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LUKUVUOSI 2019–2020
Lukuvuosi alkoi 19.8.2019 ja päättyy 23.5.2020. Koronaviruksen
aiheuttamasta epidemiasta johtuen kuvataidekoulussa siirryttiin
etäopetukseen 16.3.2020 alkaen. Oppilaita on 1315, joista 14
ruotsinkielisiä. Lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja on toteutunut 10994. Lukuvuonna 2019–2020 on ollut yhteensä 119
kuvataiteen opetusryhmää: 12 varhaisiän kuvataidekasvatusta,
74 perusopetuksen ja 33 työpajaa, joista 22 perusopetuksen
oli työpajoja ja 11 syventävien opintojen työpajoja. Käsityön
perusopetuksen opetusryhmiä on ollut yhteensä 11, joista 2
varhaisiän muotoilun ryhmää, 8 perusopetuksen ryhmää ja 1
perusopetuksen työpajaryhmä. Kuvataidekoulu järjestää myös
säännöllistä kurssitoimintaa. Koulujen (Aurora, Eestinkallio,
Niittykumpu, Päivänkehrä, Saunalahti) tiloissa toimivia kuvataidekerhoja on ollut kahdeksan ja niissä on ollut yhteensä 80
oppilasta. Lisäksi Espoon kuvataidekoulu on järjestänyt Espoon
kulttuurin tulosyksikön avustuksella oppilaille ilmaisia kuviskerhoja
Mainingin (1 ryhmä) ja Hansakallion (1 ryhmä) kouluissa.
Syyslukukaudella järjestettiin myös OKM:n harrasteavustuksella
1 kerho Kirkkojärven koulussa.

HALLINTO JA TALOUS
Espoon kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta antava kuvataideoppilaitos, jonka toimintaa ylläpitää rekisteröity kannatusyhdistys. Espoon kaupungin taloudellinen tuki on luonut koululle
edellytykset kehittyä osaksi kunnan kulttuuritoimintaa. Koulu on
saanut tuntiperusteista valtionosuutta vuodesta 2000 lähtien.
Koulun taloudesta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon
kaupunki nimeää kaksi jäsentä.
JOHTOKUNTA

Siistijät / Städare:
SOL, Fiini Koti Oy

KUVA PASI AUTIO

Varapuheenjohtaja
Inari Grönholm, TAL
Jäsenet		
Ilkka Helmikkala, toimitusjohtaja
Tiina Ahlfors, johtava ohjaaja, psykoterapeutti
		
		
Espoon kaupungin nimeämät edustajat
Heikki Pakarinen, yrittäjä
Rosa Väisänen, opiskelija
OPETTAJIEN RYHMÄKUVA KEVÄÄLTÄ 2019
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASTA EPIDEMIASTA
JOHTUEN KEVÄÄLLÄ 2020 EI OTETTU RYHMÄKUVAA.
TAKARIVISSÄ VASEMMALTA:
LAURA POKELA, MINTTU HYYTIÄINEN, SATU TIKKA,
MAIJA SAARNIO, NIINA THUNEBERG,
SIRPA KÄRKKÄINEN, SALMA TÄHTIVUO,
ELINA HARTZELL, EEVA KOKKO, LEENA RANTANEN,
ELISSE HEINIMAA, HILLEVI VÄHÄLÄ-ARANKO,
MARJU POHJOLA, SARI BREMER, PASI AUTIO.
ETURIVISSÄ:
ALISA NÄRVÄNEN, RUUSU HULMI, ARJA RANTALA,
JAAKKO JÄRVELÄINEN, MARITTA POIJÄRVI,
ANU HIETALA, JENNA SAARINEN, NEONILLA NARJUS,
NINA RUOKONEN, MARJATTA KEKKI, PEKKA BARMAN.
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Puheenjohtaja		
Kari Kallonen, teollisuusneuvos

Kannatusyhdistys
Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli 27 henkilöä. Jäsenmaksu
oli 5 euroa. Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään myöhemmin, kun koronavirustilanteen vuoksi vallitsevat poikkeusolot
päättyvät
OPETTAJAT
Päätoimiset opettajat
Mari von Boehm, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Valpuri Grönholm, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Elisse Heinimaa, kuvataideopettaja
Saga Heino, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Minttu Hyytiäinen, taiteen maisteri, keraamikko
Laura Ikonen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja, muotoilija
Nina Ruokonen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
(päätoimisen sijaisuus)
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti
(vanhempainvapaalla)
		

Tuntiopettajat
Pasi Autio, valokuvaaja
Pekka Barman, kuvataiteilija
Sari Bremer, taiteen maisteri, taidegraafikko
Rasmus Förster, taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatus
Elina Hartzell, taiteen maisteri
Ruusu Hulmi, taiteen maisteri, valokuvaaja
Juuso Kallioinen, animaattori
Marjatta Kekki, kuvanveistäjä
Sirpa Kärkkäinen, taiteen maisteri
Kaisa Lenkkeri, taiteen maisteri
Neonilla Narjus, taiteen maisteri
Paula Martikainen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Saana Murtti, työvapaalla
Alisa Närvänen, taiteen maisteri
Minna-Mari Paija, maisema-arkkitehti yo
Mari Paikkari, taiteen maisteri, keraamikko
Laura Pokela, taiteen maisteri, taideteollinen muotoilu
Arja Rantala, taiteen maisteri, muotoilija
Leena Rantanen, taiteen maisteri
Viivi Rintanen, taiteen maisteri
Maiju Salmenkivi, taiteen maisteri
Aamu Salo, taiteen maisteri
Arash Sammander, pelisuunnittelu ja tuottaminen, taiteen
maisteri, uusmedia
Nina Sarkima, kuvataiteilija
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti
Satu Tikka, taiteen maisteri
Aleksi Tolonen, taiteen maisteri
Hillevi Vähälä-Aranko, taidemaalari
Magnus Zweygberg, taiteen maisteri
Kuvataidekerhoissa, mediataidepajoissa ja
värikylvyissä toimivat opettajat
Mirkka Forsberg, taiteen kandidaatti
Elina Hartzell
Vuokko Hurme, kasvatustieteen maisteri, värikylpyohjaaja
Outi Korhonen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Kaisa Lenkkeri
Neonilla Narjus
Maija Saarnio, taiteen maisteri
Tanja Tyvand, taiteen maisteri, värikylpyohjaaja

Opetuspisteet
Espoonlahden opetuspiste
Kalajärven opetuspiste
Karakallion opetuspiste
Kauklahden opetuspiste
Kirstin koulu
Kivimiehen koulu
Leppävaaran opetuspiste
Olarin opetuspiste (kevätlukukaudella Olarin koulu)
Opinmäen oppimiskeskus
Tapiolan opetuspiste
Toimitus / Maritta Poijärvi, Anu Hietala, Krista Holm
Kannen kuva / Muoti ja vaate -työpaja
Taitto / Aimo Katajamäki, Aimonomia Oy
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Sua seuraa aurinko, kun sä tuut
Se nousee ylös eikä laskekaan
Sua seuraa aurinko, kun sä tuut
Niin se hymyilee sun kaa kilpaa
Ei voi olla sattumaa
Just kun sä saavut maa sulaa
Tuot valon tullessas ja jatkuu koko kesän nautinto
Sua seuraa aurinko
Sua seuraa aurinko

epävarmuus
tekee meistä
inhimillisiä,
kaaos saa
luovuuden
kukkimaan

Osäkehet gör
oss mänskliga,
kaos får skapandekraften
att blomstra
Coronaepidemin har landat
även Esbo bildkonstskola i en
oförväntad situation.
Kunde vi för ett par månader
sedan ha föreställt oss att vi skulle sitta
hemma på dagen med hela familjen
och arbeta – och att vi samtidigt skulle
styra våra lågstadieelevers distansstudier, sköta barn i dagisåldern,
försöka få tonåringarna att följa någon
slags daglig rutin och ta hand om att
åldringarna förblir skyddade i karantän? Många av oss har fått lära sig att
använda distansförbindelseverktyg
och delta i videoförhandlingar hemma
medan vi lagar mat så vardagen fungerar på båda fronter.
Vem kunde ha trott vilket digitalskutt vi i Esbo bildkonstskola kunde
göra. Inom en dag förvandlades nästan
all undervisning i Finlands största

– Elastinen

Koronaepidemia on
vienyt myös Espoon
kuviksen odottamattomaan tilanteeseen.
Olisimmeko voineet kuvitella
pari kuukautta sitten istuvamme
koko perheen kanssa päivällä
kotona tekemässä töitä – ja että
ohjasimme samalla alakoululaisten
etäopiskelua, paimentaisimme
päiväkoti-ikäisiä lapsia, yrittäisimme saada teinit noudattamaan
edes jonkinlaista päivärytmiä ja
huolehtisimme siitä, että vanhukset pysyvät karanteenin turvassa?
Moni meistä on myös joutunut
opettelemaan etäyhteystyökalujen
käyttöä ja osallistumaan kotona
ruoanlaiton ohella työpaikan
videoneuvotteluihin, jotta arki
pyörisi molemmilla rintamilla.
Kukapa olisi uskonut, millaiseen digiloikkaan me Espoon
kuviksessa pystymmekään. Yhden
päivän varoitusajalla lähes kaikki Suomen suurimman lasten ja
nuorten kuvataidekoulun opetus
muutettiin etämuotoiseksi. Maaliskuun lopusta lähtien aloimme
järjestää perusopetusryhmien ja
kuviskerhojen oppilaille etäyhteyden kautta lukujärjestyksen
mukaista opetusta, jonka tueksi
oppilaille jaettiin taidetarvikkeita sisältäviä materiaalipaketteja.
Opettajamme alkoivat myös koostaa koulun nettisivuille viikoittain
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kuvataiteen ja muotoilun kotitehtäviä. Olemme kaikki yhdessä
halunneet auttaa ja palvella oppilaitamme poikkeusoloissakin.
Opettajamme ovat joutuneet
miettimään kaiken opetuksen
uusiksi koteihin jaettavia taidetarvikkeita myöten. Tässä luovuus ja ongelmanratkaisutaidot
ovat kuitenkin astuneet peliin, ja
opettajien tekemisen ilo ja palo
ovat tuottaneet mitä huikeimpia
ideoita. Erilaiset etäyhteystyökalut testattiin ja otettiin haltuun
ripeästi, ja opettajat osoittivat olevansa muuntautumiskykyisiä sekä
joustavia. Mikä hienointa, kuvista
ja muotoilua voi nyt todistetusti
opettaa myös etänä erinomaisella
menestyksellä. Espoon kuvis on
näyttänyt kyntensä – me selviämme jatkossa mistä tahansa.
Poikkeusoloissa oppilaidemme perheet ovat olleet kiitollisia
siitä, että kuvataiteen ja muotoilun harrastamista on voitu jatkaa
etänäkin. Vanhemmat ovat olleet
myös hienosti mukana auttamassa,
että etäyhteydet on saatu kotona
toimimaan ja ovat itsekin olleet
mukana työskentelemässä lastensa
kanssa. Kuviksesta on tullut näissä
olosuhteissa koko perheen yhteinen harrastus
Lapset ja nuoret ovat kaivanneet toivoa koronakriisin keskelle
sekä tukea tunteiden ja pelkojen

käsittelyyn. Kuvisharrastus tuo
muuttuneeseen arkeen irtioton,
jonka aikana voi haaveilla aurinkoisesta tulevaisuudesta ja uppoutua konkreettiseen tekemiseen,
kuten piirtämiseen, maalaamiseen,
rakenteluun, valokuvaamiseen
tai ympäristön tutkimiseen.
Opettajan näkeminen taiteen ja
muotoilun äärellä on siksi monelle
kuvislaiselle viikon kohokohta.
Koronavirus on pakottanut
meidät pysähtymään, menemään
itseemme ja miettimään asioita
yhdessä. Se on vahvistanut ja
lähentänyt työyhteisöjä ja muistuttanut, että olemme kaikki
tavallisia, haavoittuvaisia ihmisiä.
Olemme joutuneet paljastamaan
oman epävarmuutemme, hämmennyksemme ja sen, ettemme
tiedä tulevaa. Olemme joutuneet
olemaan inhimillisiä
Tämän keskeneräisyyden
näyttämisessä on jotain syvästi
koskettavaa. Se on myös paljastanut aikaisemman arkemme
absurdiuden ja onttouden. Mikä
on elämässä oikeasti tärkeää ja
merkityksellistä?
Kriisi ja kaaos aiheuttavat aina
stressiä ja pelkoa, mutta luovassa
prosessissa kaaos voi sysätä meidät
loputtomien mahdollisuuksien
maailmaan. Jos pystymme sietämään epävarmuutta ja epäjärjestystä, siitä voi syntyä jotain uutta

ja yllätyksellistä. Uudet ideat ovat
muutoksen airuita, joiden johdattamina kuljemme kohti parempaa
tulevaisuutta.
Meidän pitäisi uskaltaa unelmoida mahdottomasta. Unelmointia pidetään usein lapsellisena, vaikka se on oikeastaan
välttämätöntä. Miten muuten
osaisimme rakentaa tulevaisuudesta toiveidemme kaltaista?
Mahdottomaltakin vaikuttava
tulevaisuus on aina hieman mahdollisempi, kun opimme unelmoimaan siitä.
Minun haaveissani maailma
on monimuotoinen paikka. Siellä
jokaisella lapsella on tilaa löytää
omat mahdollisuutensa ja tulla
kohdatuiksi omana itsenään, eikä
kenenkään tarvitse jäädä yksin.
Maalaile hetki tulevaisuutta.
Mistä sinä unelmoit?
Kiitän kaikkia yhteen hiileen
puhaltamisesta tässä vaikeassa ja
ennakoimattomassa tilanteessa.
Kaunista ja valoisaa kesää. Pidetään huolta toisistamme!

Maritta Poijärvi
rehtori

Uncertainty
makes us
human, and
in chaos,
creativity
flourishes
The Corona epidemic has
thrown the Espoo School of
Art, too, into an unanticipated situation.
Could we have possibly imagined,
two months ago, that we’d be spending time at home, working, with the
entire family – and that we’d be managing our grade schoolers’ distance
learning, shepherding kindergarteners,
trying to get teens to follow at least
some modality of a daily rhythm, as
well as making sure the elderly stay
safely quarantined? Many of us have
also had to learn how to use tools for
online collaboration and participate
in office video meetings as we cook
meals, in order to keep both fronts
operational.
Who’d would have believed what
kind of digital leaps we could be
capable of at the Espoo School of Art?
With a single day’s notice, almost all

bildkonstskola för barn och ungdomar
till distansundervisning. Sedan slutet
av mars började vi ordna undervisning enligt läsordningen för eleverna
i grundundervisningsgrupperna och
bildkonstklubbarna via distansförbindelse och dela ut materialpaket med
konstredskap till eleverna.
Våra lärare började även sätta
ihop hemuppgifter i bildkonst och
formgivning på vår skolas webbplats
varje vecka. Vi har alla tillsammans
velat hjälpa och tjäna våra elever även i
undantagssituationen.
Våra lärare har fått tänka om hela undervisningen, ända till konstredskapen
som delas ut hem. Här har dock kreativiteten och problemlösningsförmågan
kommit in i bilden, och lärarnas glädje
och entusiasm har skapat beundransvärda idéer. De olika distansverktygen
testades och togs i bruk snabbt, och
lärarna visade sig vara såväl beredda för
förändring som flexibla. Det finaste är
att vi nu visat att bildkonst och formgivning utmärkt kan läras ut i distansundervisning. Esbo bildkonstskola har
visat sina klor – i fortsättningen klarar
vi av vad som helst.
I undantagssituationen har våra
elevers familjer varit tacksamma för att
bildkonst- och formgivningshobbyn
även kan fortsätta i distansundervis-

the instruction of Finland’s largest
art school became distance learning.
From the end of March, our basic
instruction groups and art clubs began
following our curriculum online. In
order to facilitate that, we distributed
art material packages to our students.
The teachers started posting art and
design homework online. We have
pulled together to help our students,
even in the midst of these exceptional
circumstances.
Our teachers have had to rethink
all their teaching, taking into consideration what materials would be
distributed to students’ homes. The
creativity and problem-solving skills
of our teachers have spurred them on,
and the joy they have in making and
doing has produced some fantastic
ideas. Different tools for online collaboration were tested, and very quickly taken into our daily operations,
and in this, the teachers have proven
themselves transformative and flexible.
Best of all: we have proven that art and
design can be taught from a distance
with great success! The Espoo School
of Art has really taken the bull by the
horns, and now we know that in the
future, we can survive anything!
In these exceptional circumstances,
the families of our students have been
grateful for being able to continue
their hobby of art and design from
afar. Parents have also been valuable
participants at home, ensuring video
connections work, and have even been

ning. Föräldrarna har varit med om
att hjälpa och sett till att distansförbindelsen fungerar även hemma och
har dessutom varit med om att arbeta
med barnen. I dessa omständigheter
har bildkonsten blivit hela familjens
gemensamma hobby.
Barnen och ungdomarna har
behövt hopp mitt i coronakrisen samt
stöd med att behandla sina känslor
och rädslor. Bildkonsthobbyn låter
en koppla av mitt i den förändrade
vardagen, drömma om en solig framtid
och fördjupa sig i konkreta handlingar,
såsom att rita, måla, bygga, fotografera
eller undersöka sin omgivning. Att
träffa läraren och syssla med konst och
formgivning är därför veckans höjdpunkt för många bildkonstskolelever.
Coronavirus har tvingat oss att
stanna upp, reflektera över oss själva
och tänka på sakerna tillsammans.
Det har stärkt arbetsgemenskaper och
påmint om att vi alla är vanliga, sårbara
människor. Vi har alla blivit tvungna
att avslöja vår egen osäkerhet, förvirring och ovisshet inför framtiden. Vi
har blivit tvungna att vara mänskliga.
Det är något djupt berörande i att
visa denna ofärdighet. Det har även avslöjat hur absurd och ihålig vår tidigare
vardag varit. Vad är det som verkligen
är viktigt i livet?

participating alongside their children.
The circumstances have turned art
into a shared hobby for the entire
family!
Children and youths have sought
hope in the middle of the Corona
crisis, as well as guidance to process
feelings and fears. Being able to engage in art takes students out of their
altered daily routine and enables them
to concretely do things like drawing,
painting, building, taking photos, and
investigating surroundings. Meeting
teachers in order to jointly engage in
art and design has, as a result, become
the highlight of the week for many of
our students.
The Corona virus has forced us to
pause, become introspective, and to
think things through together. It has
strengthened workplaces and brought
them closer together. It has reminded
us that we are all ordinary, regular
people. We have had to reveal our
own insecurities, our bewilderment,
as well as our uncertainty about the
future. We’ve had to be human.
There is something deeply moving
in revealing our incompleteness. It has
also laid bare the absurdity and vacuity
of our earlier daily lives. What, in life,
is truly important and meaningful?
Crisis and chaos always come hand
in hand with stress and fear, but within
the creative process, chaos can propel
us to infinite heights. If we can bear
the uncertainty and the disorder, we can
spawn the novel and the remarkable.

