
KULPS-TYÖPAJA
Opettajan oppimateriaali

SEIKKAILUJEN SAARISTO

Tavoitteet:

• Teemaan tutustuminen kuvien ja taustatietojen avulla yhdessä taideopettajan ja ryhmän 
kanssa

• Kolmiulotteisen teoksen tekeminen erilaisilla kolmiulotteisilla materiaaleilla
• Omien kokemusten, mielikuvien ja mielikuvituksen hyödyntäminen sekä näiden yhdis-

täminen kolmiulotteiseksi teokseksi
• Erilaisten työvaiheiden seuraaminen ja toteuttaminen
• Taiteellisen luomisen ilo sekä oman ja toisen teoksen arvostaminen
• Kuvataidekoulun luokkatilaan ja toimintaan tutustuminen

 Työvaiheet:

• Käsien pesu
• Tutustuminen ja sijainti, sekä Espoon kuviksen lyhyt esittely
• Taidetyöpajan ohjelma
• Teeman, tavoitteiden, työvaiheiden ja materiaalien esittely
• Kovalevy ja siihen taustapuolelle nimi
• Piirrä lyijykynällä saaren muoto karhealle puolelle
• Paperisaven muotoilu saaren muotoiseksi; onko saaria yksi, kaksi vai kolme
• Painele ja silitä paperisavi tiukaksi saareksi, sillä irtonaiset paperisavikikkareet irtoavat 

paperisaven kuivuessa

• Saaren ympärillä on vesi: valtameri, meri, järvi tai joki
• Paperisavesta voi tehdä pinnanmuotoja, kalliota, jyrkänteen, kasvillisuutta, hiekkaran-

nan, rakenteita, aaltoja...

• Pehmeään paperisaveen voit tökätä puita tai muuta kasvillisuutta; tiivistä puun ympärys 
tiukaksi

• Muotoile aallot tai laineet liimavesiseoksen ja kovan siveltimen kanssa silkkipaperista, 
sanomalehdestä tai pienistä aaltopahvipaloista, jotta saat myös veden kolmiulotteiseksi

• Maalaa saari ja vesi, väreillä saat viimeisteltyä saaren luonteen
• Jos ehdit, laveeraa A3-arkille taustaksi taivas tai käytä valmiita laveerauksia tai värikar-

tonkia

• Aseta työ taustan eteen ja ota kuva kuin lähestyisit veneellä saarta. Kuvaa niin, että ku-
vassa näkyy vain saari / saaren osa ja taivas, rajaa reunat pois.

• Saarimateriaalit: kovalevyn karhea puoli, paperisavi, valkoinen silkkipaperi, sanomaleh-
tipaperi, aaltopahvi, liimavesiseos, oksat / risut / neulaset / kivet, pullopeiteväri, (vesi-
liukoinen vernissa kuivalle maalipinnalle kirkastamaan väriä)

• Taivas: min. A3-paperi ja akvarellilaveeraus / värikartonki / valmis laveeraus
• Kamera

huom! jos / kun saari kuivuessaan irtoaa kovalevystä, liimaa saari paikoilleen EriKeeperillä



Taustatietoja ja kuvia:

• Mikä on saari? Saaren määritelmä
• Saaren synty (esim. tulivuorisaari)
• Millaista saarella on? esim. luonto / maaperä / asutus
• Itämeren lähiosat: Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Suomenlahti
• Kuvia saarista ja valmiista taidesaarista

Tehtävä: Marjatta Kekki
Kuva 1: Gåsgrund, Hagerlund https://www.hagerlund.net/fi/gasgrund
Kuva 2: Espoon saaristoa Matinkylän edustalla. Keskellä Iso Vasikkasaari. Marjut Uusmäe https://www.marjutuusmae.com/ku-
via-espoosta/marjut-uusmäe-espoo-saaristo-web/
Kuva 3: Talvinen saaristo, Marjatta Kekki
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