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Minna-Mari Paija, maisema-arkkitehti yo
Arja Rantala, taiteen maisteri, muotoilija
Leena Rantanen, taiteen maisteri
Viivi Rintanen, taiteen maisteri 5.11.2018 alkaen
Nina Ruokonen, taiteen maisteri
Jenna Saarinen, kasvatustieteen kandidaatti
Maiju Salmenkivi, taiteen maisteri
Arash Sammander, pelisuunnittelu ja tuottaminen, 
taiteen maisteri, uusmedia
Nina Sarkima, kuvataiteilija 
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, 
kasvatustieteen kandidaatti
Satu Tikka, taiteen maisteri
Aleksi Tolonen, taiteen maisteri 
Laura Voipio (perhevapaalla) 
Hillevi Vähälä-Aranko, taidemaalari
Magnus Zweygberg, taiteen maisteri 

Kuvataidekerhoissa, mediataidepajoissa ja värikylvyissä 
toimivat opettajat
Pasi Autio
Mirkka Forsberg, taiteen kandidaatti 
Valpuri Grönholm
Elina Hartzell, taiteen maisteri 
Vuokko Hurme, kasvatustieteen maisteri, värikylpyohjaaja
Iisa Juva, lastentarhanopettaja, värikylpyohjaaja
Tiina Kemppinen, medianomi AMK
Kaisa Lenkkeri 
Neonilla Narjus, taiteen maisteri
Jenna Saarinen
Maija Saarnio, taiteen maisteri
Niina Thuneberg
Satu Tikka
Siru Tirronen, taiteen kandidaatti
Tanja Tyvand, taiteen maisteri, värikylpyohjaaja

Opetuspisteet
Espoonlahden opetuspiste
Kalajärven opetuspiste
Karakallion opetuspiste
Kauklahden opetuspiste
Leppävaaran opetuspiste
Olarin opetuspiste 1 
Olarin opetuspiste 2 / Olars undervisningslokal (22.10. asti)
Opinmäen oppimiskeskus
Tapiolan opetuspiste 

Hallinto ja talous
Espoon kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta antava kuvataideoppi-
laitos, jonka toimintaa ylläpitää rekisteröity kannatusyhdistys. Espoon 
kaupungin taloudellinen tuki on luonut koululle edellytykset kehittyä osaksi 
kunnan kulttuuri toimintaa. Koulu on saanut tuntiperusteista valtionapua 
vuodesta 2000 lähtien. Koulun taloudesta ja hallinnosta vastaa johto-
kunta, johon kaupunki nimeää kaksi jäsentä.

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja Kari Kallonen, teollisuusneuvos 
Varapuheenjohtaja Inari Grönholm, TAL
Jäsenet  Ilkka Helmikkala, toimitusjohtaja
  Tiina Ahlfors, johtava ohjaaja,   
  psykoterapeutti
  
Espoon kaupunginhallituksen
nimeämät edustajat Heikki Partanen, yrittäjä
  Rosa Väisänen, opiskelija

KANNATUSYHDISTYS
Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli 48 henkilöä. Jäsenmaksu oli 5 euroa. 
Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin WeeGeellä 
25.4.2019.

OPETTAJAT

Päätoimiset opettajat
Valpuri Grönholm, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Elisse Heinimaa, kuvataideopettaja 
Saga Heino, taiteen maisteri (opintovapaalla 17.1.2019 alkaen)
Minttu Hyytiäinen, taiteen maisteri, keraamikko 
Laura Ikonen, taiteen maisteri
Nina Ruokonen, taiteen maisteri 
(päätoimisen sijaisuus kevätlukukaudella)
Päivi Sarakorpi, kuvataideopettaja (syyslukukauden)
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti
  
Tuntiopettajat
Johanna Aulén, taiteen maisteri 29.10.2018 asti
Pasi Autio, valokuvaaja
Pekka Barman, kuvataiteilija
Mari von Boehm, taiteen maisteri (kevätlukukauden)
Sari Bremer, taiteen maisteri, taidegraafikko (kevätlukukauden)
Elina Hartzell, taiteen maisteri
Ruusu Hulmi, taiteen maisteri, valokuvaaja
Juuso Kallioinen, animaattori 27.10.2018 alkaen
Marjatta Kekki, kuvanveistäjä
Sirpa Kärkkäinen, taiteen maisteri (kevätlukukauden)
Kaisa Lenkkeri, taiteen kandidaatti (kevätlukukauden)
Paula Martikainen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja
Saana Murtti, taiteen maisteri
Visa Norros, taidegraafikko 11.12.2018 asti
Alisa Närvänen, taiteen maisteri

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

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

puh. / tel. 09 4257 8920 
sähköposti / e-mail: toimisto@espoonkuvataidekoulu.fi
www.espoonkuvis.fi 

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

Apulaisrehtori / Vicerektor 
Anu Hietala  puh. / tel. 040 536 8621

Talousvastaava / Ekonomiansvarig 
Marju Pohjola puh. / tel. 09 4257 8923 

Asiakaspalveluvastaava / Kundserviceansvarig
Salma Tähtivuo puh. / tel. 09 4257 8920 

Työmestari / Vaktmästare
Jaakko Järveläinen puh. / tel. 040 562 9889

Tuottaja-tiedottaja / Producent-informatör
Eeva Kokko puh. / tel. 09 4257 8925

Siistijät / Städare: 
H&A Team Oy (1.2. alkaen SOL), C´stix Oy

Lukuvuosi 2018–2019  
Lukuvuosi alkoi 20.8.2018 ja päättyy 18.5.2019. Oppilaita on 1343, joista 
22 ruotsinkielisiä. Lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja on toteutunut 
10 777. Lukuvuonna 2018–2019 on ollut yhteensä 121 kuvataiteen opetus-
ryhmää: 15 varhaisiän kuvataidekasvatusta, 72 perusopetuksen ja 34 
syventävien opintojen työpajaa. Käsityön taiteen perusopetukseen kuuluvia 
design ja teknologia -opetusryhmiä on ollut viisi. Kuvataidekoulu järjestää 
myös säännöllistä kurssitoimintaa. Koulujen (Aurora, Kuitinmäki, Laaja-
lahti, Niittykumpu, Saunalahti, Tuomarila ja Ymmersta) tiloissa toimivia 
kuvataidekerhoja on ollut yhdeksän ja niissä on ollut yhteensä 
86 oppilasta. Lisäksi Espoon kuvataidekoulu on järjestänyt Espoon 
kulttuurin tulosyksikön avustuksella oppilaille ilmaisia kuviskerhoja 
Mainingin (1 ryhmä) ja Päivänkehrän (1 ryhmä) kouluissa; 
syyslukukaudella myös Eestinkallion (2 ryhmää) ja Hansakallion (1 ryhmä) 
kouluissa. OKM:n kärkihankeavustuksella on pidetty kerhoja Kirkkojärven 
ja Kirstin kouluissa. Yläkoululaisille on toteutettu mediataidepajoja 
viidessä kirjastossa (Entresse, Iso Omena, Kalajärvi, Nöykkiö, Soukka) ja 
Ruusutorpan koululla. Mediataidepaja-työpajat järjestettiin osana Espoon 
kaupungin kulttuurin tulosyksikön toteuttamaa ”Matalan kynnyksen 
kulttuuriharrastuksia” -hanketta.

Toimitus
Maritta Poijärvi, Alisa Närvänen, Eeva Kokko, Anu Hietala

Painopaikka
Hämeen kirjapaino, 2019

Kannen kuva
Taiteilijatakit. Mallina Yifan. Kuva: Sergei Pavlov

Taitto
Aimonomia

Etu- ja takasisäkansien kuvat
Oppituntien kuvat: Pasi Autio ja Ruusu Hulmi 
ja Valon voimaa -kesäkurssin oppilaat 

Oppilastöiden tekijät mm: Jenni Fagerholm, 
Etti Tegelberg, Sofia Garmash, Liam Stampone, Kiia Lehtinen, 
Niko Toivonen, Aurora Eronen, Inka Komulainen, 
Emma Hansen ja Jasmina Kumpulainen

ESPOON KUVATAIDEKOULUN VUOSIJULKAISU 2018–2019

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.

KUVA: PASI AUTIO
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ja oman potentiaalinsa huipulle. Tasapäistävä kult
tuuri ei tue parhaita ja intohimoisesti työskenteleviä 
persoonia. Tarvitaan monenlaisia rinnakkaisia toi
mintamuotoja, jotta kaikki lapset ja nuoret saadaan 
kiinnostumaan kuvataiteesta ja muotoilusta.

Minun unelmakuviskouluni olisi sellainen, jossa 
tuetaan jokaista lasta ja nuorta löytämään omat 
vahvuutensa, meillä ei ole varaa hukata yhtäkään 
lasta ja nuorta.

Tässä ajassa ja tulevaisuudessa tarvitaan kykyä mieli
kuvitella ja unelmoida. Luoda toisenlaisia, ei vielä 
olemassa olevia todellisuuksia, koska emme tarkkaan 
tiedä, millainen tulevaisuuden maailmasta muotou
tuu, mutta te lapset ja nuoret olette vaikuttamassa ja 
luomassa tulevaisuuden maailmasta onnellisempaa 
ja parempaa paikkaa elää yhdessä ja yhteisöllisesti 
erilaisuuksien ja moninaisuuksien keskellä.
 
Vaikka emme vielä tiedä, miltä huomisen maail
ma näyttää ja mitä haasteita muotoilu ja kuvataide 
kohtaa, voimme luottaa, että suomalainen juureva 
arvopohja ja kulttuuriperintö takaavat, että huomi
sen ratkaisut tulevat perustumaan yhdessä luomi
seen, tekemiseen ja yhteiseen hyvään. 

Kehittäminen vaatii monenlaista panostusta ja 
rohkeutta. Uskon että 21.5.2019 40 vuotta täyttävä 
Espoon kuvataidekoulu on tulevaisuudessa entistä
kin suurempi ylpeytemme aihe niin Espoossa kuin 
valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Päätoiminen pitkäaikainen opettajamme Päivi 
Sarakorpi jää eläkkeelle. Kiitän Päiviä näistä 
hienoista työvuosista ja toivotan onnellista ja 
innostavaa taiteilijaelämää. Lämpimät kiitokset 
koko henkilökunnalle vauhdikkaasta juhlavuoden 
humusta täyttyvästä keväästä. Kiitos johtokunnalle 
ja muille sidosryhmille arvokkaasta yhteistyöstä.

Rentouttavaa ja elämyksellistä kesää,

Maritta Poijärvi
rehtori

tutkia inhimillisesti, uteliaasti ja kriittisesti ympä
röivää maailmaa sekä omia tunteita sekä rakentaa 
itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä ainutlaatui
sena ja sellaisenaan arvokkaana yksilönä. Taide voi 
olla parhaimmillaan yhteiskunnan muutosvoima 
ja maailmanparantaja, piilevien merkitysten ja 
kysymysten avaaja, rajojen rikkoja, kyseenalaistaja, 
yhteisöllistäjä, ajatusten herättäjä ja ilon tuoja, jopa 
eliniän lisääjä ja hyvinvoinnin tuottaja.

Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa olemme uudenlaisten 
haasteiden ja kehitystarpeiden äärellä. Suomi on nos
tettu maailman onnellisimmaksi maaksi, mutta lasten 
ja nuorten eriarvoisuutta kuvastavat raportit näyttävät 
myös toisenlaisen kuvan suomalaisesta yhteiskun
nasta. Lasten ja nuorten eriarvoisuus koskettaa meitä 
kaikkia. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
määrä kasvaa ja meidän tulisi nähdä heidän potenti
aalinsa kulttuurin ja taiteen rikastajina, iloita siitä ja 
saada heidät myös mukaan toimintaan. 

Vuosi 2019 on jäämässä historiaan lasten ja nuorten 
poliittisen heräämisen vuotena. Maaliskuussa val
mistui opetus ja kulttuuriministeriön ja sosiaali ja 
terveysministeriön tehtävänantona kansallista lap
sistrategiaa pohjustava Lapsen aika raportti, joka 
summasi näkemykset siitä, miten yhteiskunta ottai
si  nykyistä paremmin huomioon lasten ja nuoren 
näkökulman. Meidän tulisi pysähtyä ja kuunnella 
enemmän lasten ja nuorten ääntä, ottaa heidät oi
keasti mukaan suunnitteluun ja kehittämistyöhön. 
Uudet opetussuunnitelmatkin velvoittavat siihen. 

Olemme saapuneet aikaan, jossa emme pysty täysin 
ymmärtämään maailmaa missä elämme, emmekä 
täysin suunnittelemaan maailmaa, minne olemme 
menossa. Käynnissä on digitalisaation aikakausi, 
jossa ensimmäisiä askeleitaan ottavat globaalit 
alustat, algoritmit, verkostot ja keinoäly muuttavat 
niin ihmisenä olemista kuin yhteisöjen olemusta 
ja yhteiskunnan toimimista. Syntyy täysin uusia 
ammatteja, aloja ja osaamistarpeita. Ainoa tapa 
selviytyä alati nopeammin muuttuvassa maailmassa 
on oppia oppimaan, oppia ja kehittyä läpi elämän. 
Kuviksenkin pitää hengittää monimutkaista maail
maa joustavasti hyödyntäen uusia ratkaisuja.

Ihmisten välinen vuorovaikutus ja empatia eivät 
tule katoamaan koskaan. Tarvitaan inhimillis
tä kanssakäymistä, läsnäoloa ja keskittymistä 
asioihin syvällisesti. Tarvitaan tila ja paikka olla 
omanlainen vapaasti, tarvitaan kiireettömyyttä ja 
aikaa ajattelemiseen ja ideoiden kehittelemiseen, 
tarvitaan uskallusta kokeilla uusia asioita epäon
nistumista pelkäämättä. Tarvitaan kannustavia 
katseita sekä rauhaa kasvaa ja kehittyä. Liiallinen 
kilpailuhenkisyys ja suorittamisen paine tappavat 
luovuuden, ja lapset ja nuoret uupuvat. Tarvitaan 
väljempää, hengittävämpää tilaa olla ja unelmoida. 
Tarvitaan kosketusta aitoihin materiaaleihin ja 
käsillä tekemiseen sekä perinteiseen kuvan teke
miseen. Muotoilun, kuvataiteen ja uusien tekno
logioiden rinnakkaiselo voi tuoda mielenkiintoisia 
kombinaatioita työskentelyyn. Ollaan avoimia ja 
uteliaita uusille mahdollisuuksille. 