Kris och kaos orsakar alltid stress
och rädsla, men i en skapande process
kan kaos störta oss till en värld av
oändliga möjligheter. Om vi kan tåla
osäkerhet och oordning, kan därifrån
uppstå något nytt och överraskande.
Nya idéer är förändringens förebud
som leder oss mot en bättre framtid.
Vi borde kunna drömma om det
omöjliga. Det anses ofta vara barnsligt att drömma, även om drömmar
egentligen är nödvändiga. Hur annars
kunde vi bygga en framtid enligt våra
önskemål? En framtid, även om den
verkar omöjlig, är alltid lite möjligare
när vi har lärt oss att drömma om den.
I mina drömmar är världen en
mångfaldig plats. Där har vart barn
utrymme för att kunna hitta sina egna
möjligheter och bli bemött som sig
själv, och ingen behöver vara ensam.
Ta en stund och måla framtiden.
Vad drömmer du om?
Jag tackar alla som varit med om att
hjälpa i denna svår och oförutsebar
situation.
Ha en vacker och ljus sommar. Vi ska
ta hand om varandra!
Maritta Poijärvi
rektor

New ideas are the harbingers of change,
and by following them, we move
towards a brighter future.
We should dare to dream of the
impossible. Dreaming is often seen as
childish, even though it is inevitable.
How would we otherwise know how
to build a future in our own image? An
impossible future becomes increasingly possible as we learn to dream of it.
I dream of a diverse world of the
future. There, every child has the
space to explore their own possibilities
and be seen - as themselves. Nobody
would be left alone.
Paint a moment from the future.
What do you dream of?
I thank everyone for pulling together in these difficult and unforeseen circumstances.
Have a beautiful and bright summer.
Let us all care for each other!
Maritta Poijärvi
Principal
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KARI KALLONEN / MAAILMA TARVITSEE KAIKKIEN APUA / DIGITAALINEN PIIRROS

puheenjohtajan
tervehdys

Tavallisena vuotena katson tässä
kirjoituksessani taaksepäin ja
mietin, miten edellinen toimintavuotemme Espoon kuvataidekoulussa eli Espoon kuviksessa
on mennyt. Tällä hetkellä
koronaviruksen ollessa syvimmillään se on kuitenkin vaikeaa.

Espoon kuvataidekoulun

Viime vuosi oli Espoon kuviksessa ulkoapäin katsottuna näyttävä.
Juhlistimme 40 vuotta jatkunutta
menestyksellistä toimintaamme
useilla eri projekteilla ja tapahtumilla. Olen puheenjohtajana
tyytyväinen ja onnellinen Espoon kuviksen hienosta matkasta
Suomen suurimmaksi ja yhdeksi
maamme vanhimmista kuvataidekouluista. Onnittelut kaikille
matkassa mukana olleille.

kannatusyhdistyksen
johtokunnan puheenjohtaja
Kari Kallonen pohtii
kuviskoulun kulunutta
toimintavuotta ja koronakriisin tuomia muutoksia.

Ajattelin kuvailla hieman tätä
koronatilannetta nyt, kun se
on ajankohtainen. Ensi vuonna
voimme katsoa asiaa aivan toisesta näkökulmasta ja arvioida kevään 2020 tuomia muutoksia sekä
vaikutuksia. Nyt on hyvä tarkastella näitä asioita tuoreeltaan,
jotta myöhemmin voimme oppia
ja hyötyä kokemuksistamme.
Yhteiskuntamme on muun maailman tavoin kokenut järkyttävän
ja merkittävän muutoksen, joka
näkyy arkipäivän toiminnoissa.
Suomessa on onneksi ollut käytettävissä lainsäädännön kannalta
tärkeitä työkaluja, joilla viranomaiset ja poliitikot ovat voineet
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säädellä tämän taudin vaikutuksia edes jonkin verran. Juuri tällä
hetkellä tilanne näyttää olevan
siedettävä ja kohtuullisen hyvin
hallinnassa. Suomi valitsi oman
tiensä ja strategiansa, joka muutti myös meidän toimintaamme
merkittävästi. Koulut suljettiin,
Espoon kuvis mukaan lukien.
Liikkumista ja kokoontumista
rajoitettiin. Espoon kuvis siirtyi
monien muiden koulujen tavoin
etäopetukseen.
Kuviksen etäopetus on uutta,
mutta samalla kokeilevaa. Se
on luovien ratkaisujen loputon
kenttä, jossa jokainen opettaja
voi hyödyntää omaa osaamistaan. Tietotekniikan tuoman
avun lisäksi Espoon kuvis jakaa
materiaalipaketteja oppilaille,
jotta työskentely kotona onnistuu ja opettajat voivat rakentaa
tuntejaan tietäen, mitä välineitä
oppilailla on käytössä. Opettajat
ovat onnistuneet tässä työssä
loistavasti.
Kuinka oppilaat ja vanhemmat
ovat tämän kokeneet? Hyvin.
Voin hyvin kuvitella, miten
kotona on seurattu oppilaan
kuvistunteja, mikä on varmasti
avartanut myös monen perheen
käsitystä lasten luovasta ja taiteellisesta harrastuksesta.
Kuvataidekoulun luonteen takia
katkos normaalista opetuksesta
ei ole samalla tavalla kriittistä

kuin peruskoulussa tai korkeammilla opetusasteilla. Toki
kuvislaisille tämä tilanne on
erilainen ja joidenkin henkiseen
hyvinvointiin se saattaa vaikuttaa
merkittävästi. Olemme kuitenkin oppineet tästä ajasta paljon.
Se, miten näitä kokemuksia ja
käytäntöjä voidaan hyödyntää
tulevaisuudessa jää nähtäväksi,
mutta varmasti kuvataidekouluissa
toiminta on jatkossa erilaista.
Pitkäaikainen ja hyvin toteutettu
toimintamme on tuonut meille
myös taloudellisen vakauden,
ja ainakin tällä hetkellä näyttää
siltä, että tulemme selviämään
siedettävästi tämän kriisin yli
talouden näkökulmasta katsottuna. Olemme voineet toteuttaa
toimintamme siten, että koko
henkilöstö on normaalisti töissä,
emmekä ole joutuneet tekemään
lomautuksia, palkanalennuksia
tai työmäärien vähennyksiä.
Olen ylpeä henkilöstömme
panostuksesta ja ponnisteluista
tämän kriisin aikana.
Erikoisen kevään myötä hyvää
kesää odotellessa,
puheenjohtaja Kari Kallonen

WEEGEEN OPETUSRYHMIEN 7–12-VUOTIAIDEN OPPILAIDEN TALVISIA ELÄIMIÄ. OPETTAJA: VALPURI GRÖNHOLM.
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lopputyöt 2020
Lopputyögallerian löydät osoitteesta www.espoonkuvis.fi/taiteen-perusopetus/lopputyot

lopputyöstä alkaa uusi
vaihe taiteen tekijänä
lopputyö osana kuviksen
laajaa oppimäärää
RUUSU HULMI

Keväällä 2020 Espoon kuviksessa valmistui 25 kuvataiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän lopputyötä. Töitä
valmistui yhteensä kahdeksasta eri työpajasta ja viidestä eri opetuspisteestä.
Kuvataidekoulun lopputyö on
oppilaille usein ensimmäinen koko
lukuvuoden mittainen itsenäisesti
toteutettu taideprojekti. Vaikka
lopputyöntekijä suunnittelee oman
työnsä aiheen ja tavoitteet, saa hän
siihen apua ja ohjausta opettajalta
sekä vertaistukea muilta ryhmäläisiltä ja lopputyöntekijöiltä.
Lopputyötä tehdessä oppii,
millaisia sudenkuoppia ja työn
imun hetkiä pitkään taiteellisen
projektiin kuuluu ja mitkä ovat
itselle toimivimmat keinot, joiden
avulla saa vietyä työprosessin
loppuun. Lopputyön tekemisen
myötä saa arvokasta kokemusta
omista työskentelytavoista ja siitä,
mikä taiteen tekemisessä on itselle
sekä tärkeintä ja antoisinta että
hankalinta.
Kuvataidekoulun syventäviin
opintoihin kuuluu lopputyön tekeminen. Sen voi tehdä 16 vuotta
täyttänyt oppilas, joka on suorittanut riittävästi työpajaopintoja
kuvataidekoulussa. Lopputyö on
vuoden mittainen itsenäinen työ,
jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Työ toteutetaan
osana työpajaopetusta.
Lopputyöhön kuuluu taiteellisen työn lisäksi työprosessia
kuvaava työkirja, siihen liittyvä
itsearviointi sekä lukuvuoden aikana pidettävät taiteentuntemuksen
8

luennot ja lopputyöinfot. Infoissa
eri työpajoissa työskentelevät lopputyöntekijät kokoontuvat yhteen
ja käyvät lopputyökoordinaattorin
kanssa läpi käytännön asioita ja
työskentelyn myötä heränneitä
kysymyksiä. Yhdessä keskustellaan esimerkiksi työn ideoinnista,
motivaatiosta ja näyttelyn suunnittelusta.
Koronakevät toi oman mausteensa myös lopputöiden tekemiseen. Kuviskoulu joutui sulkemaan
ovensa ja koulun opetus siirtyi
etäopetukseksi reilut kaksi viikkoa
ennen lopputöiden alkuperäistä
palautuspäivää. Yleensä juuri viimeiset viikot ovat kaikista intensiivisimmät: töitä viimeistellään
sunnuntaityöskentelyssä, keramiikan töitä lasitetaan, öljyväriteokset
saavat viimeiset maalikerroksensa
ja työkirjojen prosessikuvauksia
kirjoitetaan ja taitetaan lopulliseen
muotoonsa. Tilanne ratkaistiin
lopulta siirtämällä palautuspäivää
kuukaudella ja varmistamalla, että
oppilaat pystyivät jatkamaan työnsä loppuun keinolla tai toisella.

Taiteentuntemuksen
luennot

Lukuvuoden mittaiseen lopputyöprosessiin kuuluu viisi taiteentuntemuksen luentoa. Tilaisuudet
ovat avoimia kaikille ja lopputyöntekijöiden lisäksi niitä suositellaan
muillekin syventävien työpajojen
oppilaille. Tämän lukuvuoden
luennoitsijat avasivat näkökulmiaan
ja kokemuksiaan mm. taiteen tekemisen prosesseista, taiteen ja muotoilun tekemisestä työparin kanssa,
inspiraation lähteistä, taiteen

opiskelusta ja kansainvälisyydestä
taide- ja muotoilumaailmassa.
Taiteentuntemukset tarjosivat
lopputyötään tekevillä oppilaille
mahdollisuuden päästä kuulemaan
taiteen tekemisestä laajasti eri
alojen taiteilijoilta ja muotoilijoilta. Intiimeissä luentotilaisuuksissa
syntyi helposti keskustelua ja
lopputyöntekijät pääsivät esittämään kysymyksiä niin käytännön
pulmista kuin suuremmistakin
taiteeseen liittyvistä teemoista.

Arvioinnista ja elämästä
lopputyön jälkeen

Normaalitilanteessa lopputyöt
olisivat olleet esillä kevätnäyttelyssä,
mutta tänä vuonna lopputyönäyttelyn ajankohtaa on jouduttu siirtämään hamaan tulevaisuuten, ja
samalla myös lopputöiden arviointiseminaari jouduttiin perumaan.
Arvioijat saivat lopputyöntekijöiltä
kuvia tai videon valmiista työstä,
työkirjan sähköisessä muodossa
sekä oppilaan tekemän lyhyen
videoesittelyn teoksesta ja työprosessista. Lisäksi arvioijilla oli
mahdollisuus esittää tarkentavia
kysymyksiä lopputyöntekijöille
sähköpostitse tai puhelimitse.
Oppilaat saavat työstään
sanallisen arvioinnin. Arvioinnissa
painotetaan oppilaan itsensä työlleen antamia tavoitteita sekä sitä,
miten oppilas on osannut ratkaista
työn aikana tulleita ongelmia.
Arvioinnin antavat kaksi visuaalisen taiteen ammattilaista: toinen
arvioijista on Espoon kuvataidekoulun opettaja, joka ei kuitenkaan
ole sama kuin työtä ohjannut opettaja, ja toinen arvioijista on koulun
ulkopuolinen, kyseisen taiteenalan
asiantuntija.
Vaikka ajatus kahdesta tuntemattomasta arvioijasta tuntuu
toisinaan oppilaista jännittävältä,
on ammattilaisilta saatu huolellinen kirjallinen palaute arvokas lisä
lopputyöprosessiin. Palautteesta ja
siitä saadusta oman työn ymmärryksestä on myös iloa tulevaisuudessa, jos oppilas esimerkiksi

hakeutuu opiskelemaan kuvataiteen tai muotoilun alalle. Lopputyön suorittaneet oppilaat saavat
kuvataiteen laajan oppimäärän
päättötodistuksen.
Osalla oppilaista polku kuvataidekoulussa päättyy lopputyön
valmistumiseen, kun taas osa
lopputyöntekijöistä jatkaa seuraavana syksynä syventävissä työpajoissa. Lopputyö ei olekaan loppu,
vaan pikemminkin siirtyminen
oppilaasta taiteen tekijäksi ja alku
omaehtoisemmalle taiteelliselle
työskentelylle.

Taiteentuntemuksen luennoitsijat
lukuvuonna 2019–2020:
muotoilijat Salla Luhtasela ja
Wesley Walters
kuvataiteilija Reija Meriläinen
kuvataiteilijat Teija ja Pekka Isorättyä
kuvataiteilija Eeva Peura
kuvataiteilija Nastja Säde Rönkkö
Lopputöiden ohjaavat opettajat
lukuvuonna 2019–2020:
Ruusu Hulmi, valokuvaus
Juuso Kallioinen, 3D
Paula Martikainen, kuvataide
Alisa Närvänen, muoti ja vaate
Mari Paikkari, keramiikka
Leena Rantanen, pima
Maiju Salmenkivi, pima
Nina Sarkima, digitaalinen taide
Aleksi Tolonen, piirtäminen
Hillevi Vähälä-Aranko, pima
Magnus Zweygberg, pima
Lopputöiden arvioijat
kuvataidekoulun sisältä:
Pasi Autio
Minttu Hyytiäinen
Neonilla Narjus
Leena Rantanen
Nina Ruokonen
Maiju Salmenkivi
Nina Sarkima
Aleksi Tolonen
Hillevi Vähälä-Aranko
Ulkopuoliset arvioijat:
Leena Nio
Irina Schuvaloff
Leena Ylä-Lyly
Johanna Aulén
Katri-Maria Huhtakallio
Liisa Pesonen

taide edellä
Suurin osa projekteista,
joita aloitan, jää kesken
tai epäonnistuu. En
levottomuudeltani jaksa aina tehdä
loppuun töitä, joita kohtaan olen
ollut kunnianhimoinen – joskus vain teen liian pitkälle ja työ
menee mielestäni pilalle. Kuviksen
lopputyö tuntuu sellaiselta työltä,
millä ei ole mahdollisuutta näihin
vaihtoehtoihin. Aloittaessani sitä
minulla oli päässäni vain idea, eikä
oikeastaan kunnollista suunnitelmaa. Samalla tavalla hoituvat
luultavasti monet muutkin työni.
Taide on tärkeä voimavara
elämässäni. Omassa arjessani pidän
tärkeänä sitä, että saan kaiken uuvuttavan työn keskellä myös pitää
hetkiä musiikin tai kuvataiteen
parissa. Molemmat ovat kuitenkin
olleet iso osa lapsuuttani, ja ovat
sitä edelleen.
Kuviskoulussa aloitin kuusivuotiaana. En niistä alkuvuosista
kauheasti muista, mutta ainakin
työpajaopinnot ovat jääneet hyvin
vahvasti mieleen. Varmaan yksi
lemppareistani oli videotyöpaja,
jossa saimme itse näytellä ja keksiä
alusta saakka lyhytelokuvia. Se
oli kiva asia itselleni, koska sain
esiintyä ja ilmaista itseäni kivan
harrastuksen parissa. Ja niistä on
levykin vielä tallella!
Se, mitä minulle jää käteen

ANNI ROPPONEN

kuviskoulusta, on varmasti oppimisen monipuolisuus ja hyvä pohja
jollekin, mitä tulevaisuudessa saatan
päätyä tekemään. Minulle on vielä
epäselvää, mitä se tulee olemaan,
mutta tämänhetkinen tarkoitus
olisi mennä taide edellä. Paljon on
mahdollisuuksia, ja kaikkea voi vielä kokeilla ja oppia – onneksi.
Minulla on lukiota edessä vielä
kaksi vuotta, ja jatko-opintojen ollessa epäselviä pyrin harrastamaan
mahdollisimman paljon. Varmasti
sitä kautta opin enemmän itsestäni ja siitä, mitä minusta voisi
ehkä tulla. Tuntuu, että nykyään
kaivataan kovinkin konkreettisia
haaveita jo nuorena, vaikka on
koko elämä aikaa kokeilla uusia ja
erilaisia juttuja. Yritän edetä rauhassa ja tehdä niitä juttuja, jotka
ovat minulle tärkeitä.
Monesta asiasta otan paljon
paineita. Kuitenkin piirtäminen,
maalaaminen, muotoilu ja muu
käsillä tekeminen on niin omaa,
että niistä ei synny paineita. Käsillä
tekeminen on myös juuri sitä, mikä
lievittää painetta niistä muista asioista. Taiteen tekeminen on samalla
turvapaikka ja pakokeino, joka
muuttuu ja kehittyy ja antaa paljon.
Lopputyöni ideana oli kuvata
erilaisia tunteita ihmiskasvojen
kautta. Mielessäni näin työn minimalistisena ja yksinkertaisena, en

tosin ihan osaa sanoa onko se enää
sitä, sillä siitä löytyy niin paljon
yksityiskohtia. Ainakin yksi iso
tekijä on mustavalkoinen värimaailma, joka tuo sarjakuvamaista
tyyliä mukaan.
Aluksi oli myös epävarmaa,
teenkö työhön yhden vai useamman pohjan – tällä hetkellä
niitä näyttää tulevan kaksi. Mietin
myös, jatkanko toiselle pohjalle
samalla kaavalla, mutta lopulta
päädyin käyttämään samaa tekniikkaa hieman soveltaen.
Minulle idean saaminen
lopputyöhön ei ollut kovinkaan
vaikea. Se oli muhinut päässäni jo
ainakin edellisestä kesästä saakka,
omista piirroksista inspiroituneena.
Toteutustapa oli kuitenkin hämärän peitossa.
Portfolion halusin alusta asti
tehdä käsin. Suunnitelmissani on
teettää valitut kuvat ja kirjoittaa
tekstit vanhalla kirjoituskoneella.
Portfolio on kuitenkin yksi osa
työtä, ja haluan tehdä senkin omalla tavallani.
Nyt lopputyöni valmistuessa
voin rehellisesti sanoa, etten ole
täysin tyytyväinen lopputulokseen.
Se ei kuitenkaan jostain syystä
haittaa minua. Olen monesti hyvinkin kunnianhimoinen vaikkapa säveltäessäni, mutta jotenkin
tämän työn kanssa otin rennosti

