestymistapoja tarinoihin, 
satuihin, runoihin – ja kaikenlaiseen 
kirjallisuuteen. 

Tehtävässä ”Oma kirja” tutustut-
tiin aluksi kirjallisuudenlajeihin 
tarkastelemalla kirjojen kansia 
arvuutteluleikissä. Mitä kirjan kansi 
kertoo sen sisällöstä? Voiko kirjan 
kansikuvan ja nimen perusteella 
päätellä, mihin kirjallisuudenlajiin 
se kuuluu? Miten satukirja eroaa 
tietokirjasta tai seikkailukirja runo-
kirjasta? Mistä oppikirjan tunnistaa? 

Samalla tutkittiin kansien sommit-
telua, kuvien tyylilajeja, värivalintoja, 
tekstityyppejä ja takakansien tekstejä. 
Kirjan ulkoasun suunnittelija pohtii 
siis todella monia asioita.

Olari 1:n opetuspisteen 10–12 
-vuotiaat oppilaat suunnittelivat 
omat kirjansa eli kuvitteellisen kirjan 
ulkoasun. Lähtökohdaksi jokainen 
valitsi opetuspisteen kirjahyllystä 
sopivan kokoisen kirjan, jonka kannet 
ja selkämys mitattiin huolellisesti. 
Mittojen mukaan leikattiin paksusta 
pahvista oman kirjan kannet, 
jotka yhdistettiin liimapaperilla 
selkäkappaleeseen. 

Sitten alkoi varsinainen suunnittelu: 
millaisen kirjan haluaisin tehdä? 

Mikä olisi hyvä kansipaperin väri? 
Millainen kansikuva kertoisi kirjan 
sisällöstä ja mitä takakansi paljas-
taisi tekijästä ja kirjan tarinasta? 
Kirjailijan nimenkin voi keksiä eli 
voi käyttää oman nimensä sijasta 
pseudonyymiä. 

Tutustuttiin myös kirjan kustantajan 
työhön ja pohdittiin, kuinka monen 
ihmisen työpanosta tarvitaan ennen 
kuin kirja on lukijan kädessä.

Tehtävässä tekniikka oli vapaa. 
Suurimman suosion saavuttivat 
jännittävät tarinat, tietokirjat, päivä-
kirjan muotoiset tarinat ja sadut. 

Tehtävässä ”Lukija” piirrettiin 
elävästä mallista kirjaa lukeva, istuva 
henkilö. Kun asento ja mittasuhteet 
olivat kohdallaan, toteutettiin 
lukija punasavesta muovaamalla. 
Raakapoltetut teokset viimeisteltiin 
rakentamalla lukijoiden käsiin 
miniatyyrikokoiset kirjat. Myös luki-
joiden istuimet suunniteltiin itse ja 
rakennettiin punasavesta. Millainen 
on oma lukutuolisi? Missä asennossa 
mieluiten luet hauskaa kirjaa?

ELISSE HEINIMAA

kuvataideopettaja

KUVAT: 

ELISSE HEINIMAA JA 

CATRINA WASELIUS 

Kirjoja ja lukijoita
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Kuviksessa on lukuvuoden  
2021–22 aikana ollut teemana  
kirjat ja tarinat. Mikä on paras 
lukemasi kirja? 

Voin suositella muutamia: Irene 
Vallejon ”Papyrus. Kirjan katkea-
maton tarina” on hieno kuvaus 
kirjoituksen kehittymisestä ihmisen 
mielikuvituksen jatkeeksi. Peter 
Bichselin novellikokoelman ”Lasten-
tarinoita” tarinat ovat surrealistisia 
loogisen ajattelun harjoituksia. Tove 
Janssonin ”Kesäkirjan” luen joka kesä! 

Mitä suunnitelmia sinulla on 
eläkepäiville?