Tarvitaan myös intohimoa ja syttymistä tukevia 
rakenteita niille lapsille ja nuorille, joilla on palava 
halu työskennellä intensiivisesti, syvällisesti ja 
tavoitteellisesti sekä tähdätä korkeakouluopintoihin 

Löydä itsesi uudelleen
Ota seuraava askel
Koe
Löydä
Usko unelmiisi
Valloita tuntematon
Esitä kysymyksiä ja elä tietoisesti 
– Paulo Coelho

n
Tarkastelen maailmaa tästä päivästä käsin, 
mietin ja kiitän, kuinka kaukaa viisaita 
poliittiset päättäjät olivat 40 vuotta sitten, 

kun Espoon kuvataidekoulun perustava kokous 
pidettiin Matinkylän koulun auditoriossa Espoossa 
21.5.1979 klo 18.00–21.05. Tässä kokouksessa FT, 
taidehistorioitsija, tietokirjailija ja Espoon kuvataide
koulun kuviskummi Tuula Karjalainen esitteli 
Espoon kuvataidekoulun perustamissuunnitelman 
talousarvioineen vuodelle 1979 ja päätettiin perus
taa Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 
Tuolloin valittiin Espoon kuvataidekoulun ensim
mäinen väliaikainen johtokunta, jonka puheenjohta
jaksi valittiin valt. lis. Christoffer Grönholm.

Espooseen tarvittiin visuaalisen alan oppilaitos 
aiemmin perustettujen musiikkiopistojen ja Tapio
lan kuoron rinnalle. 

1970luvulla valtiovallan kiinnostus lasten taitee
seen ja kulttuuriin oli vähäistä. Koulutusjärjestel
män muutos keski ja oppikoulusta peruskouluksi 
muutti tuntijakoa siten, että kuvaamataidon opetus 
vähentyi entisen keskikoulun kuvaamataidon ope
tukseen verrattuna. 

Tarvittiin lakisääteistä taiteen perusopetusta ja ku
vataidekouluja tukemaan ja syventämään kouluissa 
annettavaa kaikkien lasten ja nuorten saavutettavaa, 
yleissivistykseen kuuluvaa kuvataidekasvatusta. 
Kuvataiteen ja muotoilun perusopetuksessa on mah
dollisuus keskittyä ja syventyä rauhassa, kiireettö
mästi, monipuolisesti ja tavoitteellisesti pienessä 
ryhmässä ammattilaisten ohjauksessa kuvataiteen ja 
muotoilun monipuoliseen ja kiehtovaan maailmaan.

Keskellä 40vuotisjuhlahumua ja uusien kuvatai
teen sekä muotoilun opetussuunnitelmien valmis
tumista haluan kiittää ja arvostaa Espoon poliittisia 
päättäjiä, jotka ovat nähneet tärkeänä lasten ja 
nuorten kuvataidekasvatuksen ja nykyisin myös 
muotoilukasvatuksen ainutlaatuiset opintopolut 
aina eskarista ammatillisiiin opintoihin Aalto 
yliopistoon saakka, ja tukeneet kuvataidekoulun 
kasvua ja kehitystä läpi 40 vuoden. 

Toivon, että tulevaisuudessakin poliittisten päät
täjien tahtotila on lasten ja nuorten puolella ja he 
näkevät, kuinka tärkeää visuaaliseen kulttuurin 
sekä kuvataiteen, että muotoilun ymmärryksen 
kasvattaminen on tässä ajassa ja tulevaisuudessa. 
Visuaalisuus, muotoilu, palvelumuotoilu, vlogit, 
pelillisyys ja media vyöryvät kaikkialle, ja tarvi
taan keinoja ymmärtää ja tarkastella asioita myös 
kriittisesti. Jokaiseen organisaatioon tarvittaisiin 
visuaalisen alan ja muotoilun asiantuntija tuomaan 
näkökulmaa ja ymmärrystä visuaalisuuden ja muo
toilun tärkeydestä uusien innovatiivisten tuotteiden 
ja palveluprosessien suunnittelussa. 

Kuvataidekasvatus antaa myös keinoja ja välineitä 

Kirje 40-vuotiaalle Espoon kuvataidekoululle syntymäpäivänä 21.5.2019

Letter to Espoo School of Art on Its 40th Anniversary, 21st May 2019
Rediscover yourself
Take the next step
Experience
Discover
Believe in your dreams
Explore the unknown
Ask questions and live mindfully 
– Paulo Coelho

I am observing the world from this day, I am thinking and thanking 
the policymakers for their wisdom 40 years ago when the founding 
meeting of Espoo School of Art was held in auditorium at Matinkylän 
koulu in Espoo, 21st May 1979 at 18.00–21.05. In this meeting, Ph.D, 
art historian, nonfiction writer and art mentor of Espoo School of Art, 
Tuula Karjalainen introduced the plan to found Espoo School of Art to
gether with its budget for year 1979, and it was decided to form Support 
Association of Espoo School of Art. In this meeting the first temporary 
board of Espoo School of Art was elected and as its chairman L. Soc. Sc 
Christoffer Grönholm.

In Espoo, there was a need for an educational establishment of visual arts 
alongside with Espoo Music Institute and Tapiola Choir founded before. 

In the 1970s the government’s interest in children’s art and culture 
was limited. The change in the educational system from middle and 
grammar school to elementary school changed the division of lessons in 
a way that art teaching decreased in comparison with the art teaching in 
the previous middle school. 

There was a need for statutory basic education in art and art schools to 
support and deepen the visual art education available for all children 
and youngsters, as part of general education. In basic education of visual 
arts and design there is a possibility to take the time to concentrate and 
deepen in a versatile and goaloriented way in a small group guided by 
professionals into the diverse and exciting world of visual art and design.

In the midst of the 40th anniversary celebrations and the finalisation of 
the new visual art and design curricula I would like to thank and express 
my appreciation of policymakers in Espoo who saw the importance of 
unique study paths of visual art education of children and youngsters, 
and nowadays also of design education, all the way from preschool to 
vocational training in Aalto University, and have for 40 years supported 
the growth and development of the school of art. 

I hope that also in the future the mindset of policymakers will be on the 
side of children and youngsters and that they will see how important it 
is to educate in understanding of visual culture and art as well as design, 

today and in the future. Visuality, design, service design, vlogs, games 
and media are overflowing, and there is a need to understand and observe 
all of this also with a critical eye. Every organisation would need an 
expert of visuality and design providing a viewpoint and understanding 
about the importance of visuality and design in planning new innovative 
products and service processes. 

Visual art education gives also means and tools to explore the surround
ing world as well as own emotions in a human, curious and critical way, 
as well as to build selfconfidence and selfacceptance as a valuable and 
unique individual. At its best art can be a power to change society and do 
good, expose hidden meanings and questions, break boundaries, dispute, 
bring people together, provoke thoughts and bring joy, even increase 
lifespan and wellbeing.

At this moment and in the future we are facing new challenges and devel
opmental needs. Finland has been nominated as the happiest country in 
the world but reports on the inequality of children and youngsters paint 
a different kind of picture of Finnish society. The inequality of children 
and youngsters touches us all. The number of immigrant children and 
youngsters is growing, and we should see their potential enriching 
culture and art, rejoice it and have them involved. 

The year 2019 will remain in history as the year of political awakening 
of children and youngsters. In March, Child’s Time report was finalised, 
preparing the national child strategy, as ordered by the Ministry of 
Education and Culture and the Ministry of Social Affairs and Health, 
which summed up the views on how the society should take into greater 
account the viewpoint of children and youngsters. We should stop and 
listen more to the voice of children and youngsters, engage the in plan
ning and development work. The new curricula also demand it. 

We have reached the time, where we cannot fully comprehend the world 
we are living in, nor entirely plan where we are heading. This is the 
age of digitalisation where global platforms, algorithms, networks and 
artificial intelligence taking their first steps change humanity as well 
as communities and societies. Entirely new occupations, sectors and 
competence needs are born. The only way to survive in an everchanging 
world is to learn to learn, learn and develop throughout life. The school 
of art must also embrace the complex world, be flexible and make use of 
new solutions.

Human interaction and empathy will never disappear. There is a need 
for human interaction, presence and profound concentration. There is a 
need for space and place to be yourself freely, there is a need for leisure 
and time to think and create ideas, there is a need for courage to try new 
things without fear of failure. There is a need for encouraging looks, 

as well as peace to grow and develop. Too much competitiveness and 
pressure to perform kills the creativity, and children and youngsters 
burn out. There is a need for more space, room to just take a breath 
and dream. There is a need to touch genuine materials and work with 
your hands, as well as to create a traditional picture. The coexistence of 
design, visual art and new technologies can bring new interesting combi
nations to work. Let’s be open and curious for new possibilities. 

There is also a need for passion and structures to support inspiration 
for those children and youngsters, who have a burning desire to work 
intensively, deeply and ambitiously, and who aim for universitylevel 
studies and for reaching their own full potential. Uniform culture does 
not support the best and passionately working personalities. There is a 
need for various parallel approaches to get all children and youngsters 
interested in visual arts and design.

In my dream school of art every child and youngster gets support for 
finding their own strengths. We cannot afford to lose any child or 
youngster.

Today and in the future, there is a need for the ability to imagine and 
dream. To create different, not yet existing realities, because we don’t 
know exactly what the future holds, but you children and youngsters are 
influencing and creating, a happier future world and a better place to live 
together and collectively in the midst of differences and diversities.
 
Even though we don’t know yet what the future holds and what chal
lenges design and visual art will be facing, we can trust that the Finnish 
downtoearth value base and cultural heritage ensure that the decisions 
in the future will be based on creating and working together and for the 
common good. 

Development demands various kinds of effort and courage. I believe that 
Espoo School of Art, which celebrates its 40th anniversary on 21st May 
2019, will be in the future even greater source of our pride in Espoo as 
well as nationally and internationally.

Our longterm fulltime teacher Päivi Sarakorpi is retiring. I would like 
to thank Päivi for these amazing years of work and wish her a happy and 
exciting life of an artist. Warm thanks for the entire staff for the anni
versary spring filled with exciting festivities. Thank you to the board and 
other stakeholders for their valuable cooperation.

Wishing you all a relaxing summer filled with experiences,

Maritta Poijärvi
Principal

Brev till Esbo bildkonstskola på skolans 40-årsdag 21.5.2019
Hitta dig själv på nytt
Ta nästa steg
Upplev
Hitta
Tro på dina drömmar
Erövra det okända
Ställ frågor och lev medvetet 
– Paulo Coelho

Jag granskar världen från denna dag, då jag funderar över och är tacksam 
för hur visa de politiska beslutsfattarna var för 40 år sedan, när det 
konstituerande mötet för Esbo bildkonstskola hölls i Matinkylän koulus 
auditorium i Esbo den 21 maj 1979 kl. 18.00–21.05. Vid detta möte 
presenterade fil.dr, konsthistorikern, vetenskapsförfattaren och Esbo 
bildkonstskolas konstfadder Tuula Karjalainen etableringsplanen för 
Esbo bildkonstskola inklusive en budget för 1979 och man beslutade att 
etablera Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Härvid valdes 
den första tillfälliga styrelsen för Esbo bildkonstskola och pol.lic. 
Christoffer Grönholm utnämndes till dess ordförande.

Esbo behövde en läroanstalt för den visuella branschen vid sidan av de 
tidigare etablerade musikinstituten och Hagalunds kör. 

På 1970talet hade statsmakten ett ganska anspråkslöst intresse för 
barnens konst och kultur. Utbildningssystemet byggdes om från mellan
skola och läroverk till grundskola varvid timmarna fördelades om så att 
undervisningen i bildkonst minskade jämfört med undervisningen i den 
tidigare mellanskolan. 

Det behövdes lagstadgad grundutbildning i konst och bildkonstskolor  
för att stödja och fördjupa den bildkonstfostran som är tillgänglig för  
alla barn och unga och som ingår i allmänbildningen. I grundundervis
ningen i bildkonst och formgivning kan man fokusera på och fördjupa 
sig i bildkonstens och formgivningens fascinerade värld i lugn och ro,  
på ett mångsidigt sätt och målinriktat i en liten grupp under ledning  
av yrkesmänniskor.

Mitt i 40årsjubileets festyra och färdigställandet av de nya läroplanerna 
för bildkonst och formgivning vill jag tacka och värdesätta Esbos poli
tiska beslutsfattare, som har ansett att barns och ungas bildkonstfostran 
och numera även formgivningsfostran längs unika utbildningsvägar är 
viktig från förskola till yrkesstudier vid Aaltouniversitet samt då de stött 
bildkonstskolans tillväxt och utveckling under dessa 40 år. 

Jag hoppas att de politiska beslutsfattarna även i framtiden vill stöda 
barn och unga och ser hur viktigt det är att förstå sig på visuell kultur 
och bildkonst samt formgivning i dag och i framtiden. Visualitet, form

givning, tjänsteutformning, vloggar, spelaktighet och medier tränger in 
överallt och man behöver metoder för att förstå och granska saker och 
ting även på ett kritiskt sätt. I varje organisation skulle det behövas en 
expert inom den visuella branschen och formgivning för att ge perspek
tiv i och förståelse för hur viktigt visualitet och formgivning är när man 
planerar nya produkter och tjänsteprocesser. 

Bildkonstfostran ger även metoder och redskap för att på ett männis
konära, nyfiket och kritiskt sätt forska i den omgivande världen och 
sina egna känslor samt bygga upp självkännedom och godkänna sig 
själv som en unik och i sig värdefull individ. Som bäst kan konst vara en 
förändringskraft i samhället och en världsreformator, som öppnar dolda 
betydelser och frågor, bryter gränser, ifrågasätter, bildar gemenskaper, 
väcker tankar och ger glädje, och till och med förlänger livslängden och 
producerar välbefinnande.

För närvarande och i framtiden står vi inför nya utmaningar och utveck
lingsbehov. Finland har lyfts fram som världens lyckligaste land, men 
rapporter som beskriver ojämlikheten mellan barn och unga visar även 
en annan bild av det finska samhället. Ojämlikheten mellan barn och 
unga berör oss alla. Mängden barn och unga med invandrarbakgrund 
ökar och vi bör se deras berikande potential inom kultur och konst, 
glädjas över detta och få dem med i verksamheten. 

År 2019 håller på att gå till historian som året för barns och ungas 
politiska vaknande. I mars färdigställdes rapporten Barnets tid, som upp
rättats på uppdrag av undervisnings och kulturministeriet och social 
och hälsoministeriet och som belyser den nationella barnstrategin och 
sammanfattar synpunkterna på hur samhället på ett bättre sätt kunde 
beakta barns och ungas perspektiv. Vi bör stanna upp och lyssna mer på 
barnens och de ungas röst och på riktigt ta dem med i planerings och 
utvecklingsarbetet. De nya läroplanerna förpliktar oss också till detta. 

Vi har kommit till en tid, där vi inte helt kan förstå den värld vi lever i och 
inte heller fullt planera den värld som vi är på väg mot. Digitaliseringens 
era pågår och globala plattformar, algoritmer, nätverk och artificiell intel
ligens tar sina första steg och ändrar såväl konceptet av att vara människa 
som essensen i gemenskaper och samhällets funktion. Det uppstår helt 
nya yrken, branscher och kompetensbehov. Det enda sättet att överleva 
i den allt snabbare föränderliga världen är att lära sig hur man lär sig, 
lära sig och utvecklas livet ut. Också bildkonsten måste andas in av den 
komplexa världen på ett flexibelt sätt och utnyttja nya lösningar.