ja halusin antaa itselleni kaikki ne
ilot ja pettymykset. Opin ainakin
sen, ettei niitä pettymyksiä tunnu
tulevan melkein yhtään, kun antaa
asioiden lipua omalla painollaan –
tai sitten oppii tavalla tai toisella
myös olemaan kiitollinen niistä
pettymyksistä. Myös ne vievät
eteenpäin.
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Espoon kuviksen
lopputyöt 2020

kuvispolkuni
Olen Otto Sarras,
16-vuotias lukiolainen.
Olen harrastanut kuvataidetta pienestä pitäen. Aloin
käydä Espoon kuvataidekoulussa
ensimmäisen luokan aikana, eli
aloituksesta on jo 10 vuotta. Oman
kuvispolkuni alusta muistan vain
vähän. Seitsemännelle luokalle
mennessäni kuvataidekoulussa
tulivat työpajat perusryhmien tilalle. Aloitin työpajoissa käymisen
valokuvaustyöpajassa, jossa kävin
kaksi vuotta. Valokuvaustyöpajan
jälkeen aloin käydä digitaalisen
taiteen työpajassa, jossa ehdin käydä yhden vuoden ennen kuin aloin
tehdä lopputyötä.
LUOVA PROSESSINI
En tiedä millaisia luovia prosesseja
muilla on, mutta omani alkaa aina
sillä, että laitan kuulokkeet korviini ja Spotify-soittolistan pyörimään. Kun kuulokkeistani kuuluu
musiikkia ja saan siitä oikeat vibat,
alan työskennellä. Oikeat vibat
tunnistan itselläni siitä, kun tekee
mieli hyräillä kappaleen melodiaa tai lyriikkaa. Kuunnellessani
musiikkia saatan ottaa kappaleista
vaikutteita ja lisätä niitä töihini.
Itse töiden suunnittelua teen sen
verran, että minulla on suurpiirteinen idea siitä, mitä haluan tehdä.
Prosessini toinen vaihe on se,
kun alan työstää teosta. Työstäessäni mietin, minne haluan joitain
10

elementtejä ja millaisia ne ovat.
Kun olen saanut työstettyä teokseni melkein valmiiksi, tarkistan
sen virheiden varalta ja teen joistain
työn elementeistä yksityiskohtaisempia, jotta juuri ne erottuisivat ja
loisivat syvyyttä työhön.
LOPPUTYÖ
Mietin jo viime vuoden keväällä,
teenkö tänä vuonna lopputyön.
Kesällä se ei painanut yhtään mieltä, koska olin unohtanut kokonaan
lopputyön olemassaolon, mutta
kun kuvataidekoulu syksyllä alkoi,
nousi lopputyö heti esille ja päätin
aloittaa sen tekemisen.
Lopputyön alustavien suunnitelmien deadline lähestyi kovaa
vauhtia, ja työn aiheen valitsemisen
hankaluuden takia päädyin aiheeseen ilot ja surut, koska nämä ovat
jokaiselle hieman erilaisia. Tunteiden erilaisuuden takia päätin työssäni kuvata ne asiat, jotka piristävät
juuri minun päiviäni ja ne, jotka
lannistavat minua hyvällä tavalla.
Tunteiden kokemisen erilaisuuden lisäksi halusin työlläni
saada myös katsojan miettimään ja
tuntemaan erilaisia asioita.
Itse työn työstämisen alkuvaiheissa oli hieman hankalaa, koska
minun piti päättää teoksen tausta.
Tausta on mielestäni työn tärkein
asia, sillä se sitoo työn yhdeksi kokonaisuudeksi. Vasta ratkaistuani
taustan pystyin aloittamaan työn

OTTO SARRAS

muiden elementtien työstämisen.
Työstäessäni teoksen elementtejä pyrin tekemään niistä
mahdollisimman yksityiskohtaisia,
jotta minun ei tarvitsisi tehdä niitä
uudestaan. Joitakin elementtejä
kuitenkin uusin, koska ne eivät
sopineet työhön tai ne eivät olleet
tarpeeksi yksityiskohtaisia. Tässä
vaiheessa minun oma luova tapani
työskennellä ilmeni sopimattomaksi pitkiin töihin, koska muuten
niistä voi tulla hieman sekalaisia,
minkä takia minun piti suunnitella
hieman enemmän, mitä elementtejä lisäsin työhön.
Taustaa kuitenkin jouduin
hieman uusimaan, jotta se sopisi
elementteihin ja jotta se olisi siistimmän näköinen. Halusin myös,
että siinä olisi hieman enemmän
yksityiskohtia.
Lopputalvesta työni alkoi olla

valmis, mutta minun piti vielä
tehdä tarkistuksia, jotta työssäni ei
olisi huolimattomuusvirheitä.
Jäljelle jäi vain muutama vaihe,
jotta lopputyöni olisi kokonaan
valmis. Nämä vaiheet olivat
portfolion työstäminen ja työn
esittämisen suunnittelu. Näistä jäi
kuitenkin jäljelle vain portfolion
työstäminen tämänhetkisen tilanteen takia.
TULEVAISUUS
Tulevaisuuteni ja se, miten tulen
käyttämään kuvataidetta jatkossa,
on vielä hieman hämärän peitossa,
mutta lukion jälkeen luultavasti
haen yliopistoon opiskelemaan
arkkitehtuuria sekä muotoilua.
Olen kiinnostunut muotoilusta ja
arkkitehtuurista, koska niillä voi
luoda asioita, jotka vaikuttavat
monen ihmisen elämään.

Anna Colussi, pima
KESÄN KATSEITA
Kuvaan öljyvärimaalauksieni
sarjassa Kesän katseita hetkiä ja salaisia katseita. Työni muodostavat
sarjan, josta on havaittavissa kesän
eri vaiheet, kevät ja uusi alku, tuleva syksy ja odottava loppu.

Lotta Holsti, pima
LIEKKI, ÄLÄ SAMMU
Kuvaan öljyvärimaalauksessani
nyky-yhteiskunnan voimakkaita
vaikutuksia nuorisoon. Pinnalta
kaikki voi näyttää hyvältä, jopa
täydelliseltä, mutta pinnan alta
löytyy aina toinen tarina.

Rebecca Franck, keramiikka
TUNTEIDEN KIRJO
Kuvaan keramiikkahahmoillani
erilaisia tunteita ja mielentiloja.
Kuvaan myös, miten negatiiviset
tunteet voivat peittää positiiviset
tunteet alleen.

Aino Koskela, pima
PIECES OF FRIENDSHIP
Teossarjani käsittelee ystävyyttä ja
kuinka se muuttuu ystävän muutettua toiseen maahan. Teokseni
on toteutettu sekatekniikalla
akryyli- ja öljyväriä käyttäen.

Aino Haapalinna, pima
KASVOTON HISTORIA
Työni on tulkinta 1600-luvun alun
taiteesta, ja se koostuu kahdesta
öljyvärimaalauksesta, jotka edustavat aikakauden tyylisuuntauksia.
Työ kääntää katseen taiteen historiaan, mutta muotokuvien monitulkintaisen tyhjät kasvot luovat
modernin ilmeen.

Sofia Kulp, pima
POSTIKORTTEJA
Vesivärityökokoelmani inspiraationa on ollut luonto. Osa maalauksista kuvaa oikeita, minulle
tärkeitä paikkoja ja osa paikoista
on mielikuvituksen aikaansaamaa.

Viivi Hakkarainen, pima
TIENOO
Haluan osoittaa, että arkkitehtuuri
ei ole vain mahtavia monumentteja, vaan myös kotitaloja, kirjastoja ja kouluja, joita kohtaamme
arjessamme. Työni on toteutettu
akryylimaaleilla levylle.
Emma Hansén, digitaalinen taide
KAIPUU KOLMESSA AIKAMUODOSSA
Kolmessa digitaalisessa maalauksessani kuvaan kaipuun eri muotoja: tulevaisuuden kokemuksista
haaveilua, akuuttia läheisyyden
kaipuuta sekä menneeseen kohdistuvaa nostalgiaa.
Anna Hautamäki, kuvataide
CIRRUS
Päättötyöni koostuu kolmesta
akryylimaalauksesta. Kaikkia töitä
yhdistävänä elementtinä toimii
vesi. Työni kuvaavat symbolisesti
lähestymistä. Halusin myös tuoda
työssäni esille veden kauneuden ja
sen läheisyyden elämässämme.
Eerika Hiltunen, valokuvaus
TUNNE OLEMISESTA
Työni on valokuvalehtinen, jonka
aiheena on alastomuuteen liittyvien normien kyseenalaistaminen,
kysymysten herättäminen sekä
omien ajatuksien aktivoiminen ja
uudistaminen. Minua kiinnostaa,
millaiset raamit ihmisen vaatteettomalle vartalolle on asetettu
nykypäivänä.

Tino Kuortti, keramiikka
SCHWARZE KATZEN (MUSTAT KISSAT)
Kuvaan kolmesta keramiikkapatsaasta koostuvassa teoksessani
kissaa, minulle todella tärkeää
eläintä.
Elina Leiniö, pima
KATUKUVA
Akryylimaalauksessani haluan kuvata staattisen katukuvan yhteentörmäystä jatkuvasti muuttuvan
ja elävän ympäristönsä kanssa.
Kaupungit on rakennettu kestämään ikuiselta tuntuvia aikoja
muuttumattomina. Kun ihmiset
poistetaan katukuvasta, jäljelle jää
vain muisto tuhansista ohikiitäneistä elämistä.
Saku Leskinen, pima
AIKA PUUKSI
Akryylimaalauksessani kuvaan
verisuoniston ja puun avulla sitä
kaikkea, mistä arkeni sekä ajatukseni koostuvat.
Tiina Leskinen, 3D
BEAST
Työni on 3D-malli fantasiaeläimestä esimerkiksi peliin tai
elokuvaan.
Stella Levander, keramiikka
ROSALIE
Päättötyöni on savesta tehty
nukke, jolla on liikuteltavat raajat.
Nukke on koristeltu lasilla sekä
maaleilla. Lisäksi hänelle on
ommeltu mekko ja tehty akryylilangasta hiukset.

Anni Ropponen, piirtäminen
SUN KATSE KERTOO SEN
Teoksessani kasvot kuvaavat erilaisia tunnetiloja. Yksinkertaisella
työskentelytavalla ja yksityiskohtia yhdistelemällä olen halunnut
kokeilla, miten tunteet muuttuvat
siirtyessään pään sisältä paperille.
Erilaiset ihmiset kokevat ja tulkitsevat tunnetiloja eri tavoin, ja tässä
työssä olen halunnut minimoida
tunnetilojen ja kasvonpiirteiden
tulkintaan vaikuttavat häiriötekijät,
kuten hiukset.
Otto Sarras, digitaalinen taide
COMPLEXITY
Digitaalisessa työssäni kuvaan
sneakerheadin ja pop-kulttuurin
seuraajan ajatuksia. Haluan
työlläni saada katsojan tuntemaan
eri tunteita ja herättää erilaisia
ajatuksia monista asioista.

Ingrid Odé, pima
OMAKUVIA
Lopputyössäni Omakuvia kuvaan
pieniä, hiljaisia, henkilökohtaisia
hetkiä erilaisten värimaailmojen
avulla. Sarjaan kuuluu neljä erilaista öljyvärimaalausta, joista jokainen kuvaa erilaista tunnelmaa.
Ekaterina Otavina, valokuvaus
AINUTLAATUINEN (SINÄ)
Viiden valokuvan kokonaisuus
kuvastaa yksilöiden sulautumista
ihmismassaan ja päivittäisiin askareisiin. Työni korostaa ainutlaatuisuutta ja unelmoimisen tärkeyttä.
Pihla Prittinen, pima
SURULLINEN SÄE JA UPONNUT LUPAUS
Teoksissani olen miettinyt ihmisen
ja luonnon suhdetta. Olen pohtinut maalauksissa myös surua ja
pettymystä. Maalaukset on tehty
sekatekniikalla käyttäen peitevärejä,
tusseja ja puuvärejä.
Jasmin Pietikäinen, muoti ja vaate
> 2020
Lopputyössäni > 2020 kuvaan
tulevaisuudessa lisääntyvää teknologian ja informaation tuomaa
epävarmuutta yhteiskunnassamme.
Teoksessani yhdistän itse suunnittelemiani ja ompelemiani vaatteita,
digipainettuja printtejä sekä LEDteknologiaa.

Reetta Saine, kuvataide
KETÄÄN KOTONA
Kuvaan akryylimaalausten sarjassani lämpökameran väriskaalan
avulla elämän hetkellisyyttä.
Haluan herättää maalauksillani
ajatuksia myös ilmastonmuutoksesta ja ihmisten suhteesta toisiinsa
ja maailmankaikkeuteen.
Sofia Sheverdyaeva, pima
LUOTETTAVISSA KÄSISSÄNI
Kitsunet omaavat taidon taikoa
itsensä kauniiksi neidoiksi johtaakseen uhrinsa harhaan. Halusin kuvata tämän japanilaisen
taruolennon öljyväreillä kankaalle
ja kertoa lyhyen tarinan kahden
kuvan avulla.
Niko Toivonen, pima
KUKKAIHMISIÄ
Leikittelen töissäni kukkamaailmani
idealla käyttäen materiaaleja laajasti laidasta laitaan. Tuon katsojan
kukkaperheen porraskäytävään
katsomaan heidän perhekuviaan.
Holly Xiao, pima
THE GRASS IS GREYING ON
THE OTHER SIDE
Kolme öljyvärimaalausta, jotka
kuvaavat eläinten yksilöllisyyttä nykypäivän ihmiskeskeisessä
maailmassa. Kokoelma sisältää
kaksi eläinmuotokuvaa ja yhden
maalauksen lammaslaumasta, jota
paimennetaan kohti kuolemaansa.
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tee taidetta –

mielikuvitus on
muotoiluajattelua

INKA HOPSU

ANNE STENROS

sopeutumiskykysi kasvaa
Muutama viikko takaperin meni kalenteri
uusiksi kansanedustajallakin. Alkoi valmiuslain pykälien
tutkiminen koronaviruksen ehkäisemiseksi ja sen myötä etäarki
niin lapsilla kuin aikuisillakin.
Niinpä peruuntuivat odottamani
kuvataidekoulun ”Näkymätön
luonto” -näyttelyn avajaisetkin.
Sen sijaan arjessa luonto onkin
käynyt yllättäen aiempaa näkyvämmäksi. Kun Uusimaa on
suljettu, harrastukset tauolla tai
verkossa, kirjastot ja kulttuuririennot kiinni ja kaupassakäyntiäkin pitäisi välttää, ovat ihmiset löytäneet tiensä keväiseen
luontoon. Facebook ja Instagram
tuovat luonnonihmeet sisällekin.
Kevään ensimmäiset leskenlehdet,
sinivuokot, purot ja pajunkissat
ovat sytyttäneet sisäisen valokuvaajan ja luonnontutkijan kiinnostuksen monissa, jokunen on
tsuumaillut hetken pidempään ja
saanut kuviin lintujen kevättouhut tai ojien sammakon.
Tavallista vähäisemmät kontaktit, työn tai koulun jatkumisen
epävarmuus ja huoli sairaudesta
saattavat painaa monen mieltä,
tai sitten vain tylsyys ja kodin rutiinien tympeähkö toisto puuduttavat. On arvokasta, jos tuolloin
osaa kuluttaa aikaansa, rauhoittua, kokea onnistuvansa pensseliin, kynään, kameraan tai vaikka
savikimpaleeseen tarttumalla.
Näin voi olla helpompi selvitellä
ja ilmaista levottomia tunteitaan
ja ajatuksiaan. Taide on oiva
keino vahvistaa omaa resilienssiä, kykyä mukautua ja selviytyä
uudessa tilanteessa. Olen varma,
että monella kuvataidekoululaisella on kasvanut tähän jo paljon
valmiuksia.
Aikanaan, vuosi lukion jälkeen lähdin Tarton yliopistoon
opiskelemaan. Pääaineenani oli
erityispedagogiikka, mutta kaikki
opinnot olivat viroksi ja siksi
ennen noiden opintojen alkua piti
harjoitella viron kieltä. Pohdin,
miten käyttäisin ensimmäisen
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lukukauden fiksusti kielen oppimisen lomassa. Englanninkielisiä
kursseja oli tuolloin tarjolla vain
valtiotieteellisen Eurooppaopinnoissa, ja vaikka valitsin nekin
kurssit, eivät ne riittäneet täyttämään lukujärjestystäni.
Päätin hakea yliopiston maalaustaiteen linjalle ja pääsin kuin
pääsinkin mukaan. Mikä ihana
opiskelijasyksy taideopiskelijoiden kanssa oikeastaan kahta uutta
kieltä oppien, niin viroa kuin
vanhan venäläisen koulukunnan
oppien mukaista öljyvärimaalausta. Pääosa syksyä tehtiin asetelmia, joihin tallentuivat monet
neuvostoaikaiset astiat, kuosit,
lelut ja värit. Olen yhä oikein
tyytyväinen, että saatoin valita
tällaisen tavan tutustua ja sopeutua uuteen ympäristöön.
Myöhemmin jatkoin opintojani
Helsingissä ja Lontoossa. Opettajan opintojen ja valtiotieteiden
opiskelun ohella jatkoin valokuvauksen ja kuvataiteen opetuksen
opiskelua. Taideaineet antoivat
minulle aivan samalla tavalla kuin
Viroon muuttaessani erilaista
perspektiiviä ymmärtää yhteiskuntaa ja ihmisen kasvamista. Jos

mahdollisuudet tarjoutuvat, kannattaa itselleen sopivan ilmaisun
harjoittelua jatkaa.
Taiteen perusopetuksen tavoitteissa on hienosti määritelty
kuvataiteen tehtäväksi tukea
oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja
kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa
oppilaan kokemusta itsestään
visuaalisen kulttuurin aktiivisena
toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opetus
tulisi kiinnittää oppijan kokemusmaailmaan, näin syntyy oivalluksia, tulkintaa ja toivottavasti myös
arvostusta omaa ja toisen työtä
kohtaan.
Hallitus valmistelee parhaillaan harrastustakuun Suomen
mallia, jossa tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia,
ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä
tasa-arvoisia mahdollisuuksia
harrastaa. Jokaiselle lapselle tarjottaisiin koulupäivän yhteyteen
mahdollisuus maksuttomaan,
itselle sopivaan ja mieluisaan
harrastukseen. Kohderyhmä ovat
alkuun peruskoulujen oppilaat.
Tähän työhön kutsutaan mu-

kaan eri toimijoita kehittämään ja
toteuttamaan toimintaa kunnissa.
Näen, että taiteen perusopetusta antavilla oppilaitoksilla on
tässä tärkeä rooli! Toivon, että
mahdollisimman moni nuori voi
valita polulleen kokeiluja ja kokemuksia taiteen parissa osaavan
opettajan johdolla ja kannustavassa ryhmässä. Lisärahoitustakin
toimintaan on tiedossa.
Lähdetään yhdessä kehittämään Espooseen toimivaa
harrastustakuun mallia nykyisten
kokemusten pohjalta. Vahvistetaan nuorten kykyä ilmaista
itseään ja tuetaan yhteisöllisyyttä
sekä kykyä sopeutua ja pärjätä
tulevaisuuden maailmassa, jossa
muutoksia on varmasti vastassa.
Inka Hopsu (Vihr.) on Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Kukapa olisi arvannut,
miten oikeassa nuoret
voivat olla!
Pidin viime vuoden marraskuussa
Espoon kuviksen nuorille oppilaille tulevaisuustyöpajan, jossa
tehtiin Länsiväylän kansilehti vuodelle 2029. Tavoitteena oli katsoa
tulevaisuuteen ja kuvitella, mikä
asia voisi olla 10 vuoden kuluttua
uutisotsikoissa etusivulla. Tuloksena oli näin jälkeenpäin katsottuna
mitä ajankohtaisin uutisointi!