”Ajattelen vihdoin lukea kaikki 
ne kirjat, joista olen luennoinut 
kaikki nämä vuodet”, sanoi ystäväni 
kirjallisuuden professori jäädessään 
eläkkeelle. Myös minulla on aika 
monta opusta odottamassa! Jatkan siis 
lukemista, kirjoittamista ja piirtämistä 
niin kuin tähänkin asti.

Mikä taideteos kuvastaa parhaiten 
tunnelmiasi, nyt kun olet jäämässä 
eläkkeelle? 

Paul Klee: Small room in Venice/  
Ein Stübchen in Venedig, 1933. 
Pastelliliitu värjätylle paperille. 
Kunstmuseum Basel.

Kiitos sinulle ja muille edellä-
kävijöille, että unelmoitte suuresti 
perustaessanne kuvataidekouluja! 
Kiitos myös hyvästä työtoveruudesta 
19 vuoden ajan! 

Jos haluat lukea lisää kuvataide-
koulujen historiasta, tutustu Elisse 
Heinimaan artikkeliin ”Kuvataide-
koulusta taiteen perusopetukseen”:   
https://youngart.fi/kuvataidekoulus-
ta-taiteen-perusopetukseen/ 

Kirja ”Leikkivät kuvat” on myynnissä 
Espoon kuvataidekoulussa: https://
espoonkuvis.mycashflow.fi/ Julia Sipari: Elisse öisellä rannalla

Sami Waksman: Elisse maassa nimeltä Tuntematon

Irene Odé: Elisse karkaamassa häkistä

Mila Nevalainen: Asusteet, joissa voi mennä taidenäyttelyyn

Sila Yanes: Asu metsäretkille

Mirella Geijer: Kesäinen asu vesisateisille matkoille

Aino Luukkainen: Miku ja Feles

Oppilas 10 v.: 
Koiratytön päiväkirja

Noora Laininen: 
Hilman ja Kati-kissan etsivätoimisto

Aino Mikkilä: Näin piirrät ihmisen

Henna Kuosa: Salainen päiväkirjani
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Millainen merkitys luentojen ja 
koulutuksen sisällöille on sillä, että 
teet itse päätoimisesti opetustyötä? 

EH: Oma kokemus ja aiheen 
tuntemus käytännön tasolla ovat 
todella olennaisia kouluttajan 
toiminnassa. Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen opettajat ovat 
hyvin kiinnostuneita siitä, miten 
jokin niin sanottu teoreettinen 
periaate tai käsite voidaan soveltaa 
käytäntöön. Mitä kuvataideopetuksen 
tavoitteet tarkoittavat oppitunnilla? 
Miten lapsi ymmärtää ne? Käytän 
paljon oppilaitteni parissa tekemiäni 
dokumentaatioita luennoissani. 
Kuvalliset kertomukset havainnol-
listavat kuvataideopetuksen ydintä: 
kuvallisen ajattelun, havainnoinnin, 
ympäristöajattelun ja esteettisen 
kulttuuriperinnön omaksumista 
taiteen keinoin. 

Koulutuspäivillä osallistujien kanssa 
käydyissä keskusteluissa nousevat 
myös usein esille kysymykset erilai-
sista oppijoista, ja silloin on hyvä, jos 
kouluttajalla on omia kokemuksia 
aiheesta. Voimme vaihtaa tasaver-
taisina kokemuksia ja pohtia yhdessä 
ratkaisuja.

KIRJOITTAJA: ANU HIETALA

n 
Espoon kuvataidekoulun 
opettajilla on monipuo-
lista osaamista lasten ja 

nuorten kuvataide- ja muotoilu-
kasvatuksesta. Opettajiemme 
osaamista ovat hyödyntäneet mm. 
Aalto-yliopiston taidekasvatuksen 
koulutusohjelma, Espoon kaupungin 
varhaiskasvatuksen yksiköt sekä 
taiteen perusopetuksen järjestöt. 
Koulumme päätoimiset opettajat 
ohjaavat vuosittain kuvataideopetta-
jaksi opiskelevien opetusharjoittelua. 