Växelverkan mellan människor och empati kommer aldrig att försvinna. 
Vi behöver mänsklig växelverkan, närvaro och ingående fokus. Vi 
behöver utrymmen och ställen där man kan vara sig själv fritt, vi behöver 
lugn och tid att tänka över saker och utveckla idéer, vi behöver mod att 

pröva på nya saker utan att vara rädda för att misslyckas. Vi behöver 
uppmuntrande blickar samt frid att växa och utvecklas. För mycket 
konkurrens och press på prestationer dödar kreativiteten och barnen och 
de unga utmattas. Vi behöver ett bredare utrymme som andas och där vi 
bara kan vara och drömma. Vi behöver beröring med äkta material och 
arbeta med händerna samt göra traditionella bilder. Samexistensen av 
formgivning, bildkonst och nya tekniker kan ge intressanta kombinatio
ner för arbetet. Vi är öppna och nyfikna på nya möjligheter. 

Vi behöver även konstruktioner som stöder passion och tändning av 
gnistan för de barn och unga som brinner för att arbeta intensivt, ingående 
och målinriktat samt siktar på högskolestudier för att nå toppen för sin 
egen potential. En likriktande kultur stöder inte de personer som är bäst 
och arbetar passionerat. Vi behöver många olika parallella arbetssätt, så att 
intresset för bildkonst och formgivning kan väckas hos alla barn och unga.

Min drömbildkonstskola är sådan där alla barn och unga stöds i att hitta 
sina starka sidor – vi har inte råd att förlora ett enda barn eller en enda 
ung person.

I dag och i framtiden behövs en förmåga att fantisera och drömma. Att 
skapa annorlunda verkligheter som inte ännu finns, eftersom vi inte 
exakt vet hurdan framtiden ter sig, men ni barn och unga är med och 
påverkar och skapar en framtidsvärld som är lyckligare och bättre att 
leva i tillsammans. En värld där man lever i gemenskap mitt bland alla 
olikheter och all mångfald.
 
Även om vi inte ännu vet hur morgondagens värld ser ut och vilka utma
ningar som formgivningen och bildkonsten stöter på kan vi förlita oss 
på att den finländska rustika värdegrunden och kulturarvet garanterar 
att morgondagens lösningar kommer att baseras på att skapa och göra 
tillsammans samt ett gemensamt bästa. 

Utveckling kräver mångsidiga insatser och mod. Jag tror att Esbo 
bildkonstskola, som fyller 40 år den 21 maj 2019, i framtiden är en ännu 
större stolthet såväl i Esbo som nationellt och internationellt.

Vår heltidsanställda långvariga lärare Päivi Sarakorpi går i pension. Jag 
tackar Päivi för dessa fina arbetsår och önskar henne ett lyckligt och 
inspirerande konstnärsliv. Ett varmt tack till hela personalen för våren 
som fylls av jubileumsårets fartfyllda festyra. Tack till styrelsen och de 
övriga intressenterna för det värdefulla samarbetet.

Med önskan om en avkopplande och upplevelserik sommar,

Maritta Poijärvi
rektor
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5.  Ota ongelmat ja kritiikki hyvinä haasteina. 
Loppujen lopuksi kaikki luova toiminta on 
eräänlaista ongelmanratkaisua: vain välineet ja 
tavoitteet vaihtelevat. Mitä enemmän harjoitte
let vaikeiden aiheiden kanssa sitä sujuvammin 
selviydyt ongelmista. Tässä vain harjoitus 
tekee mestarin. Sama pätee rakentavaan 
kritiikkiin, suhtaudu siihen kunnioituksella, 
kuten soturi mestariin. Muista, luova energia 
on merkillinen voima, se ei lopu kesken!

6.  Opettaminen on parasta luovuuden tuke-
mista. Se on myös luovuuden lähde. Parhaat
kaan välineet tai mahdollisuudet eivät korvaa 
henkilökohtaista ja yksilöllistä kuuntelemista, 
opettamista, opastamista ja ohjaamista. Sir 
Ken Robinsonin sanoin: ”Kun ihmiset löytävät 
ilmaisuvälineensä, he löytävät todelliset luovat 
vahvuutensa ja menestyvät itse. Auttamalla 
ihmisiä luomaan yhteys henkilökohtaiseen luovaan 
kapasiteettiinsa on varmin tie vapauttaa parhain 
mitä heillä on tarjota.”

Lämpimät onnittelut nelikymppiselle Espoon kuva
taidekoululle merkittävästä työstä lasten ja nuorten 
parissa, taiteellisen toiminnan opettamisesta, kehit
tämisestä ja ylläpitämisestä. – Kuten vanha latinan 
sananlasku sanoo: Taiteella ei ole muita vihollisia kuin 
tietämättömyys.
 
Kirjoitus on tiivistelmä tekniikan tohtori, arkkitehti 
SAFA Anne Stenrosin onnittelupuheesta Espoon ku-
viksen juhlavuoden avajaisissa 8.1.2019

Arvoisat juhlavieraat,

40vuotisjuhlissa on yleensä jo kuljettu sen verran 
matkaa, että on tarpeen katsoa lyhyesti menneeseen 
ja arvioida tulevaisuuden tilaa. Amerikkalaisen 
tavan mukaan julkaistaan eräänlainen nuoruuden 
testamentti ja kirjoitetaan lista asioista, joita sanoi
sin nuorelle, alle kaksikymppiselle minälle. Olen 
kirjoittanut tällaisen neuvoaantavan listan luovasta 
työstä:

1.  Aloita piirtäminen uudestaan. Älä koskaan 
luovu kädentaidoistasi, koska niillä ja vain 
niillä erotut koneiden ylivoimalta: pystyt 
hyödyntämään tekniikkaa, mutta et joudu pal
velemaan sitä tulevaisuudessa. Kädentaidoilla 
on muutenkin merkitystä: voit yllättää ja häm
mästyttää muita taituruudella, pystyt helposti 
ilmaisemaan enemmän kuin vain puhumalla, 
voit välittää syviä tunteita toisille sanattomasti. 
Lista on loputon. Siis piirrä, piirrä ja piirrä…

2.  Tee näkymätön näkyväksi. Näyttelijä Seela 
Sella sanoi haastattelussa jokin aika sitten, 
että taide on auttanut häntä näkemään näky-
mätöntä, kokemaan kokematonta ja tuntemaan 
tuntematonta. Paremmin tätä en voisi sanoa: 
kaikki taiteet auttavat luomaan yhteyden siihen 
näkymättömään, henkiseen puoleen elämässä, 
joka kasvattaa meistä ihmisinä kokonaisia, tun
tevia ja empaattisia. Mutta se on enemmänkin: 
taiteen avulla luomme kuvan myös tulevaisuu
desta, rakennamme skenaarioita ja konsepteja, 

kuvittelemme uusia, huomisia maailmoja ja 
ymmärrämme syvemmin ihmisenä olemista 
ajan ulottuvuudessa.

3.  Ole osa luovaa yhteisöä. Toisin kuin aikai
semmin, jolloin luovat nerot olivat sankareita 
ja tekivät suuria tekoja, meidän aikamme 
sankarit ovat niitä, jotka mahdollistavat myös 
muiden luovuuden. Suurin osa työelämän 
taidoista tukeutuu joukkuehenkeen ja luovan 
neron ajasta on siirrytty luovien kollektiivien 
aikakauteen, jossa yhdessä tekemällä ratkotaan 
aikamme kompleksisia ja moniulotteisia ongel
mia – joihin kukaan ei yksin pystyisi. Häijyjen 
ongelmien aikana, kun yhtä oikeaa ratkaisua 
ei ole olemassa, on parasta tunnistaa omat 
vahvuutensa ja antaa arvoa toisten osaamiselle 
yhteisen tavoitteen eteen.

4.  Muista leikkiä! – Muista kokeilla, kaikkia  
lajeja, kaikkia värejä, kaikilla muodoilla ja 
kielillä. Avarra osaamistasi yli mukavuus 

 rajojen ja haasta itsesi kokeilemaan ja sitä 
kautta kasvamaan. Työelämä edellyttää ei 
ainoastaan elämänpituista oppimispolkua, 
vaan myös elämänlevyistä oppimisintoa. Tulet 
tarvitsemaan notkeutta mikrooppimiseen, 
kun tulee uusia pulmia ja tehtäviä. Tarvitset 
kykyä nopeaan tiedon etsimiseen ja laajojen 
asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Luova ja 
leikillinen ote valmistaa ja auttaa sinua kaikissa 
näissä tilanteissa. Luovuus kehittää joustoa, 
toleranssia ja myös suvaitsevaisuutta.

Anne Stenrosin onnittelupuhe 
Espoon kuvikselle
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KOONNUT EEVA KOKKO

Espoon kuviksella on juhlittu 
40vuotisjuhlaa jo monin tavoin:

Juhlavuoden ja Kymppi kuviksessa 
III -näyttelyn avajaiset Espoon 
kulttuurikeskuksessa 8.1. Juhla
vuoden avaajina toimivat Espoon 
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, 
tekn. toht., arkkitehti SAFA Anne 
Stenros ja tait. lis., taidekasvatuksen 
profes sori Martti Raevaara.

Kymppi kuviksessa III. Taidekas-
vattaja taiteentekijänä -näyttely 
oli avoinna Espoon kulttuurikes
kuksessa 9.–27.1. Näyttely koostui 
espoolaisissa kouluissa toimineiden 
seniorikuvataide opettajien 
teoksista.

Vuorotellen – taidekasvattaja 
taiteentekijänä -näyttely oli avoin
na Heikintorin tapahtumatilassa 
18.1.–10.2. Näyttely esitteli Espoon 

Espoon kuvis 40 vuotta! 

Juhlavuoden näyttelyjä ja tapahtumia

KUVASSA VASEMMALTA ANNE STENROS, KARI KALLONEN, JUKKA MÄKELÄ, MARITTA POIJÄRVI JA MARTTI RAEVAARA.
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VUOROTELLEN-NÄYTTELYN TAITEILIJAOPETTAJAT (VASEMMALTA) PASI AUTIO, PAULA MARTIKAINEN, ELINA HARTZELL, 
PEKKA BARMAN, ALEKSI TOLONEN, PÄIVI SARAKORPI, SATU TIKKA, HILLEVI VÄHÄLÄ-ARANKO, LAURA IKONEN, SAGA 
HEINO, ELISSE HEINIMAA, MAIJA SAARNIO, NINA RUOKONEN, VALPURI GRÖNHOLM, JENNA SAARINEN, NEONILLA NARJUS.
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Espoon kuvis talks-tapahtumissa 
tunnetut nuoret taiteilijat ja muo
toilijat kertovat työskentelystään. 
Avoimet yleisöluennot järjestettiin 
Heikintorin tapahtumatilassa. Kevät
lukukaudella esiintyivät kuvataiteilija 
Karoliina Hellberg sekä muotoilija 
Laura Juslin.

Kalajärven opetuspisteen näyttely 
järjestettiin Ruskatalossa 4.3.–23.4.

Karakallion opetuspisteen näyttely 
järjestettiin Karatalossa 4.–26.4.

Yhtä juhlaa! Alltid fest! All Time 
party! oppilastyö- ja päättötyö-
näyttely järjestettiin Heikintorin 
tapahtumatilassa 10.4.–8.5. Avajaiset 
pidettiin 9.4.

Näyttelyn yhteydessä pidettiin kaikil
le avoimia, maksuttomia korutyö
pajoja 13.–14.4. sekä päättötyö
seminaari 27.–28.4.

Kamera käy! Espoon kuvataidekou
lun oppilaiden elokuvia ja animaatioi
ta Kino Tapiolassa.

Syyslukukaudella tulossa:

Espoopäivän työpajat Weegeellä 
24.8.

Espoon kuvis talks tapahtumissa 
mm. Studio Kaksikko 30.8. sekä Teija 
ja Pekka Isorättyä 25.10.

Syksyn tapahtumakalenteria täyden
netään. Seuraa siis nettisivujamme!
www.espoonkuvis.fi/ajankohtaista

Tapiola Croquis: Elävän mallin 
piirustusiltoja järjestettiin Heikin
torilla kahdesti kuukaudessa kevät
lukukauden ajan yhteistyössä Tapiola 
Croquis’in kanssa. Maaliskuun tapah
tumassa tehtiin myös croquisani
maatiota. Seuraava piirustusilta: 1.6. 
klo 16–18. 

KAROLIINA HELLBERG. 
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PIKKU PAPUN ORKESTERI.

Kokeile Espoon kuviksen 
juhlafiltteriä Snapchatissa!

kuviksen taiteilijaopettajien maalauk
sia, valokuvia, mediateoksia, veistok
sia ja kuvituksia. 

Ystävänpäivädisco 14.2.: Pikku 
Papun orkesteri ja Tuure Boelius 
esiintyivät kuviksen ystävänpäivä
tapahtumassa. Discossa tehtiin myös 
pimeässä hohtavia kasvomaalauk
sia, opeteltiin uusia tanssimuuveja 
tanssin opettajan johdolla ja  
syötiin pizzaa!
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TUURE BOELIUS.

Discossa tehtiin 
pimeässä hohtavia 
kasvomaalauksia, 
opeteltiin uusia 
tanssimuuveja ja 
syötiin pizzaa!
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KARAKALLION OPETUSPISTEEN NÄYTTELY. VALPURI GRÖNHOLM JA 12-VUOTIAIDEN MEDIAJAKSON OPPILAAT.

KALAJÄRVEN OPETUSPISTEEN NÄYTTELY. YHTÄÄ JUHLAA -NÄYTTELY.
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YHTÄ JUHLAA -NÄYTTELYN AVAJAISET.
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Arvoisa juhlaväki, 

Ilmastonmuutos huolestuttaa nuoria. Maksutonta 
toista astetta vaaditaan. Oma sekä valtion talous
tilanne pelottavat. Kesätyöpaikkoja hingutaan kuin 
viimeistä päivää. Halutaan osallistua, mutta aina 
siihen ei ole mahdollisuutta. Yhteiskunnan asiat 
koskettavat ja kiinnostavat myös nuoria. Valitetta
vasti me alle 18vuotiaat emme saa edes äänestää, 
vaikka suurin osa päätöksistä vaikuttaa ikäluok
kaamme kaikista eniten – mehän täällä olemme 
vielä vuosikymmentenkin päästä. Miksipä siis jo 
16vuotiaat eivät saisi äänestää vaaleissa? Nuorilla 
olisi sellaista pitkää visiota ja tuoretta ajatusta,  
jota monella aikuisella ei ole. 