LÄNSIVÄYLÄ – 20. MARRASKUUTA 2029
Toimittaja Anne Virtanen uutisoi:

KUOLONUHREJA
ESPOOSSA JO 30 000!
Soijatuotteiden mukana levinneelle
taudille ei ole vieläkään keksitty
vastalääkettä. Maailmalla jo kaksi
vuotta jyllännyt tauti on nyt rantautunut Suomeen. Onko soijatuotteet
sittenkään hyvä vaihtoehto? Taudin
nimi on soijarutto ja sen on aiheuttanut liiallinen prosessointi.
(Kuvassa on Tapiolan koulun yleinen lounas ja
lautasellinen soijapapukastiketta)

Työpajan tarkoituksena oli opettaa
nuoria katsomaan tulevaisuuteen
rohkeasti, avoimesti ja rakentavasti: ottamaan tuntematon, vielä
kirjoittamaton tulevaisuus haltuun ja osallistumaan sen luovaan
suunnitteluun. Sen sijaan, että
katsomme voimattomina sivusta
kun tulevaisuus tapahtuu, voimme
vaikuttaa paljonkin sen suuntaan
ja muotoon mielikuvituksen,
luovan ajattelun ja innovaatioiden
kautta. Tästä on viime viikkoina
ollut paljon näyttöä, kun pandemian edetessä selviytymiskeinot
kehittyvät ja tarkentuvat ympäri
maailmaa.
Muotoiluajattelu on työkalu myös
tulevaisuuden hahmottamiseen.
Muotoiluajattelun perusprosessi – tunnista ongelma, syvenny
aiheeseen, ideoi ratkaisuja, luo
konsepti, kokeile ja korjaa – pätee
myös täysin tuntemattoman tutkimiseen. Tulevaisuuden haasteiden
kuvitteleminen, ideoiden kehittäminen ja ratkaisujen luominen
valmistavat meitä ennenkokemattomiin haasteisiin. Olemme proaktiivisesti tuttuja tilanteen kanssa
jos ja kun sellainen tulee eteen.
Kun tähän lisätään vielä

muotoiluajattelun ydinsanoma,
ihmiskeskeinen lähestymistapa,
niin voimme luoda inhimillisiä tarinoita tulevasta. Scifi-kirjallisuudesta on sanottu, että se on yksi
aikamme tärkeimmistä kulttuurin
muodoista, koska se valmistaa
meitä tulevaisuuden kohtaamiseen
juuri tarinoiden kautta.
Viime aikoina olen ajatellut
usein sosiaalisen muotoilun
pioneeria, muotoilija Victor
Papanekia (1927–1999), joka
1960- ja 70-luvuilla nosti esiin
muotoilijan yhteiskuntavastuun
asettamalla suunnittelun keskiöön
ihmiset, yhteiskunnan ja luonnon
ekologian. Hänen klassikkokirjansa Design for the Real World
(1971), Turhaa vai tarpeellista
(1973), on käännetty yli 20 kielelle
ja on yksi luetuimmista muotoilukirjoista kautta maailman.
Papanekin perusajatus muotoilun
merkityksestä on yhä relevantti:
”Designin täytyy olla innovatiivinen, erittäin luova ja monialainen työkalu, joka vastaa ihmisen
tarpeisiin. Sen täytyy olla enemmän tutkimussuuntautunut ja
meidän on lopetettava maapallon
täyttäminen huonosti suunnitel-

luilla esineillä ja rakenteilla.” Ja
hän jatkaa: ”Muotoilu on kaiken
inhimillisen toiminnan perusta –
minkä tahansa toiminnan selvittäminen ja hahmottaminen kohti
tavoiteltua päämäärää muodostaa
muotoiluprosessin.”
Tässä onkin muotoiluajattelun
ydin: se on mielikuvitusta ja luovaa ongelmanratkaisua, joka pätee
kaikkeen inhimilliseen toimintaan,
jossa tarkoituksena on luoda ihmislähtöistä ja kestävää maailmaa.

Espoon kuvataidekoulun kuviskummi Anne Stenros on tekniikan
tohtori, arkkitehti, kansainvälisesti
johtava designajattelija, muutosjohtaja sekä luovan johtamisen asiantuntija, joka työskentelee nykyisin
luovan johtamisen sekä strategisen
muutosjohtamisen kouluttajana ja
mentorina.
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MUOTOILUN ESIKOULUSSA SAATETAAN SUUNNITELLA ESIMERKIKSI MUROPAKKAUKSIA. KUVA LAURA IKONEN.

MYÖS NIKKAROINTI KUULUU MUOTOILUOPETUKSEEN.
KUVA CATRINA WASELIUS.

ITSE TEKEMINEN, LÄHELTÄ TULEVAT ESIMERKIT, DIGITAALISTEN TEKNOLOGIOIDEN
YMMÄRTÄMINEN, RENTO OPPIMISYMPÄRISTÖ
JA OPPILASLÄHTÖINEN OPETUS LISÄSIVÄT
LASTEN KOODAUSINTOA. TÄSSÄ KUVASSA
OPITAAN YHDESSÄ ANIMAATIOIDEN TEKOA.
KUVA CATRINA WASELIUS

ANU HIETALA JA KRISTA HOLM

muotoilu- ja
kuvataideopetus
täydentävät toisiaan
Vuoden 2019 lopussa Espoon kuvataidekoulu sai uuden perusopetuslinjan, kun koululle myönnettiin kuvataiteen rinnalle käsityön laajan
perusopetuksen järjestämislupa. Käsityön perusopetus toteutetaan
koulussa muotoiluopetuksena, jota Espoon kuviksessa on järjestetty pienemmässä mittakaavassa jo vuosien ajan. Millaista Espoon kuviksessa
opetettava muotoilu on ja miten se eroaa kuvataiteesta? Käydään läpi
kuviskoulun kahden perusopetuslinjan erikoisuudet ja yhtymäkohdat.
MUOTOILU
Miten tuoli, korkokenkä tai
puumaja pysyy pystyssä? Millaista sadetakkia käyttäisit vuodesta
toiseen? Miltä näyttää kaupungin
suosituin leikkikenttä? Millainen
peli tempaa mukaansa? Näihin ja
moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia muotoiluryhmissä.
Muotoiluopetuksen lähtökohtana ovat ihmisen ja ympäristön
tarpeet. Arjen esineisiin ja toimintaan liittyviin ongelmiin löydetään
ratkaisuja luovan tekemisen ja
ajattelun kautta. Käytännössä tämä
tarkoittaa esineiden, vaatteiden, pelien, tilojen ja palvelujen suunnittelua,
johon liittyy sekä käsillä tekemistä
että muotoiluajattelun opettelua.
Oppilaat tekevät suunnittelutehtävistään havaintoja, luonnoksia, kokeiluja ja mallikappaleita,
jotka lopuksi esitellään muulle
ryhmälle. Harjoitusten kautta ryhmissä opitaan kuvataiteen, teknologian sekä perinteisen ja nykyaikaisen käsityön taitoja: piirtämistä,
maalaamista, rakentelua, muovailua, värkkäämistä, koodaamista
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ja suunnittelua. Samalla oppilaat
tutustuvat käsityökulttuuriin.
Tehtävien avulla ryhmissä opitaan ottamaan huomioon muotoilun
monet puolet ekologisuudesta ja
ekonomisuudesta ergonomiaan,
estetiikkaan ja eettisyyteen. Niiden
lisäksi kuviskoulussa korostetaan
empatiaa, jonka avulla opitaan eläytymään jonkun toisen näkökulmaan.
Muotoiluopetus kehittää
ongelmanratkaisutaitoja, luovaa
ajattelua, kädentaitoja, materiaaliosaamista, taiteellista ilmaisua sekä
vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.
Espoon kuviksessa näitä tietoja ja
taitoja opitaan ikätasolle sopivalla
tavalla, hiljalleen omaan muotoilun
alaan erikoistuen.
KUVATAIDE
Miten tulkitsen ajatukseni ja tunteeni kuvan kielelle? Miten piirrän
hiilellä, musteella tai digitaalisilla
työkaluilla? Kuinka suunnittelen ja
toteutan seinämaalauksen, kipsiveistoksen tai sarjakuvan? Miten
tehdään katoavaa taidetta luonnon
keskellä? Kuvataiteen perusopetus

antaa taidot ja työkalut monipuoliseen
visuaaliseen ilmaisuun ja kuvallisen
kulttuurin ymmärtämiseen.
Kuvataide on ajatusten, tunteiden, havaintojen, toiveiden,
muistojen ja tietojen saattamista näkyvään muotoon. Muoto
annetaan erilaisten materiaalien
ja tekniikoiden avulla. Kuvallisen
ilmaisun taidot kehittyvät vähitellen katsomalla, keskustelemalla ja
teoksia työstämällä.
Varhaiskasvatus- ja perusryhmissä taiteellisia työskentelytapoja
kokeillaan ja harjoitellaan monipuolisesti. Ryhmissä esimerkiksi
maalataan, leikataan, liimataan,
muovaillaan, rakennellaan, animoidaan ja piirretään. Työpajavaiheessa oppilaat keskittyvät itseään
eniten kiinnostavaan kuvataiteen
alaan. Oman jutun voi valita kymmenistä eri vaihtoehdoista, joiden
tyylilajit vaihtelevat keramiikasta
pelisuunnitteluun ja taidegrafiikasta valokuvaukseen.
Sekä klassisia että nykyaikaisia
tekniikoita sisältävien kuvisopintojen
tavoitteena on oppilaan teknisten taitojen ja oman ilmaisun
harjaantuminen sekä asteittainen
totuttautuminen itsenäisempään
työskentelyyn. Oppilaat perehtyvät
myös esimerkiksi taidehistoriaan,
nykytaiteeseen ja mediaan.
KAKSI LINJAA, YHTEISET ARVOT
Muotoilun ja kuvataiteen opetuksen lähtökohdat ja painotukset
ovat erilaisia, mutta niillä on myös
yhteisiä tavoitteita. Molemmat
kehittävät oppilaiden kädentaitoja,
havainnointikykyä, omaa ajattelua
sekä sanallista ja kuvallista ilmaisua. Myös ryhmässä toimimisen
taidot ja pitkäjänteisyys harjaantuvat kummallakin linjalla.
Opetuksen sisällöt ovat osittain

päällekkäisiä, sillä alat ovat läheistä
sukua toisilleen. Molemmilla
linjoilla perehdytään syvällisesti visuaalisen taiteen aakkosiin,
kuten valoon, väriin ja muotoon.
Kuvataiteen perusopinnot sisältävät
lisäksi muotoilutehtäviä, joiden
kautta oppilaat tutustuvat esimerkiksi esine- ja vaatesuunnitteluun,
ympäristöön tarpeisiin ja eri
kulttuuripiirien käsityöperinteisiin.
Muotoilija puolestaan tarvitsee
työssään esimerkiksi piirustus- ja
kuvanveistotaitoja.
Yhteistä molemmilla linjoilla
on myös kestävän kehityksen ja esteettisten arvojen vaaliminen. Sekä
kuvataiteen että muotoilun opinnot
pyrkivät tukemaan oppilaan suhdetta luontoon ja muuhun ympäröivään maailmaan. Työvälineistä,
materiaaleista ja työskentelyn
turvallisuudesta opitaan pitämään
huolta, ja oppilaita kannustetaan
pohtimaan omaa taiteellista tekemistään ekologisuuden ja estetiikan
kannalta. Omakohtaisten elämysten kautta oppilaan halu vaikuttaa
ympäristön ja esteettisten arvojen
puolesta vahvistuvat.
Jutun lähteenä on käytetty lähteenä
Espoon kuvataiteen ja käsityön opetussuunnitelmia.

Espoon kuvataidekoulu on antanut taiteen
perusopetusta vuodesta 1993 lähtien.
Kuvataidekoululla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa
kuvataiteen laajan oppimäärän antamiseen vuodesta 2000 alkaen ja käsityön
laajan oppimäärän antamiseen vuoden
2020 alusta alkaen. Espoon kuvataidekoulun uudet kuvataiteen ja käsityön
opetussuunnitelmat perustuvat Taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus,
Määräykset ja ohjeet 2017:12a).

aktiivinen
oppimismalli
innostaa lapsia
luovaan
koodaamiseen
Markkinointistrategi Malathy Eskola (EMBA) on kokenut kansainvälinen digimarkkinoija, joka kannustaa jatkuvaa oppimista. Koodauskokemuksia tutkinut Eskola tietää, mitkä tekijät vaikuttavat lasten ja
nuorten intoon oppia ohjelmoimaan. Luova koodaus on yhä hyödyllisempi
taito myös muotoilun alalla.
MALATHY ESKOLA

EU:n digitaalisten
sisämarkkinoiden mukaan jopa 90 prosenttia
ammateista edellyttää digitaalista
osaamista – myös ohjelmointia.
On tärkeää, että lapsemme oppivat
koodaamista ja siihen liittyvää laskennallista ajattelua jo ala-asteella
valmistaaksemme heitä 2000-luvun
työpaikkojen vaatimuksiin.
Kun lapsille annetaan oikeanlaista tukea koodaukseen tutustumisessa ja oppimisessa, heistä
voi tulla luovia tekijöitä. Monissa
tutkimuksissa korostetaan sitä, että
intuitiivinen ja mukaansatempaava
ohjelmointikokemus parantaa lasten loogista päättelykykyä, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä,
matemaattisia taitoja ja metataitoja
(tietoisuus itsestä, sinnikkyys ja
luovuus) – ja tämä voi muuttaa
heidän asenteitaan tietotekniikkaa
kohtaan.
Hankenin Executive MBA
(EMBA) -tutkimuksessani

selvitin lasten kokemuksia luovasta
koodauksesta. Luova koodaus on
eksploratiivinen oppimiskokemus, joka on enemmän kuin
vain toiminnallista oppimista.
Siinä on läsnä vahva luovuuden
elementti: visuaalisuus, tarina,
ääni ja niin edelleen. Tekninen
osa koodausta ei rajoita luovuutta.
Monet aiemmat tutkimukset ovat
keskittyneet kuvaamaan lasten
koodausoppimiskokemuksia, jotka
perustuvat heidän kokemuksiinsa
tietyistä työkaluista.
Tässä EMBA-tutkimuksessa
keskiössä olivat lapset ja heidän
kokemuksensa. Haastattelin seitsemän 10–15-vuotiasta lasta tunnin
mittaisissa syvähaastatteluissa. Osana
haastatteluja lapsia pyydettiin
myös piirtämään kuva ihanteellisesta luovan koodauksen kokemuksesta.
Lasten henkilökohtainen
tarinankerronta, joka kattaa lasten
menneisyyden, nykyisyyden ja tu-

levaisuuden kuvitteelliset koodauskokemukset, auttoi luomaan
rikkaamman kuvan lasten koodauskokemuksista ja odotuksista.
Koodauskokemuksiin vaikuttavat
myös lasten sosiaalinen elämä ja
yksityiselämä. Lasten kokemuksiin
liittyvät usein myös perhe, kaverit,
harrastukset ja koulu.
Tekemäni tutkimuksen tärkeimmät löydökset ovat hyödyllisiä opettajille, koodauskoulujen
ohjaajille sekä meille vanhemmille.
Ensinnäkin lapset halusivat,
että heitä kohdellaan aktiivisina
oppijoina, joilla on mahdollisuus
vaikuttaa omaan oppimiseensa.
Aktiivinen oppiminen on prosessi, jossa lapset luovat ja tekevät
konkreettisia oppimisprojekteja,
jotka ovat heille henkilökohtaisesti
merkityksellisiä uuden tiedon luomisessa. Lapsia voidaan parhaiten
tukea aktiivisessa oppimisessa
luomalla oppimismalli, joka on
kannustava ja oppimista tukeva.
Malli on oppijakeskeinen, ei
opettajakeskeinen ja käskevä.
Opettajat voivat paremmin
tukea lapsia aktiivisina oppijoina,
kun he ymmärtävät lasten kiinnostuksen kohteita, osaamista ja kokemuksia. Opettajien tulisi räätälöidä
opetustyyliään niin, että opettajan
ja oppilaan välinen suhde on
yksilöllinen ja valmentava. Silloin
oppiminen on henkilökohtaisempaa ja vuorovaikutteista.
Toiseksi haastattelemani lapset
halusivat oppia koodaamista ja
digitaalisia teknologioita syvällisemmin. Nyt kasvavalle sukupolvelle teknologia on ollut aina
läsnä elämässä. Heidän suhteensa
teknologiaan on kuitenkin usein
passiivinen. Lapset käyttävät sujuvasti sosiaalisen median palveluita, pelaavat pelejä sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa keskenään ja
omaksuvat nopeasti uusimpia trendejä. Valitettavasti lasten laajempi
ymmärrys teknologian ja teknologisten innovaatioiden vaikutuksista
elämässään ovat minimaaliset.
Tietoisuuden lisääminen on
kriittinen askel, jolla saamme
lapset kiinnostumaan enemmän
digiympäristöstään. Esimerkiksi
tarinat siitä, miten tietyt digitaaliset palvelut on rakennettu, voivat
tarjota lapsille uusia perspektiivejä.
Nämä tarinat voivat puolestaan
innostaa lapsia luomaan henkilökohtaisesti merkityksellisiä projekteja koodaamalla. Positiivista on
se, että lapset haluavat ymmärtää
laajemmin, miten koodaaminen
tai digitaalinen teknologia liittyvät