Olemme yhdessä opettajien kanssa 
nostaneet esille kuvataidekoulun 
tarjoamaa täydennyskoulutusta 
varhaisiän taidekasvatuksessa laati-
malla ”Taidepedagogiikka tutuksi” 
-otsikolla aihekokonaisuuden, 
joka julkaistiin loppuvuonna 2021 
verkkosivuillamme. 

Näen täydennyskouluttaja-roolin 
kasvavana mahdollisuutena tulevai-
suudessa ja olenkin kiitollinen siitä, 
että oppilaitoksessamme työskentelee 
huippuosaajia, joiden kanssa voimme 
kehittää koulutustarjontaa. Kysyin 
Mari von Boehmilta, Elisse 
Heinimaalta ja Nina Ruokoselta, 
millaisia koulutuksia he ovat pitäneet 
ja millaisia eväitä opettajan työ antaa 
täydennyskouluttajana toimimiseen. 

Mikä on erityisalaasi kouluttajana? 

EH ja NR: Olemme koordinoineet 
kuvataideopettajiksi opiskelevien 
opetusharjoittelua ja pitäneet taiteen 
perusopetukseen liittyviä luentoja 
Aalto-yliopistossa. Luennot ovat käsi-
telleet kuvataidekoulujen kehitystä 
Suomessa, taiteen perusopetuksen 
arvoja ja tehtäviä sekä koulumme 
opetussuunnitelmaa. 

EH: Olen luennoinut useista 
teemoista: Lapsen kuvallisen ilmaisun 
ominaispiirteet, kuvataideopetuksen 
tavoitteet ja sisällöt varhaiskasvatuk-
sessa, pedagoginen dokumentointi, 
kuvataideopetuksen näkökulmia 
alakoulussa, Reggio Emilia -pedago-
giikka maailmalla ja Suomessa. 

MvB: Olen opettanut Aalto-yliopis-
tossa ympäristöpedagogiikkaa ja 
kuvataiteen maastokurssia ”ulos luok-
kahuoneesta”. Erityisalaani on ulkona 
tapahtuva taidekasvatus ja taiteeseen 
perustuva ympäristökasvatus. Olen 
myös luennoinut taiteen mahdolli-
suuksista kestävyyskasvatuksessa. 

oppilas miettii itselleen sopivan 
projektin ja työskentelee sen parissa 
pitkäjänteisesti. Ryhmälle tärkeä 
ominaisuus on toisten kannustaminen 
ja rohkaiseminen uuden edessä.

voi renderöidä kuvia kaikista mahdol-
lisista suunnista: läheltä tai kaukaa, 
jyrkästi tai loivasti.

Opiskelu on ryhmän monitasoisuuden 
takia projektiluontoista. Jokainen 

hahmosuunnittelusta erilaisten ympä-
ristöjen mallintamiseen ja fysiikoiden 
kokeilemiseen. Jotkut ryhmän jäsenet 
ovat harrastaneet 3D:tä jo vuosia, 
ja heitä kannustetaan etsimään itse 
tietoa projektiensa edistämiseksi, 
vaikka ongelmia ratkaistaan myös 
yhdessä. Osa kokeilee 3D:tä ensim-
mäistä kertaa työpajan aloittaessaan. 
Nämä uudemmat oppilaat saavat 
erityisesti tukea päästäkseen  
työskentelyssä kunnolla alkuun.

Yleinen työpajalaisia kiinnostava 
projekti on oman hahmon mallin-
taminen. Työskentely alkaa usein 
hahmon luonnostelulla eri suunnista 
ja hahmomallin piirtämisellä. 
Toisinaan oppilaat päättävät mallintaa 
hahmonsa ilman referenssikuvia, 
enemmän intuition avulla. 

Blenderissä hahmo muotoillaan 
polygoneista, jotka ovat kuin 
kolmiulotteista muovailuvahaa 
tietokoneen näytöllä. Polygonien 
osia kutsutaan vertekseiksi, edgeiksi 
ja faceiksi. Tätä massaa liikutellaan 
ja muovataan hiiren avulla, kunnes 
hahmo on halutun muotoinen. 