Nuoriin liittyy valitettavasti vahvoja ennakkoluuloja. 
Nuoret usein koetaan huonosti käyttäytyvänä ryh
mänä, vaikka esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö 
ja rikollisuus ovat vähentyneet. Nuoret käyttäytyvät 
entistä paremmin ja ovat myös tietoisempia yh
teiskunnasta. Usein ajatellaan myös, että nuoria ei 
kiinnosta ja he eivät ymmärrä. Se ei pidä paikkaansa. 

Espoossa nuoret saavat kyllä osallistua. Nuoriso
valtuusto, oppilaskuntien hallitukset ja jopa harras
tusryhmät ovat hyviä paikkoja nuorille vaikuttaa 
ja osallistua. Mutta samaan aikaan nämä kaikki 
vaikuttamisen paikat ovat hyvin vanhanaikaisia. 
Lisäksi valitettavasti melko harva espoolainen nuori 
tietää, mikä on Espoon nuorisovaltuusto. Politiikka 

kun ei oikein nuoria enää ihan hirveästi kiinnosta, 
itse tosin olen tästä poikkeus. 

Espoossa nuorisovaltuusto on toiminut kohta 22 
vuotta, ja olemme Suomen suurin nuorisovaltuusto. 
Espoon nuorisovaltuusto edustaa lauta kunnissa ja 
kaupunginvaltuustossa puhe ja läsnäolooikeu
della. Olen ilokseni huomannut, että valtuustossa 
nuorisovaltuuston puheenvuoroja kuunnellaan 
kaikista parhaiten. Näiden edustusten ohella 
nuorisovaltuusto kokoustaa aktiivisesti ja vaikuttaa 
monin eri keinoin. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan laskee, mutta sa
malla halu vaikuttaa pysyy samana, ellei jopa kasva. 
Nuorille tulee siis tarjota uusia vaikuttamisen kana
via. Sosiaalinen media on nuorille kuin toinen koti, 
ja siitä tulisi ottaa kaikki ilo irti. Lehtimainokset 
ja flaijerit eivät toimi! Moni nuori ei ole mukana 
vaikuttamassa ja osallistumassa, sillä ei tiedä, missä 
ja miten se tulisi tehdä. Osallistumisen mahdolli
suuksien tulee tavoittaa nuoret. 

Harrastukset ovat nuorille myös hyvä paikka vaikut
taa ja osallistua. Loistava esimerkki siitä on Espoon 
kuvataidekoulu, jossa omalla taiteellaan ja teoillaan 
voi ottaa kantaa vallitsevaan epäkohtaan tai tuoda 
oman näkemyksensä esille. Tarvitaan nuorille mah
dollisuuksia, jossa kynnys vaikuttaa ja osallistua on 
matala; vaikuttamisen ja harrastamisen ryhmiä, joi
hin voi vaan tulla ja poistua, jos ei enää huvitakaan. 

Omien harrastuksieni kautta olen saanut vaikuttaa 
ja osallistua. Olin itse oppilaana Espoon kuvataide
koulussa noin viisi vuotta. Noiden viiden vuoden 
aikana olen osallistunut taiteen perusopetukseen, 
ja viimeisimmät kolme vuotta opiskelin valo
kuvauksen työpajassa. Kuvataidekoulu on merkin
nyt minulle monia eri asioita: olen saanut paljon 
uusia kavereita, oppinut uusia taitoja ja saanut 
osallistua ja vaikuttaa. Olen saanut olla oma itseni. 
Kuvataidekoulussa on aina ollut hauskaa rennon 
ilmapiirin vuoksi, ja juttua on riittänyt ryhmäläis
ten kanssa aina politiikasta lasten piirrettyihin. 
Tuntuu, että valokuvauksen ja kuvataiteen kautta 
maailma on avautunut kuin uusin silmin. Valo
kuvatessa löytää aina jonkun uuden perspektiivin 
tai lähestymiskulman. 

Haluan onnitella 40vuotiasta Espoon kuvataide
koulua merkittävästä työstä lasten ja nuorten 
hyväksi. Annetaan jatkossa kaikille nuorille mah
dollisuus osallistua ja vaikuttaa. Taataan kaikille 
harrastus ja pidetään kaikki mukana. Muistetaan, 
että nuorilla on ideoita siinä missä aikuisillakin. 
Tulevaisuus tehdään nyt, ja siksi nuorten tulee saa
da osallistua ja vaikuttaa. Kun asiat tehdään yhdessä 
ja muista välittäen, on kaikki yhtä juhlaa. 

Kirjoitus on tiivistelmä Espoon nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja Joel Vanhasen avajaispuheesta 
Espoon kuviksen Yhtä juhlaa! -näyttelyn avajaisissa 
9.4.2019.

Joel Vanhasen puhe Yhtä juhlaa! 
-näyttelyn avajaisissa

RUUSU HULMI

n
Keväällä 2019 Espoon kuva
taidekoulussa valmistui 15 
kuvataiteen perusopetuksen 

laajan oppimäärän päättötyötä. Kaikki 
päättötyöt työkirjoineen olivat esillä 
juhlavuoden Yhtä juhlaa! oppilas
näyttelyssa Heikintorilla.

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

Päättötyötä tehdään lukuvuoden 
aikana viikottain työpajaopetuksessa, 
jossa opettaja ohjaa työn etenemistä. 
Viikottaisten työpajatuntien lisäksi 
keväällä 2019 oppilailla oli mah
dollisuus osallistua taittotyöpajaan, 
jossa opettaja ohjasi taittoohjelman 
käytössä. Keväällä oli myös kaksi 
sunnuntaityöskentelypäivää, jolloin 
päättötyöntekijät pystyivät yhdessä 
työskennellen viimeistelemään teok
siaan ja työkirjojaan kuvataidekoulun 
Tapiolan opetuspisteessä. 

TAITEENTUNTEMUKSEN 
LUENNOT 

Päättötyöhön kuuluu myös viisi 
taiteentuntemuksen luentoa. Tai
teentuntemuksen luennoitsijoiksi 
kutsutaan ajankohtaisia ja erilai
sia näkökulmia taiteeseen avaavia 
taiteilijoita. Lukuvuoden 2018–2019 
taiteentuntemuksen luennot järjestet
tiin osana 40vuotisjuhlintaa Espoon 
kuvis talks tapahtumina. Luennot 
olivat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tänä vuonna kuvataidekoululaisille 
olivat kertomassa työskentelystään 
valokuvataiteilija Anna Niskanen, 
taiteilija ja taiteen tohtori Eliisa Ala
luusua, elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo, 
kuvataiteilija Karoliina Hellberg sekä 
vaatesuunnittelija ja Espoon kuvatai
dekoulun vanha oppilas Laura Juslin. 
Luennoitsijat avasivat näkökulmiaan 
ja kokemuksiaan taiteen tekemisen 
prosesseista, taidekirjojen ja elokuvien 
tekemisestä, inspiraation lähteistä, 
taiteen opiskelusta ja kansainvälisyy
destä taide ja muotoilumaailmassa. 
Taiteentuntemukset tarjosivat päät
tötyötään tekevillä oppilaille mah
dollisuuden päästä kuulemaan taiteen 

tekemisestä suoraan taiteilijoilta. 
Intiimeissä luentotilaisuuksissa syntyi 
helposti keskustelua ja päättötyönte
kijät pääsivät esittämään kysymyk
siä niin käytännön pulmista kuin 
suuremmistakin taiteen tekemiseen 
liittyvistä teemoista.

PÄÄTTÖTÖIDEN ESITTELY JA 
ARVIOINTITILAISUUS

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

Päättötyöt 2019

PÄÄTTÖTYÖNTEKIJÄT 2019. YLÄRIVI VASEMMALTA OIKEALLE: ANRI PÄHKLAMÄE, IDA ÅSTRAND, NIKO TOIVONEN, ANNA HED, ANNA SYRJÄNEN, SINI ALHOSAARI, 
SAM SÅGFORS, ALARIVI VASEMMALTA OIKEALLE: MINTTU KIRJAVAINEN, TOMAS EVÄSOJA, SARA MAKKONEN, VENLA ALATALO, DILEK HUSEIN, JULIA OJALA.
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Päättötyöntekijöiden työskentely 
huipentuu arviointiviikonloppuun, 
jonne jokaista päättötyötä arvioimaan 
kutsutaan koulun oman opettajan lisäksi 
kunkin taiteenalan asiantuntija.

➜
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Sam Sågfors / PiMa
If you need anyone
Työni on miniatyyrihuone. Huonees
sa näkyy kohtaus tarinasta, joka on 
luettavissa työn vieressä. Teokseen 
liittyy myös omista henkilöhahmois
tani tekemäni piirustukset. En halua 
kertoa itse työllä mitään vaan jätän 
sen tarinalleni, johon kaikki työssä 
olevat osat liittyvät.

Niko Toivonen / PiMa
Täydellinen järjestys
Työssä on kuvattu fysiikan standardi
mallin kuvaamat perusvuorovai
kutukset. Teos koostuu kolmesta 
65x90cm öljyvärimaalauksesta, joista 
kukin esittää yhtä vuorovaikutusta: 
heikkoa, vahvaa ja sähkömagneettista. 
Nämä vuorovaikutukset ovat ohjan
neet maailmankaikkeuden järjestystä 
nykytilaan, ja olin syksyllä opinto
matkalla CERN:issä ymmärtääkseni 
niiden olemusta. 

Ida Åstrand / PiMa
Spring 2030
Lopputyöni Spring 2030 on toteutettu 
sekatekniikalla ja käsittelee kestävää 
kehitystä ja kiertotaloutta. Teokseni 
esittää muotiluonnoksia kevätmal
listosta, jossa kolmiulotteiset mekot 
on tehty kierrätetystä kankaasta ja 
muovista. Yksi kestävän muodin 
globaaleista tavoitteista on siirtyä kier
totalouteen vuoteen 2030 mennessä.

15

Arviointitilaisuudet ovat avoimia kaikille, 
ja usein töiden esittelyjä onkin seuraamassa 
tulevia päättötyöntekijöitä, ystäviä ja 
perheenjäseniä. 

SINI ALHOSAARI: IF I CLOSE MY EYES, WILL I DREAM OF YOU. ÖLJYVÄRIMAALAUS 
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Minttu Kirjavainen / PiMa
Lähimetsän tarina
Öljyvärimaalauksessani haluan kuvata 
lähimetsää, joka oli minulle todella 
tärkeä. Tämän kauniin koivumetsän 
tilalla on nykyään taloyhtiö. Maala
uksen ”lumihankena” toimiva gesso
pohja kuvaa talojen rakentamiseen 
käytettyä betonia ja takana näkyvä 
auringonlasku muistuttaa metsän 
maisemista.

Sara Makkonen / digitaalinen taide
Hukassa itsessäni
Teokseni on tietokoneanimaatio nel
jästä erityylisestä hahmosta. Teoksella 
haluan ilmaista, mitä taide on minulle.

Jimi Miettunen / PiMa
Tärkeä henkilö
Työ on tehty maalaamalla käyttäen 
akryylivärejä isolle taululle. Työ 
kertoo minulle tärkeästä henkilöstä 
ja haluan työllä kuvata miten paljon 
arvostan tätä henkilöä.

Julia Ojala / PiMa
Siniset
Päättötyöni on sarja öljyväreillä to
teutettuja muotokuvia. Muotokuvissa 
esiintyvät minulle tutut henkilöt, ja 

päättötyöntekijä esittelee oman 
teoksensa arvioitsijoille, jonka jälkeen 
arvioit sijat voivat esittää kysymyksiä 
ja kommentteja tekijälle.

Arviointitilaisuudet ovat avoimia 
kaikille, ja usein töiden esittelyjä 
onkin seuraamassa tulevia päättö
työntekijöitä, ystäviä ja perheenjä
seniä. Arviointitilaisuuden jälkeen 
arvioijat antavat työstä sanallisen ja 
numeerisen palautteen. Päättötyön 
suorittaneet saavat kuvataiteen laajan 
oppimäärän päättötodistuksen. 

Ohjaavina opettajina päättötyön
tekijöille lukuvuonna 2018 ovat 
toimineet valokuvaustyöpajojen 
opettajat Pasi Autio ja Ruusu Hulmi, 
keramiikkatyöpajan opettaja Saana 
Murtti, digitaalisen taiteen työpajan 
opettaja Nina Sarkima, ympäristö 
ja arkkitehtuurityöpajan opettaja 
MinnaMari Paija, grafiikan työpajan 
opettajat Visa Norros ja Sari Bremer, 
kuvataidetyöpajan opettaja Paula 
Martikainen sekä piirustus ja maala
ustyöpajan opettajat Neonilla Narjus, 
Maiju Salmenkivi, Hillevi Vähälä 
Aranko ja Magnus Zweygberg. 

PÄÄTTÖTYÖT 2019

Venla Alatalo / grafiikka
Hetki Afrikasta
Taidegrafiikan teokseni käsittelee 
kulttuurien välisiä eroja ja sen tarkoi
tuksena on herättää pohtimaan epä
kohtia, joita maailmasta voi löytyä. 
Teos on kaiverrettu PVCmuoville  
ja vedostettu. 

Sini Alhosaari / PiMa
If I close my eyes, will I dream of you
Työni ovat öljyvärimaalauksia, joiden 
aiheena on taianomainen metsä. 

Tomas Eväsoja / valokuvaus
Meri, Havet 
Syanotypioita merestä. Teokset 
kuvaavat merta ja meren vaikutusta 
ympäristöön. Teokset ovat syano
typioita, joka on vanha menetelmä 
valokuvien teossa.

Anna Hed / keramiikka
Hukassa
Työhöni kuuluu kolme veistosta, jotka 
symboloivat inhimillisiä tuntemuksia.

Dilek Husein / ympäristö ja 
arkkitehtuuri
Betonirakennus
Työ sisältää osittain betonista tehdyn 
pienoismallirakennuksen sekä piirus
tuksia ja maalauksia siihen liittyen. 
Työni ideana on ollut suunnitella 
arkkitehtuurinen rakennus ja tutustua 
erilaisiin arkkitehtuuriin liittyviin 
työskentelytekniikoihin, erityisesti 
betoniin materiaalina.

TOMAS EVÄSOJA: MERI. SYANOTYPIA.

niissä haluan tuoda esille oman näke
mykseni kustakin henkilöstä.

Tobias Pahkala / kuvataide
2050 Jalkapallon MM-kisat Suomi
Työn tarkoitus on näyttää Suomen 
kehitystä jalkapallomaana ja miten 
lähitulevaisuudessa Suomi voidaan las
kea suurmaiden joukkoon. Työssä on 
esillä Suomen MMkisojen tärkeimpiä 
elementtejä kuten kisapaita, kisapallo 
ja kisajuliste. Materiaaleina käytän 
savea ja akryylivärejä. Työni koostuu 
savityöstä sekä kolmesta maalauksesta.