heidän todelliseen elämäänsä.
Aikaisemmat koodauskokemukset (erityisesti kouluissa) eivät
ole onnistuneet käynnistämään
syvällisempää tutkiskelua ja osallistumista. Kuten yksi lapsi totesi
haastattelussa: “...mä muistan et
etenkin alakoulussa se oli mun
mielestä aina vähän tylsää. Koska,
no siis se oli lähinnä se, just se kun
oli vaan niitä palikoita, mä muistan et mun mielestä se ois ollu
hauskempaa jos mä oisin saanu
kirjottaa sitä koodia.”
Lasten arvostus koodaamista kohtaan on lisääntynyt, kun
teknologisista aiheista on käyty
vilkasta keskustelua ja koodaamaan
opettelu on ollut käytännönläheistä
sekä tosielämään liittyvää.
Kolmas esiin noussut teema
oli ympäristö. Vapaata, rentoa,
hauskaa ja viihtyisää ympäristöä
pidettiin sitoutumisen avaintekijänä. Lapset arvostavat sitä,
että oppiminen on kokeellista
ja sitä, että heillä on tilaa tehdä
virheitä ja oppia niiden kautta.
Koulua pidetään sopivana oppimisympäristönä, mutta arvosanapaineita pitäisi lievittää.
Ystävät ovat tärkeitä oppimisessa. Ystävät toimivat tukena
sekä oppimisessa että sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. Opiskeluryhmien muodostamisessa tulisikin
ottaa huomioon lasten osaaminen,
kokemus ja motivaatio oppia.
Saadaksemme innostettua lapset luoviksi teknologian tekijöiksi
ja oppijiksi, meidän on saatava
lapset ymmärtämään teknologian
vaikutuksia jokapäiväisessä elämässään. Inspiroivien tarinoiden
ja käytännönläheisten kokeilujen
avulla lapset oppivat näkemään,
että koodaamisen oppiminen ei ole
liian vaativaa.
Aktiivisen oppimisen avulla
lapset voivat luoda henkilökohtaisesti mielekkäitä oppimismatkoja.
Lisäksi opettajien ja ohjaajien on
kiinnitettävä huomiota oppimisympäristöön, joka sisältää fyysisen
ja sosiaalisen ulottuvuuden. Moniulotteisen oppimisilmapiirin tulee
sallia kokeiluja ja sietää virheitä.
Ainoastaan oikean oppimismallin
ja -ympäristön avulla lapset alkavat
aktiivisesti oppia koodaamaan. Ja
kun innostuu, vastoinkäymisiäkään ei enää nähdä muurina, vaan
mahdollisuutena.
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NINA RUOKONEN

näkymätön
luonto näkyväksi

WEEGEE 9B / KUVA: NINA RUOKONEN

MYÖNTEINEN HYÖNTEINEN

ÖTÖKÖIDEN TAIDENÄYTTELY KUVA / MARI VON BOEHM

Luonnon tutkimista ja luontosuhteen vahvistamista Espoon kuviksella 2019–2020

Miten lähestyä ja tutkia
kuviksessa kaikkea sitä
luonnon osin näkymätöntä
ja osin näkyvää monimuotoisuutta, joka
ympäröi meitä?
Lapsia ja nuoria ei yleensä tarvitse sen kummemmin houkutella
kiinnostumaan luontoa koskevista
kuvistehtävistä, vaan mielenkiinto
aiheeseen tuntuu olevan heihin
sisäänkirjoitettuna. Kuitenkaan
lasten ja nuorten luontosuhdetta
ei tule pitää itsestäänselvyytenä,
koska sitä se ei ole. Päinvastoin
suhdetta luontoon tulisi tietoisesti
pyrkiä vahvistamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Taiteella on suora reitti tunteisiimme ja tunteet taas vaikuttavat
käyttäytymiseemme. Jos meillä on
vahva tunneside johonkin asiaan,
meissä yleensä herää myös sisäinen
motivaatio ja tarve puolustaa ja
suojella sitä. Jos lapsilla ja nuorilla
on vahva tunneside luontoon, se
vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä nyt ja tulevaisuudessa. Kuvataide tarjoaa hienon kontekstin
tämän suhteen vahvistamiselle.
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Näkymätön luonto -teeman
kautta opettajat ovat monin eri
tavoin pyrkineet herättämään
luontoon liittyvää keskustelua ja
ajatuksia. Oppilaat ovat matkanneet valtameren syvyyksistä aina
avaruuden ääriin saakka ja takaisin
omalle kotipihalle: lähes maapallon
ympäri yhdeksässä kuukaudessa.
Yksi luonteva lähestymistapa
on ollut katseen kiinnittäminen
luonnon kiertokulkuihin ja prosesseihin, kuten metamorfoosiin ja
fotosynteesiin. Tunneilla on tehty
fotosynteesianimaatioita ja tutkittu
perhosten ihmeellistä muodonmuutosta rakentamalla hauraita
koteloita paperimassasta tai rautalangasta tai painamalla sattuman
ohjaamina yöperhosia. Tehtävissä
on tutustuttu myös erilaisiin maassa, meressä ja ilmassa esiintyviin
elämänmuotoihin, tulevaisuutta
unohtamatta. Oppilaat ovat tarkastelleet eläinten arkkitehtuuria sekä
suojavärejä ja rakentaneet eläimille
koteja.
Apuvälineinä on käytetty esimerkiksi suurennuslasia ja mikroskooppia, ja oppilaat ovat zoomailleet
huipputarkkoja hyönteisvalokuvia
kuvaruudulle. Silloin näkyville on
saatu mitä ihmeellisimpiä kuvioi-

ta, värejä, pintoja – ja huomattu,
miten kokonaisia pienoismaailmoja voi kätkeytyä pikkuriikkisen koppakuoriaisen kilpeen tai
siipeen! Myös kamera on käytetty,
kun oppilaat ovat valokuvanneet
luontoaiheita ja ottaneet luonnossa
omakuvia.
Tämän kaiken yhdessä ihmettelyn yhtenä tavoitteena on
ollut avata silmiä luonnon monimuotoisuudelle, luoda aineettomia
merkityssisältöjä omaan elämään
sekä herättää empatiaa ja halua
suojella yhteistä ympäristöämme.
Merkityksellisyyden kokemukset
kasvattavat myös omaa voimaa
ja tahtoa toimia omien arvojen
mukaisesti.
Lämpimän syksyn vuoksi monissa ryhmissä toteutettiin myös
toiminnallista luonnossa oppimista
opetuspisteiden lähiympäristössä.
WeeGeen lähimetsästä on tullut
viime vuosien aikana eräänlainen
vaihtuvien näyttelyiden ulkoilmagalleria, jonka teokset ovat jääneet
ilahduttamaan ohikulkijoita.
Ympäristötaiteilijoiden teosten
innoittamina oppilaat ovat tehneet
erilaisia luonnonmateriaaleja hyödyntäviä tehtäviä, kuten kepeistä,
kivistä, tammenterhoista, lehdistä

ja kaarnasta koottuja maataidetetöitä, mandaloja sekä majoja
ja linnoja. Luonnossa on myös
muovailtu kallionkoloihin piilotettavia savikavereita sekä piirretty,
maalattu ja valokuvattu ympäristön muotoja ja värejä.
Monet opettajat ovat huomanneet, että ulkoilmatyöskentelyllä
on ollut rauhoittava vaikutus
lapsiin. Usein myös ryhmähenki
on vahvistunut. Vanhat totutut
roolit on helpompi unohtaa ulkona, ja vapauden tunne on auttanut
oppilaita lähestymään myös niitä
kuviskavereita, jotka luokassa ovat
jääneet syystä tai toisesta vieraammiksi.
Kuvis on lapsille ja nuorille
tärkeä itseilmaisun tapa, jonka
avulla he tutustuvat paremmin itseensä, tunteisiinsa ja ajatuksiinsa.
Siten oma identiteetti ja itsetunto
vahvistuvat hiljalleen. Samalla he
oppivat havaitsemaan ja arvostamaan toisten ihmisten erilaisia
mutta samanarvoisia ajatuksia ja
lähestymistapoja.
Kuvis tarjoaa myös oivan mahdollisuuden vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Nykytaiteella ja sen
monilla ilmenismuodoilla voi olla
silmiä avaava vaikutus nuoreen,
joka etsii omaa identiteettiään ja
joka saattaa kärsiä syvästä ilmastoahdistuksesta sekä tulevaisuuteen liittyvistä peloista. On aina
parempi olla osa muutosvoimaa ja
ryhtyä aktiiviseksi toimijaksi kuin
jättäytyä virran vietäväksi.
Tähän oman ajattelun rohkeuteen
ja kykyyn ilmaista omia ajatuksia,
pelkoja sekä toiveita kuvataide
antaa kanavan. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiseen mielenosoitukseen tehdyt kyltit, joiden
kanssa oppilaat osallistuivat itseään
koskettavaan keskusteluun aktiivisina toimijoina, jäivät monelle
oppilaalle vahvasti mieleen. Jotta
utopiat voivat toteutua, ne täytyy
ensin osata kuvitella.
Lapsissa ja nuorissa on määräämättömästi toivoa ja mahdollisuuksia, joiden heräämisessä
opettajat voivat oppilaitaan tukea.
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MYÖNTEINEN HYÖNTEINEN
Olari, 6–7 v.
Opettaja: Elisse Heinimaa
Tehtävässä perehdyttiin hyönteisen rakenteeseen, jota tutkittiin
tietokirjan kuvasta, sekä Kirsi
Kunnaksen Myönteinen hyönteinen -loruun. Materiaalit teokseen
etsittiin pihamaalta. Hyönteisteos
aseteltiin värillisen paperiarkin
päälle samalla pohtien, mikä väri
parhaiten sopii hyönteisen taustaksi.
KUVA 1

ÖTÖKÖIDEN TAIDENÄYTTELY
WeeGee, 6 –7 v.
Opettaja: Mari von Boehm
KUVA 2 / MARI VON BOEHM

VIHREÄ ON MAAILMAN YLEISIN VÄRI
7–8 v. Opettaja: Elisse Heinimaa
Tehtävässä tutkittiin vihreän
vivahteita pihamaalta kerättyjen
värinäytteiden avulla. Kuinka
monta erilaista vihreää onkaan
olemassa! Samalla tutustuttiin
lehtivihreän tehtävään yhteyttämisessä ja kasvien merkitykseen
hapen tuottajina.
Yksittäinen puunlehti on kuin pieni happitehdas. Mitä jos muuttuisit niin pieneksi, että voisit tehdä
retken lehdelle? Tässä opiskeltiin
koon suhteellisuutta; mikään ei ole
pieni tai suuri sinänsä, vaan vain
suhteessa ympäristöönsä.
Valokuvan ja maalauksen yhdistäminen samaan teokseen virkistää
mielikuvitusta. Mitä tapahtuisi,
jos kuvan esittämä tilanne olisikin
totta?

TULEVAISUUDEN TALO
WeeGee, 9B.
Opettaja: Nina Ruokonen
Tutkimme nykyarkkitehtuurin
kiinnostavia esimerkkejä, joissa
kasvit, ekologinen rakentaminen
ja luonnonmateriaalit yhdistyvät.
Pohdimme, millainen merkitys
luonnonympäristöillä on ihmisen
hyvinvoinnille. Jos kaikki luonto
poistettaisiin kaupungeista, miten
se vaikuttaisi meihin? Millainen
olisi tulevaisuuden talo, jossa
luonnonympäristö tuodaan mukaan rakennukseen tai sen ympäristöön? Mitä toimintoja ja käyttötapoja rakennuksessa olisi? Mistä
materiaaleista se olisi valmistettu?
Tehtävät tehtiin pääasiassa luonnonmateriaaleista kolmiulotteisesti
rakennellen.
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KUVAT 3-5 / ELISSE HEINIMAA
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SATU TIKKA

näkyvä ja
näkymätön luonto –

Karatalon
oppilastyönäyttely
Karakallion monitoimitalon näyttelytilaan rakennettuun oppilastyönäyttelyyn osallistui 82 Espoon kuvataidekoulun oppilasta. Näyttely teki
Espoon kuvataidekoulun opetusta näkyväksi talossa toimiville kulttuuri- ja
nuorisotoimijoille ja Karakallion asukkaille. Näyttely ehti olla auki
yleisölle viikon verran 9.–16.3.2020, kunnes se muuttui “näkymättömäksi” Espoon kulttuuritalojen suljettua ovensa pandemian takia.
Miltä tuntuisi sukeltaa sisälle kukan
terälehtiin tai kokea kasveja pienen
ötökän silmin? 8–9-vuotiaiden
ryhmä kokeili mittakaavan mahdollisuuksia ja valmisti yksin tai
pareittain suuria kukkia ja muita
kasviaiheisia paperiveistoksia.
Kattoon ripustettujen jättikasvien
alla näyttelyvieras sai kokea viidakkomaisen kokonaisuuden.
7–11-vuotiaat oppilaat tunnustelivat ja tulkitsivat maalaamalla
eri materiaaleja niitä näkemättä.
Kivien, hiekan ja villan aikaansaamat elämykset ja tuntemukset olivat
lähtökohtina abstrakteille kuville.
Ilmaisukeinoina olivat nopeus,
rytmi ja sommittelu. Vesiväri- ja

akryylimaalauksista koottiin eläväpintainen yhteisteos.
10–11-vuotiaiden ryhmä kuvasi
palettiveitsellä maalaten tulkintansa säätilasta tai luonnonilmiöstä.
Aluksi muisteltiin säätiloja kuvaavia nimityksiä: Leuto, tyyni,
halla, pyry, räntä ja tihku, sekä
luonnon tunnelmia kuten sininen
hetki tai sateen jälkeen. Mukaan
tulivat myös rajut luonnoilmiöt
tulivuorenpurkauksista, tsunamiin
ja pyörremyrskyihin. Maalauksissa
käytettiin abstraktia ja ekspressiivistä ilmaisukieltä.
Pima 1 -työpaja käsitteli rakennettua ympäristöä suunnittelemalla
seinämaalauksia. Karakallion

MARI VON BOEHM

opetuspisteen läheisyydessä on
Teemu Mäenpään v. 2017 valmistunut seinämaalaus, joka esittää
iäkästä pariskuntaa. Oppilaat
suunnittelivat omat seinämaalauksensa Mäenpään maalauksen paikalle. Aluksi pohdittiin, millaista
huomioitavaa kerrostalon seinän
kokoinen maalaus vaatii sommittelun, värien, aiheen sekä katselukulman kannalta. Teosta suunnitellessa tuli myös pitää mielessä,
että alueen ihmiset tulisivat näkemään sen päivittäin. Työt toteutettiin joko vesi- tai akryylivärein
A4-A3 -kokoon. Opettaja avusti
töiden kuvaamisessa ja sijoittamisessa talon seinää esittäviin
digitaalisiin kollaaseihin.
12-vuotiaiden kolmiulotteisen
taiteen jaksoryhmä työskenteli
assemblaasin keinoin kuvanveistäjä
Louise Nevelsonin hengessä.
Assemblaasi eli kolmiulotteinen
kollaasi on esineiden ja muotojen
sommitelma. Kun teoksen maalaa
yksiväriseksi, kappaleiden muodot
ja sommittelu nousevat merkittävään asemaan. Näyttelyssä esillä
olleissa assemblaaseissa oli mukana
jokin tekijälle tärkeä tai henkilökohtainen asia.
Karatalon oppilastyönäyttelyn
ripustajat ja opettajat olivat Pekka
Barman, Marjatta Kekki, Satu
Tikka ja Hillevi Vähälä-Aranko.

LUONNON 4 ELEMENTTIÄ
Karakallio, Pima 2 -työpaja.
Opettaja: Hillevi Vähälä-Aranko

näkymätön luonto -näyttely

Tehtävänä oli paneutua neljään
luonnon elementtiin: maahan,
ilmaan, tuleen ja veteen. Jokainen
lähestyi mieleistään elementtiä
sopivaksi katsomallaan tekniikalla
ja työtavalla. Maata tehtiin paksulla värillä palettiveitsellä väriä
levittäen; maavärien korosteina oli
myös metallivärejä. Ilman aineettomuus toteutui vesivärein. Tuli
tehtiin paperille lämpimin värein,
jonka reunat maalattiin palaneen
näköisiksi. Veden olemus toteutui
öljyvärein kankaalle.

Näkymätön luonto -näyttely oli esillä Villa Elfvikin luontotalon vaihtuvien
näyttelyiden tilassa 11.3. alkaen, kunnes luontotalo sulkeutui muiden
yleisötilojen lailla. Näyttelyn verkkoversio on nähtävillä kuvataidekoulun
blogissa osoitteessa espoonkuvis.blog.
Näyttely koostui 5–13-vuotiaiden Tapiolan, Olarin, Kauklahden ja
Niittykummun oppilaiden maalauksista, animaatioista ja kolmiulotteisista
teoksista. Teokset käsittelevät luonnon näkyviä ja näkymättömiä ilmiöitä.
Oppilaiden opettajat ja näyttelyn ripustajat olivat Pasi Autio, Mari von
Boehm, Minttu Hyytiäinen, Kaisa Lenkkeri ja Nina Ruokonen.

AINO KEISALA / SÄÄTILA,
AKRYYLI PALETTIVEITSELLÄ PAPERILLE
OPETTAJA SATU TIKKA, KUVA PASI AUTIO

Villa Elfvikissä

Mitä luonnossa tapahtuu, kun aurinko
laskee ja yö saapuu? Miten lumen väri
muuttuu? Mitä eläimiä ilmaantuu
kätköistään? Miltä hyönteiset näyttävät,
jos niitä katsoo läheltä? Miten lehtivihreä ja perhonen liittyvät luonnon
kiertokulkuun?
Espoon kuvataidekoulun lapset
ovat tänä lukuvuonna tarkastelleet
luontoa sekä tutustuneet siihen
liittyviin uskomuksiin. Havaintoja ja
mielikuvia on työstetty kuvataiteen
menetelmillä, taiteen ja luonnon
materiaaleilla.
Tapiolan 9B-ryhmä keskusteli
erilaisista Suomen metsien eläimistä,
joista moniakaan emme ole koskaan
nähneet luonnossa. Keraamiset
eläimet tarjosivat hyvän aiheen saven
käsittelyn, kolmiulotteisuuden, asennon kuvaamisen ja pintastruktuurin

harjoitteluun.
Kauklahden perusopetus- ja
päiväkotiryhmät sukelsivat Levon
Bissin huikean tarkkoihin valokuviin
hyönteisistä ja muista ötököistä. Ne
tarjosivat värien ja muotojen pienoismaailmoja, jotka ennen olivat jääneet
näkymättömiin. Näistä inspiroituneina
oppilaat maalasivat omannäköisiään
mielikuvitushyönteisiä.
Tapiolan 5–6B-ryhmä pohti
sademetsän eläimiä suojaväreissään ja
piiloissaan. Suojaväripohdinta tarjosi
hyvän tilaisuuden harjoitella vihreän
sävyjen sekoittamista, sekä sommittelua – mihin kohtaan maalauksessa
eläin sopisi ja maastoutuisi parhaiten?
Stop motion -animaatio
“Klorofyllin” aiheena on fotosynteesi eli
yhteyttäminen. Olarin ja Leppävaaran
12-vuotiaiden mediajaksoryhmät

HYÖNTEINEN / KAUKLAHDEN 5–6-VUOTIAAT, OPETTAJA & KUVA NINA RUOKONEN.

kertasivat, mitä fotosynteesissä pelkistetysti tapahtuu. Tavoitteena oli
harjoitella animaation tekemistä, kuvallista viestintää ja ryhmätyötä. Oppilaat jaettiin pienryhmiin, joista yksi
teki kokokuvan kasvista ja sen juurista,
toinen lähikuvan lehdestä ja kolmas
alku- sekä lopputekstit. Lopuksi yksi
ryhmistä yhdisti ja leikkasi animaatiot
kokonaisuudeksi, josta käy ilmi kuinka
fotosynteesi toimii.
Niittykummun koulun kuviskerhon
7–10-vuotiaat pohtivat teoksessaan
”Luonnon rikkaudet”, missä kaikkialla
arjessa voi nähdä luontoa. Pienikin
kohtaaminen eläimen, hyönteisen tai
vaikkapa marjan kanssa voi olla tärkeä –
muistamisen ja kuvan arvoinen!
Villa Elfvikin näyttelytilassa lenteli
myös huomattavan suuri määrä perhosia! Perhosia tutkittaessa pohdittiin,
mikä kaikki ympäristössämme ja luonnossa on symmetristä tai epäsymmetristä. Perhosissa on myös kiinnostavaa
sen muodonmuutos munasta kuoriutuvasta toukasta koteloon ja lopulta
aikuiseksi perhoseksi, joka on valmis
lisääntymään.
Tapiolan 8A-, 9B- ja 5–6B-ryhmien
perhoset syntyivät maalaamalla erivärisillä musteilla ensin vain paperin toiselle
puolikkaalle. Paperin puolet yhteen painamalla perhonen muodostui symmetriseksi ja värit sekoittuivat! Sattumalla on
tässä tekniikassa tärkeä rooli, ja siksi se
on niin lumoava ja yllättävä.