Seuraavaksi hahmolle tehdään UV:t, 
jolloin ohjelma käsittää mallin myös 
kaksiulotteisena. Se litistää hahmosta 
kaksiulotteisen ”kartan”, jolloin 
hahmon värittäminen on mahdollista. 

Oppilaat voivat myös tehdä hahmoil-
leen luurangon, eli ”rigin”, joka 
mahdollistaa hahmon taivuttamisen 
eri asentoihin. Valmiista hahmosta 

KIRJOITTAJA: JOHANNA AULÉN

n 
3D vaatii kärsivällisyyttä, 
mutta sen antamat 
mahdollisuudet vievät 

kuvantekemisen uudelle ulottuvuu-
delle. Kaiken takana on kuitenkin 
vanha kunnon lyijykynä ja visuaaliset 
näkemykset, paperille luonnostelu 
ja suunnittelu. Lopullisen teoksen 
toteuttamiseen tietokone toimii 
välikätenä. 

3D:tä käytetään animaatioiden, 
visuaalisten efektien, 3D-mallien ja 
vaikkapa elokuvaefektien tekemiseen. 
Alalla on suuri vaikutus nykyaikai-
sessa kaupallisessa mediassa, mutta 
se sopii myös taiteellisesti suuntau-
tuneeseen tekemiseen. Työpajassa 
työkaluna on Blender, joka on 
ilmainen, mutta silti mainiosti amma-
tilliseenkin tekemiseen soveltuva 
työkalu. Blenderin monipuolisuus  
antaa aineksia opiskeluun vuosi-
kausiksi eteenpäin. 

3D-opiskelijat työllistyvät moni-
puolisesti esimerkiksi pelialalle, 
mainostoimistoihin, freelancereiksi, 
elokuva-alalle tai vaikkapa uutis-
taloihin. Osa nykyisistä ryhmän 
opiskelijoista haaveilee opiskelevansa 
koukuttavaa 3D:tä täysipäiväisesti 
vaikkapa lukion jälkeen. Jokunen 
ryhmän perustamisaikojen varhaim-
mista oppilaista opiskeleekin jo alaa.

3D-työpajan oppilaat ovat 
erikoistuneet omien mielen-
kiinnonkohteidensa mukaan 

3D-työpajassa luodaan hahmoja 
virtuaalisesta muovailuvahasta

Koulutuspäivieni ohjelmassa on ollut 
myös käytännön työskentelyä tai on 
kokeiltu erilaisia kuvallisen ilmaisun 
mahdollisuuksia. 

MvB: Käytännön opetustyö on 
oleellinen pohja sille, että teoria ja 
todellisuus yhdistyvät koulutuksessa. 
Parasta on, jos koulutuksessa pääs-
tään myös kokeilemaan työskentelyä 
ja heittäytymään aiheisiin oman 
taiteentekemisen ja ryhmän yhteisen 
keskustelun avulla. 

NR: Harjoitteluiden ohjaajana omat 
kokemukset ja kommellukset opet-
tajana ovat antaneet perspektiiviä ja 
ymmärrystä aiheeseen ja toimiviin 
toimintatapoihin. 

Millä tavoin kuvataidekoulun 
opettajien osaamista voisi 
hyödyntää nykyistä enemmän eri 
koulutusmuotojen opinnoissa tai 
täydennyskoulutuksessa? 

EH: Kuvataidekoulut ovat eräänlaisia 
”laboratorioita”, joissa voidaan 
kokeilla ja löytää uusia pedagogisia 
näkökulmia. Ja tietysti haluamme 
jakaa havaintojamme, oppimiamme 
asioita ja innostustamme. Ehkä 
voisimme perustaa uudenlaisen 

Osaaminen kiertämään 
– Espoon kuvataidekoulun opettajat opetusalan kouluttajina

koulutuskonseptin, jonka ajatuksena 
olisi vastavuoroisuus, jakaminen, osal-
listaminen... Täydennyskoulutus voisi 
parhaimmillaan olla useista erilaisista 
päivistä koostuva kokonaisuus. Tällöin 
olisi mahdollista päästä syvemmälle 
teemaan. 