Anri Pähklamäe / valokuvaus
Oliivin vihreä
Oliivin vihreä käsittelee masennuk
sesta ja ahdistuneisuudesta kärsivää 
ihmistä ja sitä, miten hän kokee mui
den ihmisten aiheuttaman paineen. 
Tätä itselleni tärkeää ja omakohtaista 
aihetta pitää mielestäni käsitellä roh
keasti ja enemmän, sillä se koskettaa 
montaa ihmistä. Myöskään lääkkeet 
eivät ole aina oikea ratkaisu, sillä ne 
saattavat vain pahentaa vointia ja 
muuttaa persoonan kokonaan.

Anna Syrjänen / PiMa
Arvoton(ko)
Työni koostuu kolmesta öljyväreillä 
toteutetusta maisemasta. Maalauksis
sa tuon esiin Suomen upeaa luontoa, 
jota suomalaiset eivät liian usein osaa 
arvostaa ja jonka kauneutta ei nähdä.

DILEK HUSEIN

n
Olin 14vuotias, kun aloitin 
Espoon kuvataidekoulus
sa vuonna 2014. Menin 

silloin valokuvaustyöpajaan kaverini 
innoittamana, mutta myös koska olin 
kiinnostunut valokuvauksesta. Sen 
jälkeen pidin välivuoden kuvataide
koulusta ja vuoden jälkeen aloitin 
ympäristö ja arkkitehtuuri työ 
pajassa. Minua oli kiehtonut ehkä jo 
alakoulusta lähtien esimerkiksi kotien 
sisustaminen, rakennukset ja niiden 
suunnittelu ja ylipäätään arkkiteh
tuuri. Kun sain tietää, että Espoon 
kuvataidekoulussa on työpaja liittyen 
arkkitehtuuriin, olin heti kiinnos
tunut. Toivoin esimerkiksi tämän 
työpajan kautta saavani parempaa 
käsitystä siitä, mitä arkkitehtuuri  
voi olla. 

Piirtäminen tai maalaaminen eivät 
ehkä olleet minun vahvuuksiani, 
kun aloitin työpajassa. Piirtämistä 
olin harrastanut ennen lähinnä vain 
koulun kuvistunneilla ja valokuvaus

Päättötyöntekijän puheenvuoro
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Opettajiltani 
olen saanut aina 
todella hyödyllistä 
ja rakentavaa 
palautetta. 

NIKO TOIVONEN: TÄYDELLINEN JÄRJESTYS. 
ÖLJYVÄRIMAALAUS.
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työpajassa olin oppinut muunlaisia 
taitoja, kuten kameran käyttämistä ja 
kuvien muokkaamista. Olin kuiten
kin kiinnostunut ja motivoitunut, 
mikä oikeastaan riitti. Toki arkki
tehtuurityöpajassa ei vain piirrelty, 
vaan rakennettiin myös esimerkiksi 
pienoismalleja. Huomasin pian, 
että tykkäsin paljon muun muassa 
kolmiulotteisesta hahmottamisesta 
ja muista arkkitehtuuriin liittyvistä 
asioista. 

Kun minulle alkoi selkeytyä se, että 
haluaisin isona arkkitehdiksi, olin 
valmis tekemään paljon töitä sen 
eteen. Esimerkiksi piirtäminen on 
keskeinen taito arkkitehtuurin pääsy
kokeissa, ja tiesin, että sitä minun 
pitäisi harjoitella paljon. Osittain sen 
takia jatkoin työpajassa vielä seu
raavatkin kaksi vuotta, mutta myös 
koska tykkäsin siitä. Kun aloitin 
tekemään päättötyötä, minulle oli 
tärkeää, että pystyisin samalla kehit
tymään siinä, mitä tein. Tykästyin 
esimerkiksi myös maalaamiseen ja 
halusin päättötyön kautta harjoitella 

sitä lisää. Taiteessa olen ylipäätään 
utelias kokeilemaan erilaisia teknii
koita ja halukas edistämään itseäni 
niissä. 

Vaikka Espoon kuviksessa näin 
ympärilläni todella lahjakkaiden 
oppilaiden töitä, se ei lannistanut 
minua, vaan antoi lisää motivaatio
ta jatkaa harjoittelemista. Tajusin 
myös, että kukaan ei ole syntyessään 
hyvä jossain, vaan jokainen ihminen 
voi kehittyä ja tulla hyväksi siinä, 
mihin hänellä riittää motivaatiota 
ja kiinnostusta. Nämä työpajat ovat 
mahdollistaneet minulle mahtavan 
opetuksen lisäksi esimerkiksi sen, 
että olen käyttänyt erilaisia mate
riaaleja ja välineitä, joita minulta ei 
kotoa löydy. Opettajiltani olen saanut 
aina todella hyödyllistä ja rakentavaa 
palautetta, mikä on auttanut minua 
kehittymään siinä, mitä tein. Edel
leenkin silloin tällöin valokuvaan 
vapaaajallani, eikä arkkitehtuurikaan 
missään nimessä tule jäämään tähän, 
vaan jatkan toivottavasti sitäkin vielä 
pitkälle tulevaisuuteen.
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TEKSTI: ENSÆMBLE ALISA 

NÄRVÄNEN JA ELINA PELTONEN

KUVAT: SERGEI PAVLOV

n
Espoon kuvataidekoulu 
juhlii 40vuotissyntymä
päiviään uusilla taiteilijaduo 

ensæmblen suunnittelemilla lasten 
työtakeilla!

Takit on suunniteltu kaunistumaan, 
rikastumaan, pehmentymään ja 
patinoitumaan käytössä. Ne ovat kuin 
kanvaita, jotka lapset taiteenteke
misellään ja sen jäljillä täydentävät. 
Taiteilijatakit ovat tehty sotkettavik
si, sillä taiteilijan työ ei ole mitään 
piipertämistä! 

Takkien tuotantoon on kiinnitetty 
erityisen paljon huomiota. Materiaa
lina on käytetty Moleskinenimistä 
puuvillakangasta. Ompelutyö on 
teetetty ompelijoiden osuuskunnassa 
Turkissa, mikä takaa ompelijoiden ja 
kaavoittajien asiaankuuluvat palkat 
ja työolot. Kangas on entsyymipesty, 
mikä on kivipesuun nähden ekolo
gisempi vaihtoehto. Näin kankaasta 
saadaan sileä ja takkiin alkuperäistä 
materiaalia paljon pehmeämpi tuntu. 
Malli ja kangasvalinta tuovat mieleen 
1950luvun ranskalaiset työtakit, 
joita voi vieläkin löytää eri maailman 
kolkista.  

Alisa Närvänen ja Elina Peltonen 
ovat työskennelleet ensæmblenimen 
alaisuudessa vuodesta 2011 lähtien. 
Ensæmblenimi viittaa laajemmin 
yhdessä tekemiseen, joka on tekijöille 
paitsi henkilökohtaisesti inspiroivaa 
myös aikamme akuutti ja välttämätön 
vaatimus. Ensæmblen tuotantoon 
kuuluvat taiteelliset työt, jotka sisäl
tävät savesta, kipsistä ja tekstiilistä 
tehtyjä veistoksia, performansseja ja 
valokuvia sekä toimeksiantona tehdyt 
muotoilualan työt, kuten JNBYmer
kille toteutettu lastenvaateliikkeen 
tilasuunnittelu, Kansallismuseolle 
tehty æ notebook niminen luon
nos ja valokuvakirja ja pariisilaiselle 
vaatemerkille kuvattu valokuvasarja, 
jossa 9vuotiaat lapset kokeilevat 
aikuisten vaatteita.

Ensæmblen töitä on ollut esillä 
muun muassa Museum of Arts and 
Designissa New Yorkissa, Helsingin 
Design museossa, Espoon moder
nin taiteen museossa ja Kansallis
museossa.

Juhlavuoden taiteilijatakit
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Takit on suunniteltu 
kaunistumaan, 
rikastumaan, 
pehmentymään 
ja patinoitumaan 
käytössä. Ne ovat 
kuin kanvaita, 
jotka lapset 
taiteentekemisellään 
ja sen jäljillä 
täydentävät. 

LILJA

NAZAR

YIFAN

ANNA-LELIA
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ANU HIETALA

n
Espoon kuvataidekoulun 
graafinen ilme uudistet
tiin 40vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi. Kuvataidekoulu sai uuden 
logon ja nettisivut. Logon suunnitteli 
Aimo Katajamäki, jolta Pensselihirmut 
pyysi haastattelun logouudistuksen 
kunniaksi.

Mistä lähdit liikkeelle, kun aloit 
suunnitella uutta graafista ilmettä 
Espoon kuvikselle?
 
Espoon kuviksen kuvallisen tun
nuksen lähtökohtana on siveltimen 
ja käden jälki, elävä ja virtaava viiva. 
Tunnuksen koko ja väri muuntuu 
käyttötarkoituksen mukaan. Siinä ei 
itsessään ole liikaa kuvituksellisuutta, 
jotta se sopii käytettäväksi lasten ja 
nuorten tekemien kuvien rinnalla.

Johdat design-yritystä nimeltä  
Aimonomia. Mitä yrityksesi tekee? 
 
Teen graafisen suunnittelun töi
tä pienehköille yrityksille sekä 
julkisivu sekä tilataidetta osana 
rakennushankkeita yhteistyössä ark
kitehtitoimistojen kanssa. Suunnit
telen esimerkiksi graafisia betoniin 
painettuja kuvia julkisivuihin.

Olen suunnitellut myös kirjastojen, 
koulujen ja päiväkotien julkisivuja 
sekä sisätilojen visuaalisia teoksia. 
Tunnetuimpia ovat Savonlinnan 
pääkirjasto Joelin julkisivuseinien 
metalliverkosta valmistettu teos, joka 
valmistui vuonna 2013 ja Seinäjoen 
kaupunginkirjasto Apilan opaste
grafiikka ja kattoreliefi vuonna 2012. 
Arkkitehtuurihankkeissa kiinnostavaa 
on taiteen integroiminen palvelemaan 
rakennuksen tarkoitusta. Esimerkiksi 
Seinäjoen kirjaston kattoteos toimii 
myös äänieristeenä. 

Olet myös kuvataiteilija.   
Millaisia teoksia teet?
 
Teen pääasiassa veistoksia, joiden ma
teriaali on puu tai keramiikka. Olen 
työskennellyt taiteilijana hieman yli 
10 vuotta. Ensimmäinen julkinen 
tilausteokseni oli Puun kansa (2006), 
sarja puusta veistettyjä päitä, joka on 
sijoitettu eduskunnan Pikkuparla
mentin sisääntuloaulaan.

Kuvanveistossa minua kiinnostaa 
veistoksen esittävyys ja kuvituksel
lisuus, joka syntyy veistoksen pintaa 
käsittelemällä. Kokoan veistoksistani 
usein tilateoksia. 

Teen myös maalauksia. Pienimmät 
ovat uniikkeja keramiikkalautasille 
maalattuja teoksia, suurimmat seinä
muraaleja kerrostalojen tai julkisten 
rakennusten seiniin. 
 
Miten vapaan taiteiljan ja muotoi-
lijan työ erovat toisistaan, miten 
yhdistät nämä kaksi asiaa? 

Suurin ero on se, että suunnittelu
työssä on aina tilaaja. Tosin taide
teoksellakin voi olla tilaaja ja tilaajan 
toivoma teema. Graafisen suunnit
telun lopputuloksen ja taideteoksen 
käyttötarkoitukset ovat erilaiset.

Design ja vapaa kuvan tekeminen 
tukevat ja rikastuttavat toisiaan. 

Ammennan graafiseen suunnitteluuni 
aiheita käsin piirtämisen kautta.

Missä teoksiasi voi nähdä?

Ensi kesänä olen mukana Mäntän 
kuvataideviikoilla. Teoksiani on 
silloin tällöin esillä Lokalgallerian 
järjestämissä yhteisnäyttelyissä sekä 
kansainvälisillä taidemessuilla.

Mikä merkitys kuvien tekemisellä 
ja opiskelulla oli lapsuudessasi?

Minulla oli paljon aikaa piirtämi
seen kotona. Kuvanteko oli minulle 
tärkeää jo lapsena. Olen säilyttänyt 
alle 10vuotiaana tekemäni tika
puita esittävän veistoksen. Olen jo 
kansakoulussa innostunut käsitte
lemättömän puun muotoilusta ja 
pintakäsittelystä maalaamalla. 

Kuvaamataidon opettajani Marja 
Kytölän kannustus ja rohkaisu oli 

minulle tärkeää. Hän näki lahjakkuu
teni taiteilijana ja uskoi osaamiseeni, 
vaikka muissa kouluaineissa ei men
nyt niin hyvin.  
 
Miten neuvoisit Espoon kuviksen 
opiskelijaa, jota kiinnostaa graafi-
sen suunnittelijan ammatti?

Kannustaisin näkemään graafisen 
suunnittelun hyvin monipuolisena 
alana. Kun aloitin työurani, graafi
sen suunnittelijan työ oli suureksi 
osaksi painotuotteiden suunnittelua. 
Nykyään on tärkeää hallita moni
puolisesti myös nettiympäristön 
suunnittelutehtäviä: käyttöliittymien 
ja erilaisten konseptien suunnittelua. 
Myös peli ja animaatiosuunnittelu 
on vallannut alaa.

Tietokoneohjelmista huolimatta 
taitava suunnittelija tarvitsee mieli
kuvitusta ja kuvan tekemisen taitoja. 
Piirustustaito on aina hyväksi!

Espoon kuviksen graafisen ilmeen uudistaminen

Haastateltavana 
kuvataiteilija, graafinen 
suunnittelija    
Aimo Katajamäki
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M-L Muukka: Pienestä liekistä 
isommaksi roihuksi
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Luin lehdestä nuorena, että 
Matinkylään oli tulossa 
kuvataidekoulu. Innolla 

lähdin ilmoittautumaan, mutta kau
hukseni vastaan tulikin kymmenien 
metrien pituinen jono. Tajusin siinä 
jonottaessa, että kouluun otettaisiin 
oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Minulla ei siis olisi mitään mahdolli
suutta päästä sisään. Tämä oli hirveä 
järkytys, koska olin todella odottanut 
kuvaamataitoon liittyvää opetusta 
Espooseen. Silloinen kuvaamatai
donopettajani näki tuskani. Hän 
päätti antaa lapsensa paikan minulle. 
Tämä oli todella merkittävää, ja olen 
siitä edelleen hyvin kiitollinen.

Espoon kuvataidekoulussa 
opiskelu vaikutti uravalintaani aivan 
täysin. Koin, että se vahvisti minussa 
jo syttynyttä pientä liekkiä roihua
maan uskaliaammin. Sain opettajak
seni Annikki Luukelan, joka auttoi 
asioiden havainnoinnissa. Hän oli 
hyvin rauhallinen, lämmin ja älylli
sesti opasti havainnoimaan. Minulla 
oli nyt oma juttu, kun samaan aikaan 
koin ulkopuolisuutta muualla.