Perhoset heräsivät eloon animaatiossa. Tapiolan 10A-, 10C-, 9A-, 7–8Aja 6–7C-ryhmien tekemät perhoset
muodostivat ”Toivomuspuu” -teoksen.
Perhostutkimusten lisäksi pohdittiin
toivoa ja puiden erilaisista merkityksestä ihmiselle. Metsät ovat maapallon
keuhkot, mutta puu on myös maailman vertauskuva. Eri puolilla maailmaa ihmisillä on ollut tapana ripustaa
puihin toivomuksiaan symboloivia
asioita, kuten nauhoja, jotka liehuvat
tuulen mukana vapauteen. Tässä teoksessa lasten toivomukset ovat perhosia,
joten symbolisesti niiden voi ajatella
pääsevän lentoon!
SININEN HETKI
Olari, 12-vuotiaiden kaksiulotteinen
jakso. Opettaja: Minttu Hyytiäinen
Maalauksissa kokeiltiin tehdä omien
havaintojen pohjalta teos happamien ja
emäksisten aineiden maalauksen pohjaväriä muuttavan vaikutuksen avulla.
Teosten ideoinnissa tarkasteltiin ulkona
pimenevää iltaa sekä Hannu Hautalan
valokuvia lumisista metsistä kirjasta
Taigametsän talvi. Kuvissa tarkasteltiin sitä, kuinka valo ja varjo värjäävät
lumista maisemaa, jolloin lumi ei
välttämättä näytäkään valkoiselta.
Aluksi paperi laveerattiin mustikka- ja/tai punajuurimehulla. Sen
jälkeen muut värit luotiin sitruuna- ja
ananasmehulla, väkiviinaetikalla ja
ruokasooda-vesiseoksella maalaamalla.
Pohjana oleva mustikka- tai punajuurimehu reagoi happamuuden muutokseen värimuutoksella. Mehulla värjätty
paperi toimi ph- indikaattorina kuten
ph-paperi, jonka avulla määritetään eri
aineiden ph-arvoja.
Haasteena teoksessa oli löytää
toivotut värisävyt, koska paletti oli rajattu
pohjaväriin ja neljän eri aineen aiheuttamaan värimuutoksiin. Teoksessa oli
käytössä pohjana mustikka- ja punajuurimehuja. Silloin värivaihtoehdot kaksinkertaistuivat, koska molemmat mehut
antoivat taustalle eri värin ja lisätyt aineet
muuttivat molempia eri tavoin.
LUONNON RIKKAUDET / NIITTYKUMMUN
KUVISKERHO, OPETTAJA KAISA LENKKERI.
KUVA NINA RUOKONEN.

JENNI HAAPAMÄKI / SEINÄMAALAUS,
DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY,
OPETTAJA PEKKA BARMAN.
KUVA PASI AUTIO

SININEN HETKI / OLARIN 2-ULOTTEINEN JAKSO, OPETTAJA & KUVA MINTTU HYYTIÄINEN.

JOHANNES ERÄLAHTI / MAA SARJASTA
NELJÄ ELEMENTTIÄ, AKRYYLI KANKAALLE.
KUVA HILLEVI VÄHÄLÄ-ARANKO

BOEHM.

TOIVOMUSPUU / TAPIOLAN 6–10-VUOTIAAT
OPPILAAT, OPETTAJA & KUVA MARI VON

NOORA KARA JA LINA ODENWALL /
MAA SARJASTA NELJÄ ELEMENTTIÄ,
AKRYYLI KANKAALLE.
KUVA PASI AUTIO
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ANNA PUUSTINEN / LUMI-KOIRA EDESTÄ JA TAKAA

kuvista
kotona

Koronavirustilanteen takia Espoon kuviksen lähiopetus keskeytettiin maaliskuussa
ja kevätlukukauden loput oppitunnit
järjestettiin etäyhteyden kautta. Miten
kotona työskentely on sujunut kuvislaisilla? Tässä koulun oppilaiden ja opettajien
muistoja erikoisesta keväästä.
PAULA MARTIKAINEN JA LAURA IKONEN

Taiteessa tapahtuu arvoituksia. Taide antaa
ajateltavaa myös katsojalle.
Olen tykännyt tehdä myös vapaa-ajalla töitä,
ihan omia vapaita aiheita. Kellotyö on itselleni
tärkeä. Pohdin, että onnistuiko se hyvin.
Miten etäkuvis on sinusta toiminut?
On ollut hauskaa ja on kiva osallistua. Muuten
ei ole ollut niin paljon tekemistä ja on usein
tylsää, kun ei ole voinut nähdä kavereita. Oikea
kuvis on kivempaa, mutta etäkuviskin on ollut
mukavaa. Kaikkea ei voi tehdä samalla tavalla,
koska kaikkia materiaaleja ei ole tai kaikilla ei
ole kotona laitteita, mm. iPadeja. Olen voinut
ladata omalle puhelimelleni ohjelmia, joiden
avulla myös mediajuttuja voi tehdä. Pitää tehdä
korvaavia tehtäviä ja vähän eri tavoilla. Tehtäviä
voi onneksi tehdä monella tavalla. Tehtävistä
myös erityisesti ilmeselfie on tuntunut erityisen
hauskalta toteuttaa.

Anna Puustinen, 7 v.
Mikä on ollut etäkuviskoulun mieluisin tehtävä?
Kaikki on ollut kivoja, mutta hauskin lempparitehtävä oli se, kun piti piirtää pehmolelusta
kuva.

ANNA BORDI / KELLO

Mitä haluaisit kertoa kuvassa olevasta tehtävästä?
Aluksi sen tekeminen oli vaikeaa, mutta sitten
innostuin niin paljon, että tein kuvat myös
sivusta ja takaa. Pehmoleluksi valitsin Lumikoiran, joka on niin vanha, että sillä on karvat
jo vähän sekaisin.

Anna Bordi, 12 v.
Koska aloitit Espoon kuvataidekoulun?
Aloitin kuvataidekoulun, kun olin ensimmäisellä luokalla koulussa. Tällä hetkellä käyn Kuviksen mediajaksoa, jossa tutustutaan erilaisiin
media- ja digioppimisen keinoihin. Mediajakso
on tuntunut kivalta. On tullut hauskaa vaihtelua.
Kerro kuvassa olevasta teoksestasi
Teemana oli sohva ja ideana suunnitella sohvalle uusi päällinen. Toteutin työn tusseilla ja
puuväreillä. Eri materiaalien sekoittaminen
samaan työhön on kiinnostavaa.
Sohvan kangas kuvaa merta. Onko sohva
meressä, sillä näen taustalla kalan, vettä ja
auringon?
En oikein itsekään ole varma mitä tapahtui.
Onko sohva meressä vai onko vain sohvan
päällinen merta? Suunnittelin sohvan mereen,
koska pidän merestä. Meri on kiva, koska se on
niin iso ja voi keksiä mitä vain kaloja sinne. En
ole ihan varma tästä itsekään. Kala kuitenkin
ui sohvan takana. Joskus voisin tehdä uuden
meriaiheisen teoksen. Toinen työ kuvaisi
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Mitä odotat seuraavilta tehtäviltä?
Rakentelu olisi mukavaa, koska emme ole
rakentaneet vähään aikaan. Opettaja lupasi, että
rakentelua on tiedossa. Oppilaita ja vanhempia
on jo pyydetty laittamaan talteen kaikenlaisia
rakenteluun sopivia materiaaleja, kuten maitopurkkeja, kansia, korkkeja ja rasioita. Luonnostakin voi tällä hetkellä kerätä kaikenlaista,
kävyistä kuiviin korsiin ja oksiin. Parhaimmillaan kevät antaa löytää luonnosta vaikka mitä.

merenpohjaa. Se tuli mieleen tästä työstä. Meri
on kiinnostava.

Miten valitsit taustan värin?
Maalasin taustan punaiseksi, koska vesiväripaletissa oli hieno punainen väri. Oma lempivärini on keltainen.
Miltä teoksen tekeminen tekeminen tuntui?
Takaosa oli kaikista vaikein, koska siinä oli paljon yksityiskohtia. Piti katsoa tarkkaan, missä
on mustaa ja missä valkoista.
Mitä välineitä käytit?
Väriliituja ja vesiväriä.
Tuntuuko etäkuviskoulussa oleminen erilaiselta?
Joo. Ihan erilaista, kun kaikki näkee vain videolta, eikä pysty tekemään samalla kun näkee
toiset. Jutteleminen ja tekeminen tapahtuu eri
aikoina.
Mikä etäkuviskoulussa on toiminut hyvin?
Jos ei olisi etäkuvista, niin olisi ollut tylsää,
kun ei voisi nähdä kavereita. Nyt voi ainakin
jotenkin nähdä kavereita.
Onko jotain, mikä ei ole toiminut?
Mikrofonit. Kun Elisse (ope) sanoo, että mikki

Inka Eloranta, 9 v.
Kerro kuvassa olevasta teoksestasi
Työn aihe on minimaailma. Minimaailman
idea oli, että tehdään pienoiskaupunki jollekin
leluille tai itse tehdyille hahmoille kierrätettävistä keittiöroskista. Aloitin keräämisellä, enkä
ollut ihan varma mitä tekisin alussa. Tein ensimmäisenä kellotornin. Ajattelin tehdä myös
uimahallin ja asuintaloja.

pois, niin kaikki ei osaa laittaa pois ja sitten ei
kuule mitä puhuja sanoo. Moni haluaa saada
samaan aikaan äänensä kuulumaan.
Mitä haluaisit tehdä vielä kevään aikana
etäkuviksessa?
Haluaisin tehdä ulos nurmikolle pienen aitauksen, jossa olisi eläimiä ja niille voisi viedä
ruokaa!

Emil Huhtala, 8 v.
Kerro kuvassa olevasta teoksestasi.
Tässä piirustuksessa olen keksinyt tavalliselle
laitteelle uuden tehtävän. Hahmottelin työn
lyijykynällä, jonka jälkeen väritin työn puuväreillä. Tykkään puuväreistä enemmän kuin
liiduista, vaikka sekin vaikuttaa, mitä työtä
tehdään. On kiva keksiä uusia juttuja. Tässä
työssä inspiraatiota antoivat erilaiset kodin
työkalut, joita katselimme. Esimerkkikuvat ovat
tärkeitä, koska ne antavat hyviä ajatuksia oman
työn tekemiseen.
Miltä etäkuvis on tuntunut?
Ihan kiva on tehdä kotonakin. Kotona tekeminen on erilaista. Kuviksessa on kiva kun on
paljon erilaisia materiaaleja, kotona ei ole niin
paljoa. Kaverit ovat kuviksessa tärkeitä. Aion
tehdä 50 haastetta kesällä. Kaikkia haasteita,
uin ja sukellan pohjaan asti. Se on haaste 1. Sitten aion nukkua trampalla yön yli. Kaikenlaista
hauskaa on tiedossa!
Mitkä asiat tekevät Espoon kuviksesta
hauskan?
Kun askarrellaan ja tehdään tehtäviä. Kuviksen kaverit ovat kivoja. On myös luokka, jossa
saadaan sotkea ja tehdä rauhassa. Tein juuri itse
ristinollapelin tikuista ja maitopurkin korkeista. Korkkiin pitää merkitä risti tai nolla. Näin
pelin jossakin.
EMIL HUHTALA / PORALLA TAIKINAA VAIVAAMASSA

Uimahallin tein maitopurkista. Ensimmäiseksi
avasin yhden seinämän ja leikkasin sulkijan
pois. Otin toisesta maitopurkista pohjan ja
teippasin siihen kiinni. Sen jälkeen leikkasin
toisesta maitopurkista yhden seinämän pois.
Leikkasin sen kahdeksi kappaleeksi. Liimasin
kappaleet maitopurkkiin niin että jäi kolme
kohtaa, jonne voi tehdä pukukopin. Tein
pukukoppeihin maitopurkin sulkijasta penkit.
Käytin kangasta pehmusteeksi, jota äiti ei ole
tarvinnut. Olen liimannut ne. Tein pinaattilettupaketin läpinäkyvästä alaosasta uima-altaan,
johon panin oikeaa vettä. Hama-helmistä ja
langasta tein uimaradat erottavan köyden.
Löysin sellaisen korkin jossa on ihan kiva kuva,
että se voisi sopia jonkun ravintolan logoksi.
Ajattelin että voisin tehdä ravintolan tai kaupan
tai jommankumman.
Työtä oli tosi kiva tehdä mun mielestä, vaikka oli vähän vaikea saada jotain osia kiinnitettyä. Esimerkiksi jotkut portaat on tosi hankalia
tehdä. Tein minimaailman Petshopeille.
Millä välineillä teos on tehty?
Suurin osa teoksen materiaaleista on maitopurkkeja, ja minulla on myös limupulloja,
vähän tölkkejä, lasisia hillopurkkeja ja vähän
korkkeja, pinaattiletturasioita ja sen tyyppisiä.
Työvälineinä oli sakset, liima ja teippi.
Miltä teoksen tekeminen tuntui?
Se oli ihan hauskaa. Se oli minusta tosi kivaa.
Siinä saattaa tulla erilaisia yllätyksiä. Esimerkiksi kun leikkasin portaita, ne meinasivat
loppua kesken. Ne kuitenkin menivät loppuun
asti, mikä oli outoa, koska niitä oli tosi vähän.
Yritin kiinnittää jäätelötikkuja, jotka olivat pylväinä kellotornin huipulla. Niitä oli tosi vaikea
kiinnittää, sillä ne piti tukea yksi kerrallaan.
Millä tavalla työskentely eroaa kuvataidekoulussa tavallisesti tehtävästä työstä?
Esimerkiksi välineet, joilla teen. Jos oltaisiin
kuvataidekoulussa, niin meillä olisi varmaan
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MINTTU HYYTIÄINEN

INKA ELORANTA / MINIMAAILMA

vähän eri välineitä minimaailmaan. Tehtävää
tehdään suurimmaksi osaksi yksin, ja ei ole
muita samassa ryhmässä samaan aikaan. On
tottunut siihen, että siellä on kaikki. Saattaa
olla vähän vapaampi ja vastuullisempi, kun
päättää itse milloin tekee ja minkä vaiheen.
Normaalissa kuviskoulussa suurimmassa
osassa tekemisessä on tosi paljon vapauksia.
Nyt on enemmän vastuita kuin normaalisti
on.
Miltä etäkuviskoulu on tuntunut?
On kivaa nähdä muitakin. Keskustellaan,
mitä on ehtinyt tekemään ja mikä on seuraava tehtävä. Se on vähän niin kuin normaali
tapaaminen, mutta siinä ei kauheasti tehdä
mitään kuvistöitä. Se on musta ihan kivaa
kun näkee muita ja voi puhua kuvataidekoulun asioista. Minua ei hirveästi jännitä,
kun on ne tutut ihmiset.

läsnä ja kuulolla etäoppitunnilla

Mikä etäkuviksessa on toiminut hyvin?
En ole hirveästi katsonut tehtäviä linkeistä,
niin on hyvä että se kerrotaan etäoppitunnilla. Minusta se toimii ihan hyvin.

Espoon kuvataidekoulun lähiopetus keskeytettiin 16.3.2020, kun lukukautta oli puolet jäljellä. Tilanne oli uusi, eikä
poikkeusolojen kestosta ollut tietoa. Koko Espoon kuviksen henkilökunta halusi jatkaa opetusta. Joukko opettajia ehdotti
rehtoreille tekevänsä etätehtäviä, joita oppilaat voisivat tehdä kotona keskeytyksen aikana. Ehdotus otettiin ilolla
vastaan ja etäkuviksen organisointi aloitettiin saman tien. Vuorokauden kuluttua opetuksen keskeytyksestä olimme
ideoineet koko kuvataidekoulun yhteisten kotitehtävien suunnittelun ja julkaisemisen toimintamallin.

Mikä on ollut etäkuviskoulun mieluisin
tehtävä?
Tykkäsin eniten minimaailmasta. Sitä on
kiva rakentaa, kun voi itse päättää mitä ja
minkälaista siellä on ja keille se on. Siinä
on tosi iso vapaus tehdä asioita. Voi miettiä
ihan minkälaisen vaan. Se voisi olla vaikka
kaupunki pilven päällä, jos haluaisi.

Kotitehtäviä kaikenikäisille kuvataiteen ja muotoilun opiskelijoille
Tehtävät laadittiin pareittain.
Kukin opettaja erikoistui parhaiten hallitsemaansa erikoisalaan,
ikäryhmään tai tekniikkaan. Työnjako oli suunnitelmallista, sillä
kaikki opintovaiheet kuvataiteen
ja muotoilun linjalla päätettiin
ottaa huomioon. Kevään mittaan
kartutettaisiin 80 tehtävän pankki.
Tavoitteellisiin tehtäviin laadittiin
tarkka opastus, jotta niitä voitaisiin
tehdä itsenäisesti tai vanhempien avustuksella kotoa löytyvin
materiaalein ja välinein. Opettajien työhuoneilla ja kotona tehtiin
lukuisia harjoituksia, materiaalikokeiluja, malleja ja testejä tehtävien
tueksi. Aineistoa tehtäviin löytyi
myös opettajien kuva- ja tehtäväarkistoista sekä netistä.

Mitä haluaisit vielä tehdä kevään aikana
etäkuviksessa?
Vaikka ompelu on kivaa, tykkään tehdä
askartelutöitä. Esim. koululla tekemäni itse
suunniteltu kioski oli kiva.