MvB: Meillä on kuvataidekoulussa 
paljon vapautta ja mahdollisuuksia 
kokeilla juuri taiteen keinoin tapahtuvaa 
tutkivaa oppimista. Kuvataidekoulussa 
kaikki kasvatus tapahtuu taiteen 
kontekstissa. Samalla teemojen parissa 
työskentely ohjaa todella monenlaisten 
aiheiden ääreen ja tarjoaa syvällisiä 
tapoja tarkastella maailmaa ja meitä 
ihmisiä sen osana. Olisi kiinnostavaa 
kehittää tätä ajatusta varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen ammattilaisten 
kanssa. 

NR: Olisi tärkeää hyödyntää kuvataide-
koulumme taiteen tekemiseen soveltuvaa 
oppimisympäristöä. Siksi koulutusten 
pitopaikaksi sopisivat parhaiten 
koulumme omat tilat, joissa ollaan 
tarvikkeiden ja materiaalien äärellä. 

Tutustu ”Taidepedagogiikka  
tutuksi” -aihekokonaisuuteen:  
https://www.espoonkuvis.fi/kurssi- 
kerho/taidepedagogiikka-tutuksi 

Mari von Boehm Elisse Heinimaa Nina Ruokonen KUVA: PASI AUTIOKUVA: PASI AUTIOKUVA: MARI VON BOEHM
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Erika Edelman

Topias Poikola

Jiarui Hu Rasmus JauriOppilas 17 v. 

Oppilas 16 v.



26 27

Sylvia Virsu

Anni Hakonen

Oppilas 14 v.

Anni Hakonen

Olga Metsola

Sara Pursiainen

Emmi Kaarni

Otto Sarras

Lenni Vähäkylä

Oppilas 15 v. 

Sylvia Virsu

n Kauppakeskus Ison Omenan ulkovitriineissä esille tulevat Espoon kuvataidekoulun digi-
taalisen taiteen työpajan oppilaiden töitä. Tehtävinä on ollut mm. värin tarina, elokuvajuliste, 
fantasiakuvat ja art nouveau -tyylinen juliste. Joukossa myös oppilaiden omia aiheita. Työt on 
toteutettu Adobe Photoshop- ja Illustrator-ohjelmilla piirtäen ja maalaten. Opettajana toimii 
kuvataiteilija Nina Sarkima.

Digitaalisen taiteen 
työpajojen oppilastöitä
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KIRJOITTAJA: ANU HIETALA

n
Espoon kuvataidekoulu 
on mukana kuuden 
kuvataidekoulun yhteisessä 

Opinpolku näkyväksi -hankkeessa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää 
kuvataidekoulujen arviointikulttuuria 
ja toimintatapoja, joilla oppilaan 
oppimista tehdään näkyväksi. Lisäksi 
tavoitteena on opettajien tukeminen 
opetussuunnitelman mukaisessa 
opetuksessa ja arvioinnin toteutta-
misessa. Hankkeessa jaetaan hyviä 
käytäntöjä ja hyödynnetään yhdessä 
hyväksi havaittuja toimintamalleja. 
Hanketta koordinoi Vihdin kuvatai-
dekoulu ja sillä on oma blogisivusto: 
arviointikuvataidekoulussa.com. 

ARVIOINTITAITOJA  
OPPIMASSA 

Ensimmäisten opintovuosien aikana 
sanoja ja käsitteitä harjoitellaan 
käyttämään pikkuhiljaa taiteellisen 
työskentelyn lomassa. Tekemällä 
oppii -sanonta pätee myös sanal-
listamiseen. Kuvista ja tekemisestä 
puhumista oppii harjoittelemalla ja 
yhteinen keskustelu rakentaa ryhmän 
turvallista ilmapiiriä. 