Espoon kuvataidekoulun jälkeen, 
myöhemmin elämässäni, menin 
Vapaaseen Taidekouluun piirtämään 
iltaisin elävää mallia ja päivisin tein 
töitä mainostoimistossa. Vuonna 1985 
pääsin Lahden Muotoiluinstituuttiin 
graafisen suunnittelun osastolle.

Aloitin urani City  ja Image 
lehdessä vuonna 1989, ja siitä jatkoin 
freelancerkuvittajana ja taittajana 
Weilin+Göösillä. Tuolloin 80luvun 
lopulla sain Weilin+Göösiltä töitä, 
asunnon ja aviomiehen! Vuonna 1990 
minut kutsuttiin WSOY:n studioon 
kirjanmuotoilijaksi ja sain siellä noin 
kymmenisen vuotta merkittävää 
oppia, jota myöhemmin jaoin opet
taessani itse Taideteollisessa korkea
koulussa teollista kirjanmuotoilua.

Yritykseni (Graafinen muotoilu 
ML Muukka) täytti tammikuussa 
20 vuotta. Teen kirjojen muotoilun 
lisäksi muitakin graafisia töitä kuten 
julisteita ja yritysilmeitä.

Kirjamuotoilusta
1990luvulla muotoilija pystyi 
tekemään tuotannon kanssa tiivis
tä yhteistyötä. Materiaalikokeilut 
esimerkiksi kirjansidonnassa olivat 
mahdollisia. Nykyään materiaalit 
on usein ennalta määrätty, ja hyvin 
harvoin tehdään tuotannon kanssa 
mitään kokeiluja eri materiaalien 
käyttäytymisestä.

Kun lähdetään tekemään kustan
tajalle kirjaa, luen käsikirjoituksen 
ja keskustelen kirjailijan ja kustan
nustoimittajan kanssa. Jos kirjasta on 
odotettavissa myyntimenestys, silloin 
myös markkinointi haluaa kertoa 
mielipiteensä ulkoasusta.

Tällä hetkellä perinteisen kirjan 
lisäksi markkinoilla on myös ääni ja 
sähkökirjoja. Perinteinen kirja suo 
monitasoisemman lähestymisen 
teokseen. Käsinkosketeltavan, sil
minhavaittavan kokonaisuuden, jonka 
ääreen on mukava palata.

Sähköisessä kirjassa aistittavuus 
jää pois. Valitaanko päällystämätön 
paperi, kiiltävä laminaatti vai jotakin 
muuta kanteen – riippuu täysin kirjan 
luonteesta. Kaikki tämä on osa ha
vainnointia, jossa aistit ovat suuressa 
osassa mukana.

Kuvataidekasvatuksesta   
ja kuviskoulusta
Kuvataidekoulu sijaitsi kävelymatkan 
päässä kotoa. Kävin myös päivisin 
samaista opinahjoa. Iltaisin, kun kä
velin kuvataidekoulusta kotiin, tunsin 
miten sieluni nousi koulun pihan 
korkeiden pihakuusien lailla korkeuk
siin. En voi kuvailla sitä oloa ja intoa 
mitä koin opetustuntien jälkeen ja 
mitä sain. Se oli valtava henkinen ko
kemus lapselle, joka ei kovin uskonut 
itseensä.

On tärkeää opettaa lapsi 
herkistymään, näkemään asioita 
ympärillään. Opettaa hänelle näke
misen ja tekemisen tavat. Muistan 
sen kipuilun, kun olin valmistunut 
ammattiin, silloin kun ei enää ollut 
opettajaa rinnalla, joka olisi auttanut 
eteenpäin, ja oli itse pakko tehdä 
päätökset.

Tulevaisuudessa kuvataidekoulu 
on toivottavasti mahdollisimman 
vapaa, ja oppilaina olisi oikeasti sinne 
haluavia lapsia ja nuoria. Ei vanhem
piensa toiveiden täyttäjiä, vaan omien 
tunteidensa tulkkeja.

Graafinen muotoilija, Vuoden Graafikko 2004  
Marja-Leena Muukka opiskeli Espoon kuvataidekoulussa 
1970-luvun lopusta 1980-luvun alkuun. Espoon kuviksen 
juhlavuosikoordinaattori Alisa Närvänen haastatteli häntä 
Kuviksen alumniblogiin syksyllä 2018. Tämä artikkeli on 
tiivistelmä haastattelusta. Lue koko haastattelu blogista: 
kuvis-blog.webflow.io

TEKSTI: ALISA NÄRVÄNEN, EEVA KOKKO

– On tärkeää 
opettaa lapsi 
herkistymään, 
näkemään asioita 
ympärillään. 
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Päivi – luonnon ystävä ja uuden etsijä
NINA RUOKONEN

n
Koulumme päätoiminen 
opettaja Päivi Sarakorpi jäi 
eläkkeelle syyskauden 2018 

päätteeksi. Hän ehti toimia Espoon 
kuvataidekoulussa opettajana yhteen
sä 34 vuoden ajan. Juttelin lämpimän 
ja viisaan Päivin kanssa puhelin
haastattelun merkeissä aurinkoisena 
maaliskuun maanantaina. 

Millainen oli polkusi   
kuvataideopettajaksi?
Ylioppilaaksi tultuani hain Atskiin eli 
Ateneumiin grafiikan linjalle, mutta 
jäin yhtä pistettä vaille. Seuraavana 
vuonna hain lavastuksen linjalle, mutta 
jäin varasijalle. Kolmantena vuonna 
päätin hakea jollekin sellaiselle linjalle, 
jonne otettiin sisään enemmän kuin 
vain pari opiskelijaa, ja hain kuvikselle. 
Ovet aukenivat, ja todella innostuin 
kuviksen laajuudesta ja monipuolisuu
desta. Vaihtoehtoisena opiskelupaikka
na olisi ollut SibeliusAkatemia, koska 
soitin pianoa ja myöhemmin myös 
käyrätorvea. Pääsykokeet olivat kuiten
kin samana päivänä kuin Ateneumissa. 
Oli siis pakko valita – Atski voitti, enkä 
ole katunut! 

Missä kaikkialla olet työskennellyt?
Valmistumiseni jälkeen hain virkoja 
Hangosta, Heinolasta ja Ruovedeltä, 
ja sain ne kaikki. Jouduin siis taas 
valitsemaan, ja karttaa tutkailtua
ni valitsin Ruoveden. Opetin siellä 
vuoden ajan peruskoulussa, lukiossa 
sekä myös Ruoveden opistossa, jossa 
oppilainani oli mm. 80vuotiaita drei
jaamisesta innostuneita isoäitejä.

Espoon kuvataidekoulussa 
aukeni kuitenkin kahden vuoden 
viransijaisuus, johon silloinen reh
tori Liisa Piironen palkkasi minut. 
Sen jälkeen vietin vielä vuoden 
Jyväskylän yliopistossa opettajan
koulutuslaitoksella, jossa opetin 
tuleville luokanopettajille kuvataiteen 
didaktiikkaa. Sieltä palasin Espoo
seen päätoimiseksi opettajaksi 1987. 

Työskentelin ensin Tapiolan opetus
pisteessä 14 vuotta, sen jälkeen Lep
pävaaran, Karakallion, Olarin, Juppin 
ja Suvelan opetuspisteissä, ja viimei
seksi Karakalliossa noin 15 vuotta.

Mitä tämä työ on sinulle antanut?
Verta, hikeä ja kyyneleitä! (Päivi nau
raa sydämellisesti.) Vakavasti puhuen, 
olen saanut unohtumattomia hetkiä 
paletin koko laajuudelta.

Mistä olet ammentanut   
inspiraatiota ja voimaa työhösi?
Luonto on aina ollut suuri voimava
rani, olen kolunnut niin ojanpohjia 
kuin tutkinut tarkasti, mitä puista on 
maahan pudonnut. Lasinpuhaltami
nen on jäänyt opiskeluajoilta mieleen 
kiinnostavana kahden vuoden ajan
jaksona; ihmetys siitä, miten moneen 
materiaali taipuukaan.

Viime vuosina akvarellimaalaus 
ja erityisesti ”märkää märälle”tek
niikka on vienyt sydämeni, ja joskus 
jopa yöni. Opettajan oma intohimo 
välittyy aina oppilaille. Akvarellimaa
lauksessa ihaninta on ollut sattuman 
kanssa leikkiminen; miten eri värit 
käyttäytyvät paperilla, miten ihmeel
listä niiden liike on.

Missä mielestäsi piilee   
taideopetuksen merkitys?  
Miksi se on tärkeää?
Ihmisellä on aistit – silmät, korvat ja 
liikkuvat jäsenet. Itse koettu ja tehty 
tanssi, musiikki tai kuvantekeminen 
täyttää meitä niin paljon rikkaam
malla tavalla kuin voimme koskaan 
ottaa vastaan vain toisten tekemänä 
tai katsojana. Siinä piilee mielestäni 
taiteen eri muotojen merkitys.

Onko eläkepäiville   
jo suunnitelmia?
Lähden viiden päivän kuluttua 
matkalle minulle hyvin rakkaaseen 
Armeniaan. Olen jo vuosien ajan 
halunnut matkustaa sinne keväällä, 
perinteiseen pyhiinvaellusaikaan, ja 
nyt se viimein onnistuu!

Kiinnostuin aikoinani Armenias
ta lainattuani kirjastosta Armenian 
kansanmusiikkilevyn – lainasin tuota 
samaa levyä uudestaan ja uudestaan 
lähes vuoden ajan. Siitä kasvoi haluni 
matkustaa paikan päälle tutkimaan 

– Akvarellimaalauksessa ihaninta on 
ollut sattuman kanssa leikkiminen; miten 
eri värit käyttäytyvät paperilla, miten 
ihmeellistä niiden liike on.

– Luonto on 
aina ollut suuri 
voimavarani, olen 
kolunnut niin 
ojanpohjia kuin 
tutkinut tarkasti, 
mitä puista on 
maahan pudonnut.

vuoria, kulttuuria ja tutustumaan 
maan ihmisiin. 

Toivotan Päiville oikein hyvää matkaa 
kohti uusia ihmeellisiä seikkailuja ja 
elämyksiä!

Kiitos kallisarvoisesta työpanok
sestasi – jäämme kaipaamaan hersy
vää nauruasi ja iloista seuraasi!

EEVA KOKKO

n
Kuvistunti alkaa, ja nimi
listasta tarkistetaan, ovatko 
kaikki paikalla. Kuvismum

mi kurkkaa pöydän alle: ”Onko täällä 
ketään?” Silloin tällöin joku tykkää 
aluksi piilotella, mutta tänään kaikki 
oppilaat istuvat tuoleilla.

Seijaliisa Pekkanen, tuttavalli
sesti Nöpö, toimii vapaaehtoisena 
avustajana eli kuvismummina Espoon 
kuvataidekoulussa. Hän aloitti 
vapaaehtoistyön Kuviksella vuonna 
2014 Mannerheimin lastensuojelu
liiton kautta. Aluksi hän työskenteli 
vilkkaassa pienten ryhmässä Espoon
lahdessa ja siirtyi seuraavana vuonna 
Olariin. 

Olarin opetuspisteen päätoi
minen opettaja Elisse Heinimaa 
tarkistaa syksyisin, missä ryhmässä 
olisi eniten tarvetta avustajalle, ja 
pyytää kuvismummin mukaan tähän 
ryhmään. Avuntarve voi olla vaikkapa 
levottomuutta tai monikielisyyttä, tai 
vain sitä, että pienimmät oppilaat tar
vitsevat avustamista kaikissa toimis
saan enemmän kuin isommat. Tänä 
lukuvuonna kuvismummi toimii 
Olarin 6–7vuotiaiden ryhmässä. 

Tunneilla Nöpö auttaa siellä, 
missä apua tarvitaan: tarvikkeiden 
jakamisessa, taidetyöskentelyssä ja 
välineiden huoltamisessa. ”Aikuinen 
ihminen, jolla on kaksi kättä”, kuvaa 
Nöpö omaa paikkaansa ryhmässä. 

”Nöpö oivaltaa helposti ope
tuksen idean ja osaa auttaa oppilaita 
tehtävissä”, kertoo Elisse. ”Tai jos 
jossain kaatuu vesivärikippo, Nöpö on 
hetkessä paikalla luutun kanssa.” 

Kuvismummina toimimisessa 
on paljon hyötyä siitä, että Nöpö 

Kulttuurin moniosaaja Nöpö 
kuvismummina Kuviksella

harrastaa laajasti taiteita ja kulttuuria: 
hän maalaa, tanssii, näyttelee ja käy 
teatterissa. Hän on juuri osallistunut 
Seniorisiveltimetryhmänäyttelyyn 
Galleria Villisiassa Espoonlahdessa. 
Vuonna 2017 hän oli tanssijana Ri
naldooopperassa ja vuonna 2014 hän 
esitti Via Crucis näytelmässä pappia. 
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Nöpölempinimen Seijaliisa sai 
jo toisella luokalla Mikkelin kansa
koulussa, kun hän esitti Nöpöstii
nanimisestä pupujussista kertovaa 
runoa lavalla. Nimi seurasi läheisten 
käyttämänä ja lyheni vuosien varrella 
Nöpöksi.

Nöpö teki työuransa mm. 

leikkaussalihoitajana, Espoon 
teatteritoimen kulttuurisihteerinä, 
päiväkodissa lastenhoitajana sekä 
Tapiolan asukaspuiston vastaavana 
ohjaajana. Elisseen Nöpö tutustu jo 
90luvulla käydessään tutustumassa 
Valkeakosken kuvataidekouluun, jossa 
Elisse työskenteli tuolloin. Siksi oli 
hauska yllätys päätyä Elissen ryh
mään Espoossa.

Nyt eläkkeellä ollessaan Nöpöllä 
on myös paljon muuta tekemistä. Ku
vismummina toimimisen lisäksi hän 
ohjaa Ilakoivatsenioritanssiryhmää ja 
harrastaa itse senioritanssia, kansan
tanssia, zumbaa ja lattareita. 

Kysyn lapsilta, millaista on, kun 
kuvismummi on paikalla. ”Kivaa!” 
vastaavat lapset. ”Nöpö auttaa meitä.”

Lempiväriäkin kysytään. Nöpö 
vastaa, että se on tällä hetkellä pu
nainen. ”Tällä hetkellä? Ai voiko se 
vaihtua?” kysyy eräs tyttö. ”Vaihtuu
ko se päivittäin?”

”Ei sentään päivittäin, vaan aika
kausittain,” nauraa Nöpö. 

Tänään hän suuntaa kuviksen 
jälkeen suoraan teatteriin.