Moi!
Minun nimeni on Nelli Huhtala, ja
olen 12-vuotias. Minun teokseni aihe on
“maataide”, eli ulkona tehtävä, ulkoa löydetyistä materiaaleista tehty työ.
Kuvassa näkyy mandalan tyyppinen teos,
jonka keskellä on hymynaamainen puupala. Työ
on pyöreä ja sen ympärillä on “auringonsäteitä”. Teokseen käytin ulkoa löytämiäni pieniä
tiiliä, erikokoisia kiviä, puusta pudonneen
männynoksan osia, keppejä sekä puupalan, jossa
on kaksi naulaa, löysin senkin ulkoa.
Tein kyseisen työn pikkusiskoni Sannin
kanssa. Ennen teoksen tekoa piti etsiä sopiva
paikka, ja “siivota” se kohta, johon tein työn.
Teoksen tekeminen oli
kivaa ja mukavaa. Tykkään tehdä ulkona
erilaisia asetelmia ja taideteoksia.
Kotona työskentely on erilaista. Vaikka
pidetään meet-kokouksia, ei voi olla kavereiden kanssa tai jutella samalla, kun tekee työtä.
Toisaalta työn voi tehdä missä vaiheessa viikkoa
tahansa ja aikataulu on joustavampi. Myös
materiaalit ovat erilaisia, kun ei voi käyttää
esimerkiksi kipsiä, savea tai muita tavaroita,
joita ei ole kotona.
Etäkuvistunnit ovat sujuneet yllättävän hyvin. Mielestäni on kivaa jutella muiden kanssa
ja nähdä, mitä muut ovat tehneet. Tykkään
myös siitä, että ohjeet töiden tekemiseen tulevat
sekä sähköpostiin että kokouksessa.
Etäkuviskoulun kivoin tehtävä on mielestäni ollut kuvassa näkyvä maataideteos. Haluaisin tehdä vielä jonkin pienen, yksityiskohtaisen,
ehkä abstraktin työn kevään aikana.
Mielestäni on mukavaa, että netistä näkee
muidenkin jaksojen ja ryhmien töiden ohjeita,
joita voi tehdä vapaa-ajalla.

POIKKEUSOLOT EIVÄT OLE SAMMUTTANEET OPPILAIDEN LUOVUUTTA, VAAN
TAIDETTA ON SYNTYNYT ETÄOPETUKSEN
AVULLA KOTONAKIN.
KUVAT / ETÄKUVISKOULUSSA
VALMISTUNEITA OPPILASTÖITÄ

Kuinka rakennan toimivan opetuskerran etäyhteyden avulla?
Etäopetuksen käyttöönottamisessa
oli paljon käytännön asioita mietittävänä ja jännitettävänä: toimiiko yhteys, osaanko käyttää laitteita
ja ohjelmia, meneekö kaikki aika ja
energia tekniikan kanssa painimi-

T. Nelli
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Lukujärjestyksen mukainen opetus jatkuu etäopetuksena
18. maaliskuuta saimme rehtorilta tiedon, että kuvataidekoulu
kouluttaa opettajat pitämään
etäoppitunteja videoyhteyden välityksellä. Opetusryhmät jatkaisivat
opiskelua lukujärjestyksen mukaisina aikoina etäopetuksena, jonka
muodot opettajat voisivat tarkemmin suunnitella ja järjestää omille
ryhmilleen sopiviksi. Koulu tarjosi
opettajille välineet, koulutuksen
ja tuen Google Meet -sovelluksen
käyttöön. Koteihin jaettiin materiaalipaketteja.
Kaikki opettajat hyppäsivät
etäopetuksen toteuttamiseen mukaan, vaikka kunkin lähtökohdat
etäopettamiseen ja teknologian
käyttöön olivat erilaisia. Kuvataidekoulun nettisivuilla julkaistavien tehtävien tekemistä jatkettiin,
koska kaikki oppilaat eivät välttämättä voineet osallistua Meetyhteyden kautta opetukseen.

NELLI HUHTALA / MAATAIDETTA

seen, löytyykö kotoa rauhallinen
nurkkaus opetuksen ajaksi vai
käytänkö kuvataidekoulun opetuspistettä työskentelyyn? Miten oma
perhe toimii, kun teen töitä, tavoitanko oppilaat mukaan opetukseen, osaanko ohjata etäyhteyden
kautta, kuinka rakennan opetuskerran? Kaiken kaikkiaan, kuinka
tämä kaikki järjestyy?
Aivan kommelluksitta etäopetuksen alku ei sujunut. Välillä
turhautuminen oli lähellä niin
opettajien kuin oppilaidenkin puolella. Vaikka kuinka oli harjoitellut,
valmistellut, ennakoinut ja varautunut, saattoi eteen tulla teknisiä
ongelmia.
Saimme korvaamatonta apua,
tukea ja kannustusta opettajakollegoilta ja oppilaiden vanhemmilta. Välillä sähköpostit ja
viestiohjelmat kilkuttivat viestiä
viestin perään, kun jonkun asian
huomattiin auttavan kohtaamaamme tekniseen ongelmaan.
Onneksi osalla opettajista oli
aiempaa kokemusta etäopettamisesta, osalla tekniikan taitoa
ja tietämystä. Kaikilla opettajilla
on vahvaa pedagogista osaamista
ja halu jatkaa opettamista uutta
oppien. Kokemus on kasvattanut
kykyä sietää epävarmuutta ja ennalta arvaamattomuutta. Jo parin
ensimmäisen etäopetusviikon
jälkeen on kuulunut opettajilta
iloisia: onneksi uskalsin, opin uutta
ja innostuin lausahduksia.
Nuorimpien kohdalla vanhempien tekninen tuki ja muu apu on
ollut välttämätöntä ja mahdollistanut lasten osallistumisen. Vaikka
perheiden arki täyttyy etäkoulusta,
etätyöstä ja etäharrastuksista, suuri
osa oppilaista on tavoitettu etäkuvikseen mukaan tavalla tai toisella.
Oppitunnin uusi rytmi
Useissa ryhmissä tapaamiset ovat
alkaneet yhteisellä kuulumisten
vaihdolla ja edellisen kerran tehtävän tarkastelulla. Oppilaat ovat
palauttaneet kuvia tekemistään
tehtävistä sähköpostilla, viesteillä
tai jaetun verkkokansion kautta.
Opettajat ovat näyttäneet kuvia
edellisen kerran työskentelyn

tuloksia, joista on keskusteltu yhdessä ja tarkasteltu opittuja asioita.
Sen jälkeen on tutustuttu uuteen
tehtävään ja harjoiteltavaan asiaan.
Uuden tehtävän alkuun
päästyään oppilaat ovat tehtävästä ja ryhmän työskentelytavasta
riippuen siirtyneet joko itsenäiseen
tekemiseen, jonka aikana he voivat
ottaa yhteyttä opettajaan tarpeen
mukaan, tai jatkamaan työskentelyä yhdessä Meet-yhteyden
ääressä.
Oppilaiden on ollut helppo
työskennellä omassa tahdissaan.
Nopeasti valmistuva on voinut
siirtyä kotona toisiin tehtäviin ja
enemmän aikaa käyttävä on voinut
helposti jatkaa työtään toisenakin
päivänä, koska työ ja välineet ovat
kotona.
Etäkuviskoulu on
yhteydenpitoa
Etäopettamisessa on oltava olla
läsnä ja kuulolla koko ajan. Henkilökohtaisen yhteyden ja jokaisen
oppilaan kuulemisen merkitys ei
ole muuttunut laitteiden ja etäisyyden myötä. Ohjaaminen hetki
hetkeltä työn edetessä on erilaista,
koska ei näe ja kuule oppilaiden
tekemistä samoin kuin tavatessa.
Oppilaat eivät näe toistensa työskentelyä ja eivät voi havainnoida
sitä ja oppia toinen toisiltaan siten
kuin lähiopetuksessa. Kun oppilasta ei näe, on vain toivottava, että
kaikki avaavat rohkeasti mikrofonin ja kysyvät, kun on asiaa.
Osa oppilaista on chatin kautta
rohkaistunut kertomaan huomioitaan, vaikka ei muuten osallistuisi
keskusteluun.
Tapaamisissa on ollut suurta
jälleennäkemisen riemua. Tärkeää oppilaille on ollut huomata,
että kuviskaverit ovat tallessa
kukin omassa kodissaan ja voimme tavata ja jatkaa kuvista näin.
Myös pehmolelut ja lemmikit ovat
tulleet tutuiksi. Samoin oppilaat
ovat voineet esitellä omaehtoisia
kotona tehtyjä taideprojekteja.
Tekemisen tärkeys ja ilo välittyy
onneksi etäyhteydelläkin.
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Perttu
Pölönen

Osallistava
muotoilu
NIKO RIEPPONEN

HAASTATTELU

25-vuotias monilahjakkuus Perttu Pölönen on keksijä,
puhuja, säveltäjä ja yksi Euroopan lupaavimmista nuorista innovaattoreista, joka pohtii hiljattain julkaistussa
esikoisteoksessaan, millaisia taitoja tarvitsemme muuttuvassa maailmassa. Millaisena futuristi näkee koronatilanteen mullistaman tulevaisuuden? Soitimme Pölöselle
ja kysyimme kuulumisia.

Miten koronavirusepidemia on
vaikuttanut arkeesi?
– Kalenterini on tyhjentynyt, kun
puhujakeikkojani on jouduttu
perumaan tai siirtämään, mutta
työttömäksi en sentään ole joutunut. Vietän tällä hetkellä simppeliä
elämää.
Koronatilanne tekee tulevaisuuden ennustamisen entistä
vaikeammaksi. Miten voisimme
ajatella myönteisesti epävarmuuden keskellä?
– Sanon aina, että ei hukata
hyvää kriisiä, sillä kriisi herkistää kasvulle. Sen kautta opimme
arvostamaan asioita, joita emme
ennen huomioineet. Nyt olemme
heränneet siihen, miten tärkeitä
tietyt työt ja taiteet meille ovat.
Toivon, että tämä tilanne ei
tee meistä itsekkäämpiä, vaan että
se lähentää meitä. Kyseessä on
tavallaan eräänlainen sosiaalinen
eksperimentti, johon liittyy sekä
plussia että miinuksia. Esimerkiksi
se, että joudumme kaikki olemaan
kotona, voi johtaa toisaalta perheväkivallan ja toisaalta taas syntyvyyden kasvuun. Aika näyttää, mihin
suuntaan vaaka kallistuu. Koronakriisi ei ilmaantunut tyhjästä, sillä
tiedossamme on ollut, että jotain
vastaavaa tulee joskus tapahtumaan.
Myös sota, metsäpalo tai muu
onnettomuus voi yllättää meidät
koska tahansa. Ainoa keino valmistautua tällaisiin tilanteisiin on oppia
sietämään epävarmuutta.
Onko jotain, mitä aiot tehdä eri
tavalla kuin ennen, kun kriisi on
ohi?
– Toivon, että emme palaa tämän
jälkeen enää vanhaan. On nimittäin
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Lepän lehdet-teoksen toteuttivat alueen asukkaat, Laurean
opiskelija ja Espoon kaupungin
ympäristömuotoilun tiimi vuonna
2018 (© Espoon kaupunki).

hassua ajatella, että maailman
talous on lähtenyt syöksylaskuun,
kun kulutamme yhtäkkiä vain sen
verran kuin tarvitsemme. Pärjäämme kyllä ilman jatkuvaa lentämistä
ja ylikulutusta. Itse aion hieman
hidastaa hyvällä tavalla ja vähentää
elämässäni niitä asioita, joita en
tarvitse.
Mitkä asiat ja ketkä ihmiset
innostivat sinua kouluikäisenä?
– Musiikin opinnot ja säveltäminen. Minulle merkitsi paljon, että
sain yksilöopetusta – eli se, että
nuorena oppilaana sain opetusta
vanhemmalta osaajalta. Opetussuhde kesti minulla yliopistoon
asti, ja luovan ajattelun oppiminen
antoi minulle eväitä kaikkeen
tekemiseen. Musiikin opiskelu
on nimittäin sekä analyyttistä ja
intuitiivista, ja siinä yhdistyvät sopivassa balanssissa matematiikkaan
liittyvän musiikin teorian sekä
teknisen soittotaidon opettelu.
Mitä hyötyä taiteiden harrastamisesta on?
– Kun esimerkiksi maalaamme, sävellämme ja esiinnymme,
kosketamme itsessämme sellaisia
asioita, joita emme muulloin kosketa. Ilman taiteden harrastamista
nämä alueet meissä jäisivät vaille
huomiota. Minulle musiikin opinnoissa oli myös tärkeää se tunne,
että osasin itse ja että pääsin itse
tekemään.
Mistä uusi kirjasi Tulevaisuuden
lukujärjestys kertoo?
– Kun puhumme tulevaisuudesta,
puhumme usein siitä, mitkä asiat
tulevat muuttumaan. Minusta tärkeämpää on kiinnittää huomiota

Niko tarttuu itsekin mielellään pensseliin. Kuva Leppävaaran Gallerian taideteoksen maalaustalkoista (©
Espoon kaupunki).

niihin asioihin, jotka eivät muutu.
Kirjani kertoo siitä, millaisia taitoja todella tarvitsemme elämämme
loppuun asti ja minkälaisten asioiden varaan kannattaa rakentaa.
Minusta ihmiskeskeisyys ja ihmislähtöisyys ovat niitä muuttumattomia asioita, joihin voimme luottaa
tulevaisuudessakin. Siksi seuraava
vallankumous tulee olemaan inhimillinen vallankumous.
Jokaisen vanhemman kannattaa
lukea tämä kirja, mutta se sopii
kyllä kaikille lukijoille kymmenen
ja yhdeksänkymmenen ikävuoden
väliltä. Se sisältää kertomuksia ja
esimerkkejä, joita myös nuorten
on helppo ymmärtää.

Kuka?
-Perttu Pölönen, s. 1995
-Keksijä, säveltäjä, kirjailija, futuristi,
puhuja, visiönääri
-Opiskeli säveltämistä Sibelius-Akatemiassa
ja tulevaisuuden teknologioita
NASAn kampuksella Kaliforniassa
sijaitsevassa Singularity University
-ajatushautomossa
-Keksi 15-vuotiaana musiikin teorian
opetusta tukevan Sävelkello-sovelluksen,
joka voitti mm. Euroopan suurimman
nuorten tutkimuskilpailun (EUSYS)
-Nimettiin luovimmaksi suomalaiseksi
Slush-tapahtumassa vuonna 2014
-Valittiin Nordic Business Finlandin 25
alle 25-vuotiaan pohjoismaalaisen sekä
MIT:n 35 lupaavimman alle 35-vuotiaan
eurooppalaisen innovaattorin listalle
vuonna 2018
-Perusti hyväntekeväisyysjärjestön
nimeltä 360ed, joka auttaa Myanmarin
opettajia VR- teknologiaa hyödyntämällä
-Esikoiskirja Tulevaisuuden lukujärjestys
(Otava) julkaistiin vuonna 2020

Haluan innostaa sinua,
haluan tukea sinua! Haluan innostaa sinua muokkaamaan maailmaa, jossa elät!
Haluan nähdä sinut tekemässä
taidetta sen lukemattomissa muodoissa. Haluan nähdä erinomaisen
ainutlaatuisen luovuutesi osana
kaupunkimme ilmettä!
Mitä haluat taiteellasi sanoa?
Haluatko herätellä ajattelemaan,
yllättää leikkisästi tai ilahduttaa
kauneudella? Leikkiä mittakaavalla, perspektiivillä, valoilla ja
varjoilla hämärtäen tilan todellisia
rajoja. Julkisessa tilassa taide on
altis, julkisessa tilassa taide yllättää
katsojan nurkan takaa, valmistelematta ja pyytämättä se on otettava
vastaan. Ole siis ennen kaikkea
lempeä, sillä tämä on meidän kaikkien kaupunki!
Taiteeni alusta on kaupunki.
Toivon siitä alustaa myös sinun
luovuudellesi. Joten anna luovuutesi kukkia kaupunkimme betonisilla pinnoilla, täytä sen harmaat
alikulut ennennäkemättömällä
väriloistolla, sinisten taivaiden
kauneudella ja vehreiden metsien
raikkaudella! Minä autan sinua!
Yhdessä löydämme oikeat
välineet ja tavat, tiedot ja taidot,
sopivat kumppanit ja luvat sekä
tarvittavat resurssit tekemiseen!
Tämä on työtäni kaupungin osallisuusmuotoilijana: sinun ja muiden
kaupunkilaisten inspiraation ruokkiminen ja ideoiden tekeminen
näkyväksi.
Päämääränäni on kestävä
kaupunki ja kestävämpi maailma.
Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat yhteiskunnassamme
kasvava ongelma. Tiedätkö miltä
tuntuu olla yksin? Onko sinut

jätetty joskus syrjään? Vaikeista
elämäntilanteista selviäminen
kasvattaa ja auttaa meitä ymmärtämään muita vastaavassa tilanteessa
olevia ihmisiä.
Taide on sen lukuisissa muodoissa lähes ylivoimainen työkalu
tunteiden käsittelyyn ja mielen
hyvinvoinnin edistämiseen. Taiteen kautta tulee osalliseksi maailmaan. Taiteen avulla tunne saa
värin, muodon ja tulee näkyväksi,
kun rakkaudesta kasvaa sävelmä ja
runon ydintä ruokkii surullisuus.
Kauneutta on välittäminen,
kauneutta on autiotalon rosoisuus
ja haikeus. Juuri tämä tunteiden
tulkinnan monimuotoisuus tekee
kaupungista peilisalin, joka heijastelee sen tuhansien asukkaiden
mielikuvitusta ja tuntemuksia. Sitä
ovat kaupungin äänet ja taide sen
pinnoilla.
Myös osallisuus on tunnetta,
taitoa ja tietoa. Osallisuuteen
kasvetaan pienin askelin ja pitkin
matkaa. Aidosti kestävässä kaupungissa asukkaat ovat aktiivisessa
roolissa muokkaamassa kaupunkitilaa. Tämän mahdollistaminen
vaatii kaupunkiorganisaatiolta
uudenlaista joustavuutta ja dialogia
yhteisöjen, asukkaiden ja muiden
toimijoiden kanssa. Joustavuutta
kaivataan erityisesti siksi, että
asukkaiden toiveiden ja ideoiden
tukeminen vaatii usein toimialarajat ylittävää yhteispeliä. Monet
haasteista ovat asukkaalle näkymättömissä kaupunkiorganisaation
hallintorajoissa. Tällöin tarvitaan
rakenteen tuntevia tulkkeja kuten
osallisuusmuotoilijoita ja vuorovaikutussuunnittelijoita.
Sosiaalisesti kestävä kaupunki
tukee yksilön kasvua auttamalla

siellä, missä apua tarvitaan. Oli
sitten kyseessä osallisuus omaan
elämään, yhteisöön, lähiympäristöön tai asuinalueeseen – miksei
aina valtioon, maanosaan ja lopulta
yhteiskuntamuotoilija ja visionääri
Arto O. Salosen lanseeraaman
termin ”planetaari” mukaisesti
koko kosmokseen?
”Kestävyystietoisesti orientoituva kansalainen on planetaari.
Planetaari on sivistynyt ihminen,
joka löytää joka päivä elämäänsä
mielekkyyttä kytkeytymällä ratkaisijan roolissa maailmaan, jonka
osana hän elää ja on. Planetaari on
seuraamustietoinen hyvän huomisen tekijä. “ – Salonen veistelee
Twitterissä 12.08.2019.
Näillä sanoin kutsun sinut mukaan tekemään entistä kestävämpää ja kauniimpaa Espoota. Ollaan
siis planetaareja ja tämän kestävästi
fiksun kaupungin aktiivisia asukkaita ja työntekijöitä.