Oman oppimisen ja siihen 
vaikuttavien asioiden tarkastelu 
ja sanoittaminen vaatii abstraktia 
ajattelua ja on vaativampaa kuin yksit-
täisen kuvan aiheisiin tai tekotapaan 
liittyvä keskustelu. Lukuvuosittaista 
itsearviointia tehdään systemaatti-
semmin 11 vuoden iästä alkaen. 

Opettajat ovat herkkiä huomaamaan, 
että kuvallisesti itseään ilmaisevat 
lapset ja nuoret eivät aina koe sanallis-
tamista luontevaksi tavaksi ajatusten 
ja mielikuvien ilmaisuun. Arviointia, 
itsearviointia ja vertaisarviointia voi 
kuitenkin harjoitella ja oppia. 

Opinpolku näkyväksi -hankkeessa 
opettajat ovat pohtineet yhdessä 
millainen arviointi, vertaisarviointi 
ja itsearviointi innostaa ja hyödyttää 
oppilaita parhaiten ja miten  
arviointityö toteutuu koko ryhmän 
sekä erilaisten oppilaiden kannalta 
mielekkäällä tavalla. 

MITEN TEHDÄ OPPIMISEN  
ERI VAIHEET NÄKYVÄKSI? 

Opettajat keräävät itsearviointitehtä-
vien avulla tietoa siitä, miten oppilaat 
kokevat kuvataidekoulutyöskentelyn 
itsearvointihetkellä. Etsimme uusia 
tapoja ja käytäntöjä dokumentoida 
ja tallentaa oppimista siten, että 
kukin oppilas ja eri opintovaiheiden 
opettajat näkevät kuvin ja sanoin 
tallennettuja teoksia sekä oppimisen 
prosessia. 

Dokumentoinnin kehittämisessä on 
vielä paljon tehtävää. Tavoitteena on 
huomioida pedagogiset näkökulmat, 
tietosuoja, tekninen sujuvuus ja 
työaikakysymykset. Dokumentointi 
on hieno tapa tehdä opinpolkua 
näkyväksi, mutta se ei saisi viedä 
liikaa aikaa kuvanteolta. 

VÄRIKÄSTÄ PALAUTETTA 
ARVIOINTITEHTÄVISTÄ 

Käytännön kokeilujen yhtey-
dessä saatu oppilaiden palaute 
suuntaa itsearviointimenetelmien 
kehittämistä. Tänä lukuvuonna 
kokeilimme uutta kaksiosaista 
itsearviointitehtävää. 

Ensimmäisen sivun käsitekartalla 
oppilas antaa muun muassa värit-

tämällä palautetta saamastaan 
opetuksesta ja omasta tuntityösken-
telystään. Toisella sivulla oppilas 
kuvaa tai kuvailee lukukauden 
mieluisimman tehtävän ja valitsee 
sanapilvestä tehtävään liittyviä oleel-
lisia sisältöjä ja kuvallisia käsitteitä. 

Itsearviointitehtävän tavoitteena 
on oppia tunnistamaan omia 
kiinnostuksen kohteita, tavoitteita 
ja vahvuuksia. Arviointitehtävistä 
tehtiin kaksi versiota eri ikäisiä 
oppilaita ajatellen. 

Saimme arviointitehtävien kokei-
lemisesta oppilailta hyödyllistä 
palautetta. Tehtävissä käytetyt 
käsitteet olivat monien oppilaiden 
mielestä kuivia, eivätkä houkutelleet 
syventymään ja viipymään omien 
pohdintojen äärellä kovinkaan 
pitkään. 

Johtopäätös saamastamme palaut-
teesta on, että arviointia on vaikeaa 
saada toimimaan irrotettuna teke-
misen prosessista ja konkreettisista 
tehtävien aiheista. Arviointityös-
kentely on helpointa, kun sen tekee 
varsinaisten kuvanteon vaiheiden 
yhteydessä, mutta samalla meidän 
tulisi auttaa oppilasta reflektoimaan 
omaa oppimista koko vuoden 
aikana.  