ETURIVISSÄ SARA ÖZKAN, 
LUMIAALTO FORSMAN, 
IRENE ODÉ, MERI HEINONEN. 
KESKELLÄ: MINTTU WAKSMAN, SIIRI 
VIRTANEN, OLIVER THUNEBERG, 
LOVIISA LIIMO JA METTE KARLSSON. 
TAKANA: SEIJALIISA PEKKANEN 
JA ELISSE HEINIMAA.
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ANU HIETALA

Leikinomaisesta kokeilusta ta-
voitteelliseen taiteen ja muotoilun 
opiskeluun

Espoon kuvataidekoulun opetussuun
nitelman mukaan ”Oppilaat saavat 
[…] opintojen aikana perusvalmiudet 
kuvailmaisuun ja taiteen tarkasteluun 
erilaisista näkökulmista. Oppilaan 
kuvataiteellista ajattelua kehitetään 
pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Sen 
seurauksena oppilaalle muodostuu ke
hittyvä ja elävä oma taidesuhde. Kult
tuurisen historian tunteminen taiteen 
kautta antaa perspektiiviä tekemiselle 
ja rakentaa oppilaan identiteettiä.”

Uudessa opetussuunnitelmassa ko
rostuvat oppimaan oppimisen taidot. 
Opetuksessa edetään leikinomaisen 
ja kokeilevan kuvallisen ilmaisun 
harjoittelun kautta kohti tavoitteelli
sempaa opiskelua. Kuvien tarkastelua 
ja niistä puhumista harjoitellaan jo 
kuvataiteen ja muotoilun esikoulus
sa. Tavoitteena on saada valmiuksia 
luovan prosessin hahmottamiseen 
kokonaisuutena ja omien tavoitteiden 
asettamiseen. 

Opetussuunnitelma uudistuu –
mikä muuttuu?

Espoon kuvataidekoulun 
uudet opetussuunnitelmat 
otetaan käyttöön 1.8.2019 
alkaen kaikissa opetusryh-
missä. Kuvataidekoulun 
opettajat ovat osallistuneet 
kuluneen lukuvuoden ajan 
opetussuunnitelmaa käsitte-
leviin opettajainkokouksiin 
sekä pohtineet yhdessä, 
mitä opetussuunnitelman 
tavoitteet tarkoittavat 
käytännössä. Kokouksissa 
on käyty systemaattisesti 
opetussuunnitelman sisällöt 
läpi ja ideoitu, miten opetus-
suunnitelmaa voisi soveltaa 
innostavalla ja motivoivalla 
tavalla eri ikäisten oppi-
laiden kanssa. 

ESPOON KUVATAIDEKOULUN OPINTOJEN ETENEMINEN

LOPPUTYÖ

PERUSRYHMÄT

SYVENTÄVÄT TYÖPAJAT

PERUSTYÖPAJAT

KUVATAITEEN/MUOTOILUN ESIKOULU

JAKSORYHMÄT

SYVENTÄVÄT 
OPINNOT

PERUSOPINNOT

VARHAISIÄN
TAIDE-/MUOTOILU-

KASVATUS

14–15

16–20

16–20

OPINTOKOKONAISUUKSIEN RAKENNEIKÄ

Lopputyö
Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka toteutetaan opintovuoden aikana
oppilaan valitsemassa työpajassa.

Opintokokonaisuus 4
Syventävät työpajat, Kesto 4–5 v, 135–180 min viikossa
Oppilas valitsee itselleen työpajan. Oppilas voi opiskella samassa työpajassa useamman 
vuoden tai vaihtaa työpajaa vuosittain. Suositeltavaa on kahden vuoden opiskelu samassa 
työpajassa opiskelun syventämiseksi. Työpajatarjonta päätetään vuosittain.    
Osa työpajaryhmistä on yhdistettyjä perus- ja syventäviä työpajoja.

Opintokokonaisuus 3
Perustyöpajat, Kesto 2 v, 135–180 min viikossa
Oppilas valitsee itselleen työpajan. Oppilas voi opiskella samassa työpajassa kaksi vuotta  
tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen. Työpajatarjonta päätetään vuosittain.  
Osa työpajaryhmistä on yhdistettyjä perus- ja syventäviä työpajoja.

Opintokokonaisuus 2
Jaksoryhmät, Kesto 2 v, 135 min viikossa
Jaksot järjestetään siten, että oppilaalla on neljä lukukauden pituista eri kuvataiteen/ 
muotoilun alojen jaksoa kahden opintovuoden aikana. Jaksoryhmät päätetään vuosittain.

Opintokokonaisuus 1
Perusryhmät, Kesto 5 v, 90–135 min viikossa
7–10-vuotiaiden perusryhmien viikoittaisen opetuskerran kesto on 90 min, 
11-vuotiaiden perusryhmän opetuskerran kesto on 135 min.

Opintokokonaisuus 0
Kuvataiteen ja muotoilun esikoulu, Kesto 1–2 v, 90 min viikossa
Varhaisiän kuvataide- ja muotoilukasvatusta kutsutaan kuvataiteen/muotoilun esikouluksi. 
Osa kuvataiteen ja muotoilun esikouluryhmistä järjestetään yhteistyössä espoolaisten 
päiväkotien kanssa.

7–11

12–13

5–6

Kuvan tekemisen opiskelu etenee 
toiston ja harjoittelun kautta: ”Opin
noissa toistuvat samat tavoitteet ja 
sisältöalueet eri vuosina. Opintojen 
edetessä syvennetään ja laajennetaan 
kuvailmaisun käsitteitä ja toteutusta
poja. […] Tutustumisen kohteena ovat 
kuvataiteen eri osaalueet, historia 
ja nykytaide sekä kuvallinen media
maailma, esineympäristö, rakennettu 
ympäristö ja luonnonympäristö.”

Opetussuunnitelman tavoite- ja 
sisältöalueet

Uusi opetussuunnitelma ryhmittelee 
opetuksen tavoitteet laajoiksi koko
naisuuksiksi.  

Kuvataiteen opetuksen päätavoitteet 
ovat:
1.  Oppilaan oman taidesuhteen syn

tyminen, taiteelliseen prosessiin, 
materiaaleihin ja työvälineisiin 
perehtyminen (taidesuhde)

2.  Kuvien ja ympäristöjen ha
vainnoinnin, ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen taidot (visuaalinen 
lukutaito)

3.  Oppilaan vuorovaikutustaitojen 
sekä vastuullisen ja kriittisen 
ajattelun kehittäminen (osallisuus 
ja vaikuttaminen)

Espoon kuvataidekoulussa voi opis
kella myös käsityön perusopetusta, 
jota annetaan design & teknologia 
painotteisena muotoiluopetuksena.  

Muotoilun opetuksen päätavoitteet ovat:
1.  Käsillä tekemisen ja ajattelun 

taitojen kehittyminen (taidot ja 
muotoilu)

2.  Käsityö ja muotoilukulttuurin 
sekä muotoilun vaikutusten 
ymmärtäminen (yhteiskunta ja 
kulttuuri)

3.  Taiteiden ja tieteiden välisyyden 
sekä muotoilun ja teknologian 
hyödyntäminen luovalla tavalla 
(taiteiden ja tieteiden välisyys) 

Ihmisenä kasvun näkökulma 
opetuksessa ja kuvataidekoulun 
toimintakulttuurissa

Kuvallisten ilmaisutaitojen ja tietojen 
rinnalla taiteen perusopetuksen 
tarkoitus on vaikuttaa myös oppilaan 
asenteisiin, vuorovaikutustaitoi
hin sekä henkiseen kehittymiseen. 
Kuvataidekoulun toimintakulttuuri ja 
oppimiskäsitys ovat saaneet uudessa 
opetussuunnitelmassa omat lukunsa. 
Kestävä kehitys nostetaan aiempaa 
selkeämmin kaikkien opintokokonai
suuksien yhteiseksi sisällöksi. Ope
tussuunnitelma sekä siihen kuuluva 
liiteosa ”Tasaarvo ja yhdenvertai
suussuunnitelma” korostaa aiempaa 
selvemmin jokaisen oppilaan oikeutta 
tulla kuulluksi ja huomioiduksi, saada 
tukea oppimiselleen sekä kokea että 
hänestä välitetään. 

 
Jaettu opetussuunnitelmatyö 
jatkuu

Kuvataidekoulumme opettajis
ta koostuva opstiimi valmistelee 
kuluvan lukuvuoden aikana Espoon 
kuvataidekoulun pedaoppaan. Op
paan tarkoitus on toimia opettajan 
pedagogisena työkaluna. Siihen 
kootaan yhteisissä keskusteluissa 
esiin nousseita pedagogisia ajatuksia, 
tarkennetaan opetuksen sisältöjä ja 
tavoitteita kussakin ikävaiheessa sekä 
kirjoitetaan auki ohjeita oppimisen 
arviointiin ja palautteen antamiseen 
oppituntien aikana.

Oleellista opetussuunnitelmauudis
tuksessa on yhdessä jaettu oppimis
käsityksen pohdinnan ja kehittämisen 
prosessi, se millaisia uusia ja innosta
via näkökulmia me opettajayhteisönä 
jaamme yhdessä ja koemme yksilöinä. 
Opetuksen kehittäminen ei pääty 
koskaan, opettaja tuskin kokee kos
kaan olevansa ammatissaan valmis ja 
täysinoppinut.
 
Muutoksia laajan oppimäärän 
opintojen rakenteessa

Uusi ops muuttaa laajan oppimäärän 
opintojen rakennetta. Kuvataide
koulun tarjoama opetus jakaantuu 
edelleen kolmeen osaan: varhaisiän 
kuvataide ja käsityökasvatukseen, pe
rusopintoihin ja syventäviin opintoi
hin. Uutta on se että perusopintojen 
osuus opintojen kestosta on piden
tynyt kaksi lukuvuotta. Syventäviin 
opintoihin siirrytään 15–16vuotiaa
na, kun aiemmin perusopintojen ja 
syventävien opintojen nivelkohta oli 
13–14vuoden iässä. Opintojen ko
konaiskesto säilyy entisellään: 1 300 
opetustuntia. Opetustuntimäärä ei 
sisällä varhaisiän opintoja.
 

Jaksoryhmät järjestetään   
uudella tavalla

12–13vuotiaat oppilaat opiskelevat 
uuden opetussuunnitelman mukai
sesti lukukauden kestoisissa jakso
ryhmissä. Kuvataiteen ja muotoilun 
osaalueet on ryhmitelty neljään 
kokonaisuuteen, jotka painottuvat 
kussakin puolen vuoden jaksossa. 

Muotoilun jaksoryhmät   
syksystä 2020 alkaen 

Espoon kuvataidekoulussa annetaan 
käsityön perusopetusta design & 
teknologia opetuksena lukuvuonna 
2019–2020 muotoilun esikoulussa ja 
perusryhmissä. Jaksoryhmät käynnis
tyvät syksyllä syksyllä 2020. 

Kaksiulotteinen taide Kolmiulotteinen taide Media Muotoilu

kuvallinen tuottaminen 
eri tekniikoin esimerkik-
si piirustus, maalaus, 
grafiikka

kolmiulotteinen taiteelli-
nen tuottaminen esimer-
kiksi keramiikka, kuvan-
veisto, rakentelu

valokuva, elokuva, 
animaatio, digitaalinen 
kuva, monitaiteelliset 
mediataiteen muodot

tiivistelmä muotoilun eri 
aloista ja muotoilullisesta 
ajattelusta, materiaaleina 
esimerkiksi puu, metalli, 
tekstiili

Teknologia Ihminen Ympäristö Kuvataide

digitaalinen suunnitte-
lu (3D-mallintamisen 
perusteet), koodaus

pukeutuminen, asus-
teet, ihmisen käyttämät 
esineet

sisätila, ulkotila, aineeton 
ympäristö

tiivistelmä kuvataiteesta, 
taidehistoriaa ja kuvallis-
ta kulttuuria muotoilun 
näkökulmaa painottaen

n Espoon kuvataidekouluun laadittiin Opetushallituksen antaman 
opetussuunnitelmien perusteiden (2017) mukaiset kuvataiteen ja 
käsityön (design & teknologia) opetussuunnitelmat. Kuvataidekoulun 
johtokunta vahvisti opetussuunnitelmat kokouksessaan 12.4.2018. 
Espoon kaupungin opetus ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi uudet 
opetussuunnitelmat kokouksessaan 15.6.2018. 

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen 
opetusryhmissä elokuussa 2018. Lisäksi puolen vuoden jaksoryhmiä pi
lotoitiin neljässä 12vuotiaiden opetusryhmässä. Kaikki opetusryhmät 
ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön elokuussa 2019.

Kuvataiteen opstiimin jäsenet: Elisse Heinimaa (pj.), Ruusu Hulmi, 
Minttu Hyytiäinen, Nina Sarkima ja Mari von Boehm. Käsityön 
opsitiimin jäsenet: Laura Ikonen (pj.), Laura Pokela, Arja Rantala ja 
Nina Ruokonen. Opstiimien työskentelyyn osallistuivat myös rehtori 
Maritta Poijärvi sekä apulaisrehtorit Päivi Tierto ja Anu Hietala.

Lue Espoon kuvataidekoulun kuvataiteen ja käsityön perus 
ope tuksen opetussuunnitelmat kokonaisuudessaan netissä osoitteessa: 
www.espoonkuvis.fi/tietoaopiskelijalle/opetussuunnitelma

KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN JAKSORYHMÄT 
LUKUVUOSINA 2019–2020 JA 2020–2021

MUOTOILUN JAKSORYHMÄT LUKUVUOSINA 2020–2021 
JA 2021–2022 OVAT ALUSTAVASTI:

Uudessa 
opetussuunnitelmassa 
korostuvat oppimaan 
oppimisen taidot. 
Opetuksessa edetään 
leikinomaisen ja 
kokeilevan kuvallisen 
ilmaisun harjoittelun 
kautta kohti 
tavoitteellisempaa 
opiskelua. 

http://www.espoonkuvis.fi/tietoa-opiskelijalle/opetussuunnitelma
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TEKSTI: NINA RUOKONEN

n
Juhlatteemaa on kuluneen 
lukuvuoden aikana lähestyt
ty eri opetuspisteissä lukui

sin eri ajatuksin, tavoin ja tekniikoin. 
Juhlia rakentamassa ovat olleet kaikki 
koulun oppilaat aina  5vuotiaista 
päiväkotiryhmäläisistä 20vuotiaisiin 
konkareihin saakka. 

Ryhmissä on rakenneltu juhlanaa
mioita, ideoitu ihan uusia juhlia, kuten 
”Maanantaijuhlat”, muovailtu juh
lakenkiä savesta ja valmiista kengistä 
muokkaamalla, suunniteltu juhlapika
reita ja mukeja eläinten juhliin, vään
nelty rautalangasta juhlivia patsaita ja 
torneja, mietitty juhlatarjoiluja ja tehty 
miniatyyrikattauksia muovailuvahasta 
ja keramiikasta, rakennettu suuria kon
vehtirasioita ja kukkabuketteja, juhlittu 
lumiluolilla ja majakoissa, suunniteltu 
juhlaviirejä, juhlaasuja ja lahjapa
ketteja, maalattu juhlaasetelmia, 
kuvattu juhliin liittyviä animaatioita ja 
videoita, piirretty sarjakuvia, valoku
vattu, tehty etsauksia ja installaatioita, 
mietitty juhlatoivotuksia sekä paljon, 
paljon muuta. 