Havainnekuvat Suurpellon taideaita
-projektista. Espoon kuvataidekoulu osallistuu Suurpeltoseura ry:n
käynnistämään projektiin, jossa
kaunistetaan Henttaan puistokadun
ja Lukutorin ympäristöä maalamalla työmaa-aita monien paikallisten
toimijoiden voimin. Osallisuusmuotoilija Niko Riepponen on projektissa
asiantuntijana. Suurpellon taideaita
valmistuu syksyllä 2020 (© Espoon
kaupunki).
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Osta Leikkivät kuvat -kirja Espoon kuvataidekoulun verkkokaupasta!
Kirjan hinta on 15 €. Julkaisija: Espoon kuvataidekoulu 40 s.
Kirja on tilattavissa täältä: https://espoonkuvis.mycashflow.fi/

Leikkivät
kuvat –

juhlavuoden
julkaisu
Kuvataidekoulun 40-vuotisjuhlavuoden monien tapahtumien ja
näyttelyiden ohella julkaistiin syksyllä Leikkivät kuvat -kirja,
joka kertoo modernin taiteen opettamisesta eli eri ikäisten oppilaiden kohtaamisesta Ernst Mether-Borgströmin taiteen kanssa.
Kirjan julkaisutilaisuus oli lapsen oikeuksien päivänä
20.11.2019 WeeGee-talossa.

TAIDETTA JA PEDAGOGIIKKAA
Ernst Mether-Borgström (1917–
1996) oli taidemaalari, graafikko,
kuvanveistäjä ja taiteen akateemikko. Hänen monipuolinen
tuotantonsa soveltui erinomaisesti
lapsille ja nuorille ensikosketukseksi abstraktiin ilmaisukieleen.
Kuvataidekoulun opetuksen
tavoitteena on tutustuttaa oppilaat pienestä pitäen monenlaiseen
taiteeseen; vanhaan ja uuteen,
esittävään ja abstraktiin, ulkomaiseen ja kotimaiseen. Tiedollisten
tavoitteiden lisäksi taiteen historia,
erilaiset tyylisuunnat ja tekniikat
antavat oppilaille rakennusaineita
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heidän oman taidekäsityksensä
muodostamiseen.
Tarkastellessamme Ernst
Mether-Borgströmin teoksia
museossa oppilaat esittivät niistä
monenlaisia tulkintoja; syvällisiä,
herkkiä, hauskoja ja omaan elämäänsä liittyviä. Abstrakti muotokieli ei jättänyt ketään kylmäksi,
vaan suurikokoiset maalaukset
ihastuttivat väreillään ja ne tuntuivat aiheuttavan kaikissa myönteisen tunnetilan.
Taideteosten käsittelyä jatkettiin valokuvien ja näyttelykirjojen
avulla kuvataidekoulun oppitunneilla. Oppilaat kirjoittivat valitsemastaan teoksesta työvihkoonsa ja
osallistuivat monenlaisten tehtävien toteutukseen.
Kuvataideopetuksen tuloksena esitellään tavallisesti valmiita
oppilastöitä, mutta harvoin saadaan
tietoa siitä, miten teokset ovat
syntyneet. Millaisia tehtäviä niiden
”takana” on?
Mitä kaikkea on tapahtunut
ennen kuin työ on valmistunut?
Mistä on kysymys, kun puhutaan
kuvataidepedagogiikasta? Näihin
kysymyksiin hanketta toteuttava
opettajaryhmä halusi antaa vastauksia, ja siksi työskentelyä oppilaiden
kanssa dokumentoitiin valokuvaamalla ja keskusteluja nauhoittamalla koko projektin ajan.
LEIKKEJÄ JA KUVATAITEEN KÄSITTEITÄ
Ernst Mether-Borgströmin teoksista on kirjoitettu analyyseja ja
luonnehdintoja. Yhteistä niille kaikille on hänen taiteensa määrittely
myös leikkimieliseksi, runolliseksi
ja iloa katsojille tuottavaksi. Niinpä

ei ollut vaikeaa kehitellä nuorille
oppilaille tehtäviä, jotka perustuivat
tuttujen leikkien sovelluksille – ja
myös aivan uusille ideoille!
Kuvataidekoulun opetuksessa
leikillä ja kaikenlaisten kokeilujen
sallimisella on tärkeä sija. Opettajan työssä harjoitustehtävien
kehittely on luovaa toimintaa siinä
missä taiteen tekeminenkin. Usein
tehtävän idea syntyy vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Oppilaat voivat kertoa kiinnostuksen
kohteistaan, ajatuksistaan ja haaveistaan. Opettaja sieppaa idean ja
luo sen perusteella tehtävän, jolla
on pedagogiset tavoitteet.
Kun oppilaat leikkivät vaikkapa
Mether-Borgströmin maalauksista tehdyillä postikorteilla, he
samalla harjoittelivat abstraktin
kuvailmaisun käsitteiden käyttöä.
Kun maalattiin omia muunnelmia
Mether-Borgströmin maalauksista,
saatiin samalla tärkeitä oivalluksia
väriopillisista lainalaisuuksista.
Kolmiulotteiseen sommitteluun
houkuttelivat EMMA-museon
rakenteluleikkipaikan värilliset
pleksipalat.
AINEISTOSTA KIRJAKSI
Leikkivät kuvat -kirjan aineisto on
siis syntynyt jokailtaisessa työssä
kuvataidekoulun opintoryhmissä
250 oppilaan kanssa opintovuoden
2017–18 aikana. Aikamatkalle modernin taiteen pariin opastivat kuvataideopettajat ja taiteilijat Paula
Martikainen, Anne Ovaska,
Leena Rantanen, Nina Ruokonen, Maiju Salmenkivi, EevaLiisa Seinälä, Hillevi VähäläAranko ja Elisse Heinimaa, joka

toimi työryhmän vetäjänä ja kirjan
toimittajana.
Aineistoa kirjaa varten syntyi
satoja oppilastöitä, kymmeniä
erilaisia tehtävänantoja sekä suuri
määrä valokuvadokumentteja
oppitunneilta ja näyttelykäynneiltä. Kirjaan valittiin vain pieni osa
oppilaiden teoksista; ne teokset,
jotka selkeimmin havainnollistavat
tehtävien tavoitteita ja oppilaiden
omintakeisia ratkaisuja.
Oppilaiden kanssa työskentelyn
jälkeen tulivat mukaan henkilöt,
jotka oleellisesti vaikuttivat siihen,
että aineistosta rakentui oikea
kirja. Valokuvaaja Leena Ylä-Lyly
valokuvasi kaikki oppilastyöt, kirjan ulkoasun suunnitteli graafikko
Mika Launis ja apulaisrehtori
Anu Hietala huolehti julkaisuluvista ja hoiti kaikki järjestelyt
kirjapainon kanssa. Kirjan tekeminen on ryhmätyötä, ja Leikkivät
kuvat -kirja on oivallinen esimerkki sekä onnistuneesta ryhmätyöstä käytännön opetustyössä että
sen näkyväksi tekemisestä kirjan
muodossa.
Kirjasta tuli kertomus kuvataideopetuksesta ja kuvataiteen
opiskelusta. Leikkivät kuvat on
myös virikekirja ja toivon mukaan
inspiraation lähde uusille löytöretkille taiteen maailmaan.

KUVA NINA RUOKONEN

MITEN KAIKKI ALKOI?
Juhlavuotta edeltävänä opintovuotena kuvataidekoulun opetuksen teemana oli aika. Teemaa
käsiteltiin useista näkökulmista.
Joukko opettajia innostui johdattelemaan oppilaansa aikamatkalle moderniin taiteeseen.
Erityisenä inspiraation lähteenä
toimi Espoon modernin taiteen
museon EMMAn järjestämä Ernst
Mether-Borgströmin 100-vuotisjuhlanäyttely.
Näyttelyn alkuvaiheessa
Mether-Borgströmin säätiön varapuheenjohtaja Kirsti Kontio-Ollila
otti yhteyttä kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärveen ja ehdotti
yhteistyötä. Ehdotuksesta alkoikin
sitten parin vuoden hanke, jonka
lopputuloksena Leikkivät kuvat
-kirja syntyi. Mether-Borgströmin
säätiö tuki merkittävästi kirjan
julkaisua ja seurasi rohkaisten ja
innostaen taidekasvatusprojektiamme alusta saakka.

Lämpimät kiitokset hienosta
projektista!
Elisse Heinimaa
kuvataideopettaja
Leikkivät kuvat -kirjan toimittaja
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Karri
Kuoppala:
totuutta
etsimässä

ALISA NÄRVÄNEN

Itseään kuvataiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi ja kahden pojan isäksi kuvaileva Karri Kuoppala opiskeli Espoon
kuvataidekoulussa vuodesta 1982 vuoteen 1994 asti. Sen
jälkeen hänen opintopolkunsa eteni visuaalisen kommunikaation opintoihin Englannissa ja siitä Kuvataideakatemialle.
Yhdessä vaimonsa Murielin kanssa perustama taiteilijaduo
nimeltään KARIEL on tehnyt paikkasidonnaisia installaatioita. Ensimmäisen kerran näin KARIEL:in töitä Nykytaiteen
museo Kiasmassa Camouflage-nimisessä ryhmänäyttelyssä
vuonna 2012. Duo pohti yhteiskunnallisia ja ympäristöön
liittyviä aiheita, mutta aistin että kyse oli myös mystiikkaan
ja ihmisen alitajuntaan liittyvistä ilmiöistä. Espoon kuvataidekoulun alumniblogissa julkaistussa haastattelussa Karri
kertoo siitä, millaiset muistot hänellä ovat Espoon kuvataidekoulusta, miten yrittää selvitä maailman kaoottisuudesta,
perustaa taiteilijavetoinen galleria ja miten käyttää luovuutta
ympäristön hyväksi. Tämä on tiivistelmä haastattelusta.

KRISTA HOLM

Kuviksella
tapahtuu!
Korontatilanne katkaisi
Espoon kuviksen vilkkaan
tapahtumavuoden keväällä,
mutta syksyllä koulussa ehti
tapahtua senkin edestä, kun
koulun 40-vuotisjuhlavuosi
huipentui lapsen oikeuksien
viikolla ja joulukuun alussa järjestettyjen työpajojen,
valotaide-elämysten ja näyttelyiden sarjaan. Lisäksi
lopputyötä tekeville oppilaille
suunnatut taiteentuntemusluennoista tehtiin juhlavuoden
kunniaksi kaikille avoimia.

KARRI KUOPPALA / A DAUGHTER OF DOCTOR OF EARTH, 2012. 60,2 × 45,6 × 4,3 CM,
ÖLJY KANKAALLE. SEPPO FRÄNTIN / KIASMAN KOKOELMA. TEOS ON NÄHTÄVISSÄ
NÄYTTELYSSÄ HULLU RAKKAUS. SEPPO FRÄNTIN KOKOELMA KIASMASSA
2.6.2020–10.1.2021.
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Syksyllä kuvataidekoulu järjesti ohjelmaa myös Kutituslastenkulttuurifestareilla,
Espoo-päivänä, Lähiöfesttapahtumassa ja lasten
kulttuurikeskus Auroran
Lauantai-Pajatuksissa.
KUVAT PASI AUTIO

MATKA, EIKÄ PÄÄMÄÄRÄ
Mieleenpainuvimpia juttuja
Espoon kuvataidekoulun ajoilta
on keramiikan rakupoltto Jupin
toimipisteessä. Vanha rakennus
ja piha siellä ovat niin ihania.
Rakupolton tekoprosessiin taas
liittyy jotakin todella rituaalinja taianomaista; elävä tuli, joka
syöksyy kaasupolttimista vanhaan
öljytynnyriin, johon keramiikat
nostetaan vanhahtavilla isoilla
pihdeillä, minkä jälkeen kuivat
lehdet heitetään pesään erilaisten
pintaefektien aikaansaamiseksi.
Lisäksi tekniikan sattumanvaraisuus on samanaikaisesti kiehtovaa
ja jännittävää, sillä lopputulosta ei
voi tietää etukäteen.
Toinen muisto on varmaankin ihan ensimmäiseltä vuodelta
kuvataidekoulussa, jolloin olin
6-vuotias. Piirsimme maavärisillä
hiilillä ruskealle paperille työtä,
jonka aiheena oli luolamaalaukset.
Muistan, että piirsin kuvan mielestäni hätäisesti enkä ollut siihen
tyytyväinen ja rypistin paperin.
Opettaja oli sitä mieltä, että se oli
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oikein hyvä kuva, eikä minun olisi
pitänyt heittää sitä pois. Löysin
piirustuksen hiljattain, kun kävin
läpi vanhoja tavaroitani. En muistanut, että se oli tallessa, mutta
muistin kyllä tapauksen heti.
Oikeastaan ryppyisyys sopii siihen
kuvaan tosi hyvin, sillä sen pinta
vaikuttaa tosi kalliomaiselta. Oli
tosi hauskaa löytää tämä kuva 37
vuoden jälkeen!
OMAN TOTUUDEN ETSIMINEN
Luovia ihmisiä on monella alalla
ja työskentelee monenlaisten
asioiden parissa. Luovuus on kai
perimmiltään sitä, että ratkaistaan
ongelmia. Ongelmanratkaisua
on yhtä lailla se, miten taideteos
voisi olla objektina ekologisemmin tehty, tai se miten korvataan
polttomoottori. Mutta jos mietin
kuvataidetta, niin todellakin näkisin mielelläni vaikkapa maalareita,
joiden teoksilla olisi luomusertifikaatti – vaikka sitten ihan
omia, itsetehtyjä pigmenttejä,
lähellä ja kestävästi tuotettua
pellavakangasta ja kiilapuut tehty

ehkäpä itse kaadetuista puista!
Niin luovien kuin kaikkien muidenkin ihmisten tulee vielä paljon
enemmän kiinnittää huomioita
omien valintojensa ympäristövaikutuksiin – jokaisella on paljon
varaa muuttaa tottumuksiaan
kestävämpään suuntaan. Helppoa
se ei ole, mutta vaihtoehtojakaan
ei taida löytyä enää.
Uskon totuuden etsimiseen.
Mitä löytyy kaiken sen takana tai
alla, mikä on meidän kulttuurisesti
rakentamaa ja perimää, mikä taas
ohjaa toimintaamme ja päätöksiämme elämässämme välillä hellemmin, välillä rajummin ja usein
meidän sitä huomaamattamme?
Elämä on jatkuvaa puntarointia
eri vaihtoehtojen välillä ja joskus
on vaikea nähdä mikä on oikeaa
ja oikein. Me ihmiset olemme
luoneet käsittämättömän määrän
huttua, johon oikeasti tärkeät asiat
hukkuvat. Yksi tärkein tehtävä ja
haaste on jatkuvasti puntaroida,
mikä on huttua ja mikä on totta.
Se on haastavaa! Parasta olisi, jos se
tapahtuisi jotenkin automaattisesti.

Sellaiseenkin tilaan voi päästä, jos
ensin vähän vähentää sitä ympäröivän hutun määrää omassa
elinpiirissään.
Tarkoitan sellaisia asioita, jotka
tunnistettunakin ovat työläitä
ja muokkaavat edelleen toimintaamme, koska ovat niin tiiviisti
kulttuurisissa rakenteissa kuten
öljyaddiktio tai kulttuurimme
patriarkaariset rakenteet, johon
aiempikin tavallaan liittyy. Henkilökohtaisella tasolla hyvä tapa
päästä vapaampaan mielentilaan
on meditointi. Meditaatiossa on
yksinkertaisimmillaan kyse siitä,
että keskittyy omien ajatustensa
sijaan hengityksensä seuraamiseen.
Oikeastaan kaikki tavat vähentää
ärsykkeitä ovat hyviä! Sometauko
voi olla ihan hyvä tapa aloittaa.

Lue Karri Kuoppalan haastattelu kokonaisuudessaan ja muut Espoon kuviksen
entisten opiskelijoiden tarinat Espoon
kuviksen alumniblogissa: https://kuvisblog.webflow.io/
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1.ESPOON KUVIKSEN OPPILAAT TUTUSTUIVAT MUOTOILUAJATTELUUN
KUVISKUMMI ANNE STENROSIN
JOHDOLLA AJATTELE KUIN FUTURISTI! -TYÖPAJASSA.

8

2. ESPOO-PÄIVÄNÄ WEEGEE-TALON
EDUSTALLA TEHTIIN KATUTAIDETTA.
3. LEIKKIVÄT KUVAT -KIRJAN
JULKISTUSTILAISUUS JÄRJESTETTIIN LAPSEN OIKEUKSIEN
PÄIVÄNÄ.

4. LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKON
BANDEROLLITYÖPAJA JÄRJESTETTIIN KIRSTIN KOULULLA.
5. VALOASETELMAPAJASSA VÄRIT,
VARJOT JA MUODOT MUUNTUIVAT
LED-VALOJEN AVULLA SEINILLE
PIIRTYVIKSI LUOMUKSIKSI.

6. ESPOON KUVIKSEN KÄYTÄVÄ
MUUTTUI MARRASKUUSSA NEONSÄVYISSÄ HEHKUVAKSI VALTAMEREN POHJAKSI.

8. VALOTAIDENÄYTTELYN LYHDYT
VALAISIVAT KALAJÄRVEN OPETUSPISTEEN PIHAN JOULUKUUSSA.

7. KRANSSIPAJASSA TYÖSKENNELTIIN KOKO PERHEEN VOIMIN.
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PRINTTI. MUOTI-VAATETYÖPAJA / KUVA ALISA NÄRVÄNEN
PRINTIN TEKEMISTÄ VAATTEEN TAI SEN OSIEN AVULLA.
PAINETUISTA KANKAISTA OPISKELIJAT OMPELIVAT PAITOJA.

TEOS KERTTU LÄHTEENMÄKI / KUVA PASI AUTIO

pelit

Mikä vesi on turvallinen?

MUOTOILURYHMÄT, OPINMÄKI 7–9-V.
OPETTAJA ARJA RANTALA

CHEN WILSON

Kenen ruoka on kyseessä?
YHDISTÄ VIIVALLA

Kenen ruoka on kyseessä?
YHDISTÄ VIIVALLA

BANDI VIHITHA

TEOS PETRA LÄHTEENMÄKI / KUVA PASI AUTIO
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MUOTI-VAATETYÖPAJA / KUVA ALISA NÄRVÄNEN
ERI KANKAITA TOISTENSA KEHOJEN YMPÄRI MUOTOILEMALLA JA VALMIITA VALOKUVIA
LEIKKAAMALLA JA KERROSTAMALLA SYNTYI UUDENLAINEN SUUNNITELMA
VAATEKOKONAISUUDELLE

LILJA HUOMO
33
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Iines Kotkas / Kauppareissu (2019)
SARJAKUVAN JA KUVITUKSEN TYÖPAJA, SYYSLUKUKAUSI 2019

1
4

34

35

KUVIS
ESPOON KUVATAIDEKOULU

ESBO BILDKONSTSKOLA
PL 6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI
PUH / TEL 09 425 789 20
toimisto@espoonkuvis.fi
www.espoonkuvis.fi
#espoonkuvis
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