Värityskuva itsearviointia varten, 1. sivu 
2-sivuisesta itsearviointitehtävästä. 

Arviointikuvan rakenteen on suunnitellut 
Opinpolku näkyväksi -hankkeen tiimi. 

Värityskuva: Aava Määttä

Opinpolku näkyväksi -hanke

KIRJOITTAJA: LAURA POKELA

n
Kirstin koulun opetus-
pisteessä toimiva 
9–11-vuotiaiden muotoilu-

ryhmä on työskennellyt kevättalven 
ajan pitkäjänteisesti pelisuunnittelun 
parissa muotoilijaopettaja Laura 
Pokelan ohjauksessa. Työ on moni-
vaiheinen ja siihen liittyy oppilaan 
suunnitelmasta riippuen muun 
muassa kuvittamista, savitöitä sekä 
ompelua. 

Pelisuunnittelutehtävää pohjustettiin 
muistelemalla omia pelaamiseen 
liittyviä kokemuksia. Yhdessä 
listattiin, minkälaisia erilaisia pelejä 
on olemassa ja mitä pelejä on pelattu 
kotona, kirjastossa tai kavereiden 
kanssa. Erilaisten pelityyppien 
pohtimisen päätteeksi aloitettiin 
oman peli-idean kehittely. 

Suunnitteluvaiheessa jokainen kehitti 
omalle pelille teeman tai visuaalisen 
maailman sekä piirsi luonnoksia ja 
lopullisen suunnitelman. Pelin sään-
töjä, toimivuutta ja tarvittavia osasia 
pohdittiin ja suunnitelmat jalostuivat. 

Pelilaudan kuvittamiseen kukin sai 
valita itselle mieluisat välineet. Peliin 
liittyvät hahmot, pelinappulat ja 
nopat valmistuivat savesta muovaillen. 
Pelisääntöjä varten etsittiin erilaisia 
teksti- ja kirjoitustyylejä, jotka 
voisivat sopia oman pelin ilmeeseen. 
Peleihin liittyvät kortit tehtiin 
kestäviksi laminoimalla. 

Oppilaat keksivät peleille hauskoja 
ja mielikuvituksellisia teemoja. 
Löytyypä repertuaarista mysteeri-
hahmojen selvittelyä, vuodenaikoja, 
siementen idätystä ja porkkanan 
kasvatusta, sokkelossa selviytymistä 
sekä avaruusaiheita kinkkisten 
kysymyskorttien kera. 

Yhdessä pelissä liikutaan värikästä 
mattomaista rataa pitkin maapallon 
yli. Matkalta löytyy teleportti, jonka 
kohdalle osuessa pääsee etenemään 
aimo harppauksen. Toisessa pelissä 
on liikkuvat portaat, varotaan  
hiekkahirviötä ja tavoitellaan 
kultaista omenaa. 

Perheen lemmikkeihin liittyvä peli 
on suunniteltu nimenomaan omalle 
äidille, jonka kanssa aiotaan viettää 
yhteisiä kivoja pelihetkiä. Seikkailu-
teemaisia pelilautoja halkovat joet ja 
sillat eksoottisten kasvien katveessa. 
Pelikorteista löytyy niin tutkimus-
matkailijoita, museoväkeä, keräilijöitä 
kuin roistoja, huijareita ja naamio-
hahmoja, pupuja sekä välkkyviä 
timantteja. 

Valmiit pelit osineen pakataan lopuksi 
itse valmistettuihin kankaisiin tai 
kartonkisiin pakkauksiin, jossa ne 
vihdoin kevään päätteeksi kuljetetaan 
kotiin pelattavaksi. Sitä ennen on 
tarkoitus testata ryhmän luomuksia 
yhdessä pelaten ja omasta työstä 
iloiten! 

Muotoiluryhmä 
pelien pauloissa

Seela Tikkanen valmistaa pelinappuloita savesta.

Katariina Korhosen lautapeli ja nappulat sekä kortit ja säännöt.

Parityönä tehty eläinsokkelojahti ja sen pelilauta, nappulat, säännöt ja pakkaus.

Noora Korhosen lautapelin 
pelikortit ja nappulat.

Venla Sundqvistin pelilauta.

OPETTAJAN OHJEET 
OVAT SELKEÄT

SIIVOAN 
JÄLKENI

KESKITYN TYÖSKENTELYYN

AINA USEIN VÄLILLÄ HARVOIN

OLEN YSTÄVÄLLINEN JA 
HUOMIOIN MUUT RYHMÄLÄISET

RYHMÄSSÄNI ON HYVÄ TYÖRAUHA
SAVI-
TYÖT

VALO-
KUVAUS

TEKNIIKAT, 
MATERIAALIT 
JA TYÖTAVAT, 
JOISTA PIDÄN

LEMPITYÖNI LUKUKAUDELTA
TERVEISIÄ OPETTAJALLE

ITSEARVIOINTI- 
VÄRITYSKUVA

VÄRITÄ OIKEA VAIHTOEHTO

Copyright © Aava Määttä / Espoon kuvataidekoulu

luonnostelu – ideointi – 
prototyyppi – sommittelu 
– mittasuhteet – värien 
käyttö – keskittyminen – 
yhteistyö – työn huolella 

loppuun tekeminen – taidot 
– materiaalit – ryhmässä 

työskentely – liike – 
valo – muoto – kokeilu 
– ennakkoluulottomuus 
– luova ajattelu – työn 

viimeistely

Sanapilvi 12-vuotiaiden 
itsearvioinnin käsitteistä
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n WeeGee-talolla Lasten 
museofestareiden teemana oli 
tutkimusseikkailu 9.-10.4.2022. 
Kuviksen Puun tarina -työ -
pajassa luotiin animaatioita   
stop motion -tekniikalla. 
Osallistujat suunnittelivat ja 
kuvasivat fantasiapuun kasvun 
siemenestä puuvanhukseksi.

n Sarjakuva- ja kuvitustyö-
pajan Jäljillä-näyttely Tapiolan 
kirjastossa 13.12.–22.1.2022

Näyttely esitteli työpajan 
14–16-vuotiaiden oppilaiden 
uuden Jäljillä-kokoelman. 
Sarjakuva-albumin teemat 
ulottuvat ystävyydestä murha-
mysteereihin ja Star Wars 
-fanifiktiosta rakkauteen.

Sarjakuva-albumia sai lukea 
ja selailla Tapiolan kirjastossa 
näyttelyn ajan. Sarjakuvateoksia 
oli esillä myös kirjaston seinillä.

n Kuvataidekoulu järjesti koko 
perheen kranssipajaan 30.10.2021. 
Ilmaistapahtuma juhlisti kurssitoi-
minnan käynnistymistä Åbergin 
lastentalossa, joka sijaitsee Leppä-
vaaran Vallikalliossa. Kransseja 
tehtiin sekatekniikalla syksyn  
ja talven somisteiksi.

n Åbergin lastentalon muotoilun 
jaksoryhmässä suunniteltiin pelejä 
piirtämällä ja kuoseja Adoben 
Capture -ohjelman avulla. Tekijä: 
Lilja Pikkarainen, opettaja: Arja 
Rantala.

n Ylen Piirrä minut - 
piirustushaasteessa piirrettiin 
muotokuvia yhdellä viivalla 
ja kysytään malleilta samalla, 
mitkä asiat heitä ilahduttavat. 
Tältä näyttävät kuvataide-
koulun oppilaiden panostukset! 
#ylepiirräminut

Kuviksella tapahtuu

LUMI SAIKKONEN

KUVA: EMILIA SAMMALKORPI

KUVAT: OLARIN RUOTSINKIELISTEN 
RYHMIEN MUOTOKUVIA

KUVAT: CATRINA WASELIUS KUVAT: HENNA HELÉN

KUVAT: ARJA RANTALA
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