Unohtaa ei sovi myöskään Hei
kintorin kevätnäyttelyn koko koulun 
Juhlijatyhteisteosta – siihen jokainen 
koulun noin 1400 oppilaasta suunnitte
li oman juhlivan hahmonsa.

Alla on esitelty sanoin ja kuvin 
muutamia opetuskokonaisuuksia eri 
ikäisten oppilaiden ryhmistä.

Onnea Espoon kuvis!

CROQUIS-JUHLAT/SATUSOPEN 
PÄIVÄKOTIRYHMÄ JA TAPIOLAN 
PÄIVÄKODIN KUVISRYHMÄ. 
OPETTAJA JA TEKSTI: NIINA 
THUNEBERG. 

Miltä näyttää ihminen? Mikä yhdis
tää pään vartaloon? Mihin asti kädet 
ylettyvät? Kuinka monta kertaa pään 
mitta mahtuu vartaloon? Kumpi on 
leveämpi, pää vai hartiat? Miten piir
retään käsi, joka on vartalon takana? 
Miten eri asennot ja suunnat vaikut
tavat piirrokseen?

Oppilaat piirsivät toisistaan cro
quispiirroksia eli suomeksi ”nopeita 
piirroksia” hauskoissa asennoissa. 
Tehtävässä keskityttiin piirtämään 
asennot tarkasti havainnosta, mutta 
piirroksiin sai lisätä juhlavia ele
menttejä omasta mielikuvituksesta, 
esim. hattuja, kruunuja, siipiä tai 
juhlavaatteita. Asentopiirroksien 
jälkeen oppilaat jatkoivat teoksiaan 
keksimällä hahmoille juhlaympäristö
jä ja lisäämällä värejä. Käytössä olivat 
mustat tussit ja joko puuvärit, tussit 
tai kuivapastelliliidut.

Juhlien valokeilassa oppilaat 
Tehtävässä 
keskityttiin 
piirtämään asennot 
tarkasti havainnosta, 
mutta piirroksiin 
sai lisätä juhlavia 
elementtejä omasta 
mielikuvituksesta.

KISSOJEN KEKKERIT, 
7–8-VUOTIAAT, OLARI I:N 
OPETUSPISTE. OPETTAJA JA 
TEKSTI: ELISSE HEINIMAA 

Satumaailman eläimet toimivat 
ihmisten tapaan – Pekka Töpöhän
tä, Kissa Kirnauskis ja monet muut 
satukissat ovat lapsille tuttuja. Mutta 
millainen olisi oma kissahahmoni ja 
miten se viettäisi syntymäpäiviään?

Kissan anatomiaan tutustuttiin 
kuvien avulla ja piirtämällä hii
lellä kissojen muotokuvia. Kissan 
kolmiulotteinen muoto rakennet
tiin punasavesta ja väritys tehtiin 
engobeväreillä. Valmiit kissat saivat 
vielä värikkäät tyynyt juhliinsa. Ne 
valmistettiin koristelemalla maa
laushuopaa vahaliiduilla ja vesi ja 
peiteväreillä ja ompelemalla vanutäy
te tyynyn sisään. Tehtävässä harjoi
teltiin havainnointia ja havainnon 
käyttämistä kaksi ja kolmiulot
teisessa ilmaisussa. Kissan tyynyn 
valmistaminen oli tuotesuunnittelua: 
siinä pohdittiin kissan mieltymyk
siä ja tarpeita, jotta tyyny vastaisi 
tarkoitustaan.

SYNTTÄRILAUTANEN/
LEPPÄVAARAN OPETUSPISTE, 
5–6-VUOTIAAT. OPETTAJA JA 
TEKSTI: MINTTU HYYTIÄINEN. 

Oppilaiden kanssa tarkasteltiin 
aluksi maalausta Espanjan kuninkaan 
hovista (Velázquez: Hovinaisia 1656). 
Prinsessa Margareta on maalauksessa 
5vuotias, eli saman ikäinen kuin 
oppilaat itse. Millaisia lautasia kunin
kaallisissa syntymäpäiväjuhlissa pöy
tään mahdettiin kattaa? Erosivatko ne 
meidän aikamme lautasista?  Oppilaat 
suunnittelivat lautasensa muodon ja 
koristelun. Lautaset tehtiin savesta ja 
ne koristeltiin lasimosaiikin paloilla ja 
alilasiteväreillä.

Kissan anatomiaan 
tutustuttiin 

piirtämällä hiilellä.

Millaisia lautasia kuninkaallisissa syntymäpäiväjuhlissa 
pöytään mahdettiin kattaa? ➜
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telivat rooleja, jotta kaikki varmasti 
ehtivät tekemään suosikkijuttuja, eli 
kuumaliimaamaan ja kiinnittämään 
täytekakun kynttilöitä. Tehtävä lujitti 
ryhmän ilmapiiriä ja auttoi luomaan 
uusia kaveruussuhteita. 

AINEETTOMAT LAHJAT/WEEGEEN 
OPETUSPISTE, 10–11 V. 
OPETTAJA JA TEKSTI: NINA 
RUOKONEN. 

Millaisen aineettoman lahjan an
taisit ystävällesi, perheenjäsenellesi, 
maapallolle? Mitkä asiat ovat sinulle 
tärkeitä? Mitä hyvää haluaisit jakaa 
muille tai lisätä ympäristössäsi?

UNELMIEN JÄTTIKAKKU/
WEEGEEN OPETUSPISTE, 
8-VUOTIAAT. OPETTAJA JA 
TEKSTI: NINA RUOKONEN. 

8vuotiaat tutkivat Juhlatteemaa suun
nittelemalla kahdessa pienryhmässä 
Jättikakut. Alustuksena oli tutustuttu 
Wayne Thiebaudin kakkumaalauksiin 
ja keskusteltu unelmien kakuista. Miltä 
mahtaisi näyttää ja maistua kaikkien 
aikojen jättiläiskakku? Juhlataihetta 
oli käsitelty oppilaiden kanssa aiemmin 
mm. muovailemalla valkosavesta pienet 
juhlakakut, valokuvasarjakuvalla ja 
maalaamalla. 

Nyt kakkujen mittakaava 
muuttui kertaheitolla pienestä 
suureksi – materiaaleina luokassa oli 
isoja pahvilaatikoita, silkkipaperei
ta ja erilaisia kierrätysmateriaaleja. 
Ryhmätyöskentelykertojen tunnelma 
oli innostunut ja intensiivinen, ja aika 
tuntui loppuvan molemmilla kerroilla 
kesken. 

Oppilaat joutuivat ratkaisemaan 
yhdessä neuvottelemalla monenlaisia 
kakun ulkoasuun liittyviä pulmia: 
mitä värejä käytettäisiin? Millaisia ja 
mistä materiaaleista koristeluja tehtäi
siin? Oppilaat osasivat ottaa hienosti 
muut huomioon kuuntelemalla 
kaverin mielipiteitä ja tekemällä myös 
erilaisia kompromisseja, jotta kaikki 
olisivat tyytyväisiä lopputulokseen. 
Oppilaat jakoivat omaalotteisesti 
työskentelyvuoroja keskenään ja vaih

Yhteisteoksen tekeminen vaati 
tarkkaa pohdintaa, välillä oli myös 
vaikeaa ja kiirekin vaivasi. Lopputulos 
kuitenkin palkitsi kaiken vaivannäön, 
ja lopuksi oppilaat päätyivät siihen, 
että olisi hauskaa rakentaa  yhteis
teos myös tulevaisuudessa! Erilainen 
työskentelytapa toi uutta energiaa ja 
vaihtelua opiskeluun.

Teoksissa käytettiin kivitavarasa
vea, ja osat on viimeistelty enkopein, 
alilasitevärein ja erilaisin lasittein.

ystävyyttä, maailman ilman pelkoa ja 
rasismia, puhtaan ympäristön saastut
tavien tehtaiden sijaan, tietopläjäyk
sen, hyviä unia sekä Yksisarvisen 3 
toivomusta, jotka kaikki toteutuisivat.

RANTAJUHLAT/OLARI 1:N 
OPETUSPISTE, KERAMIIKAN 
TYÖPAJA, 13–18-V. OPETTAJA JA 
TEKSTI: MINTTU HYYTIÄINEN. 

Keramiikan työpajassa yhteisen 
ideoinnin tuloksena teemaksi tuli 
”Rantajuhlat”. Oppilaat saivat toteut
taa oman mielenkiintonsa mukaan 
työnsä joko veistoksena tai käyttöesi
neenä. Näistä osista koottiin yhteinen 
teoskokonaisuus näyttelyyn.

Näillä kysymyksillä lähdettiin 
liikkeelle, kun WeeGeen 10–11vuo
tiaat alkoivat suunnitella kevätnäyt
telyn yhteisteokseen aineettomia 
lahjoja. Aihe tuntui puhuttelevan 
tuon ikäisiä oppilaita, ja työtä tehtiin 
keskittyneesti useita kertoja. Mate
riaaleina oli erilaisia pahvilaatikoita 
ja kierrätysmateriaaleja, joita sai 
muokata vapaavalintaisella teknii
kalla. Laatikoihin mm. leikattiin 
kurkistuasaukkoja ja ikkunoita, niitä 
maalattiin, liimattiin ja muokattiin 
kollaaseiksi.

Millaisia lahjoja oppilaat sitten 
antoivat?

Puhdasta ilmaa ja puhtaita meriä, 
paketillisen kesää ja talvea, rakkautta, 

Keramiikan 
työpajassa yhteisen 
ideoinnin tuloksena 
teemaksi tuli 
”Rantajuhlat”.
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MAIJA SAARNIO

n
”Niinaa! Maijaa!” raikaa 
Niittykummun koulun 
kuvisluokan lähettyvil

tä iloinen ääni. “ Mitä me tänään 
tehdään?” kysyvät jo innokkaimmat 
Espoon kuvataidekoulun kuviskerhon 
tuntia odottavat oppilaat. Niitty
kummun koululla tapaa joka keski
viikko energinen kahdenkymmenen 
oppilaan kuviskerhoryhmä. Oppilaita 
ilmoittautui keväällä 2018 kerhoon 
aivan ennätysmäärä, joten ratkaisuna 
päädyttiin pariopettajuuteen. 

Tapasin ensimmäisen kerran kolle
gani Niina Thunebergin Weegeellä, 
josta työystävyytemme alkoi. Jo 
toisen tapaamisemme aikana Niitty
kummun materiaalikaappia tutkies
samme tuntui, että hämmästyttävän 
yhteinen sävel löytyi saman tien. 
Yhteisopettajuus on tuonut arkeen 
aivan erityistä iloa ja voimaa. Syksyllä 
kävelimme usein Niittykumpuun 
yhdessä Weegeeltä ja käytimme ajan 
suunnitteluun yhdessä.

Kuvataideopettajan työ on usein 
melko itsenäistä siltä osin, ettei omia 
ideoita saa arjessa palloteltua toisen 
ammattilaisen kanssa. Yhteistyö laa
jentaa luontevasti omia näkemyksiä ja 
usein ideat saavat lisää syvyyttä, kun 
opetusta on suunnittelemassa kaksi. 
Tästä yhteistyöstä hyötyvät lopulta 
myös muut opetusryhmät, sillä opet
tajan jatkuva kehitys ja kommunikaa
tio omien kollegoiden kanssa auttaa 
kehittämään opetusta eteenpäin. 

Espoon kuvataidekoulussa työsken
telee loistava ammattilaisten joukko, 
jotka tapaavat toisiaan säännöllisesti 
opetuksen suunnittelun ja kehityksen 
puitteissa, mutta pariopettajuudessa 
tapaaminen on viikottaista ja haastaa 

samalla tekemään jatkuvia kompro
misseja omien ajatusten suhteen. Yh
dessä jaettu opetusvastuu tuo osaltaan 
ihanaa vuoropuhelua ja parhaimmil
laan myös tukea arjessa jaksamiseen. 
Oppilaat saavat osaltaan kahden 
opettajan näkemykset ja opetustyylit 
oman kehityksensä tueksi. 

Pariopettajuudessa myös mahdolli
sissa haastavissa tilanteissa on toisen 
ammattilaisen näkemys ja tuki, 
jolloin mitään asioista ei tarvitse jäädä 
miettimään yksin. Yhdessä asioihin 
saadaan laajempi näkökulma, ja kah
det silmäparit auttavat havainnoimaan 
opetusta tehokkaammin kuin yhdet. 
Niinan kanssa meillä on juuri tuo 

eteenpäin vievä voima. Opetuksen 
suunnittelu toimii siksi niin hyvin, 
että kumpikin arvostaa toisen ideoita. 
Voisin sanoa, että yhteistyössämme 
toimii sama tyyli kuin teatterissa 
improvisaatioharjoitus: koskaan ei 
lytätä toisen ideaa, vaan kehitellään 
sitä posiiivisuudella eteenpäin. 

Suuressa ryhmässä on myös suurta 
voimaa. Tulevaan kevään näyttelyyn 
olemme leiponeet suuren Värikkään 
onnenkakun. Nyt valmista kakkua 
ihaillessa tulee sellainen olo, että se 
kuvaa ryhmäämme todella hyvin. Siinä 
on mukana onnea, hyviä toivotuksia, 
sopivasti hassua ideaa, vähän vino pääl
lyskerros ja mahtavat värit ja koristeet. 

Ryhmän oppilaat olivat syksyllä jo osa 
Niinan tuttuja, mutta tällä hetkellä 
kaikki tuntuvat tuntevan meidät mo
lemmat opettajat jo hyvin. Meillä on 
kaiken kaikkiaan oppilaiden kanssa 
aivan todella hyvä meininki. Heillä 
on lukuisia mainioita ideoita, luo
vuutta ja uusia näkemyksiä. Ryhmässä 
on myös syviä ystävyyssuhteita ja iha
nia uusia kavereita. Itselläni päällim
mäisin tunne pariopettajuudestamme 
on kiitollisuus. Olen saanut vuoden 
aikana elämääni ihanien oppilaiden 
(joita on ihan jokaisessa opetusryh
mässä) lisäksi ihanan, luovan ja yhtä 
idearikkaan ystävän. 

Kaksi opea
MAIJA SAARNIO JA NIINA THUNEBERG.
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Kuviksella tapahtuu! 
EEVA KOKKO

n 
Espoon kuvis järjestää 
taiteen perusopetuksen 
ohella myös monipuolisia 

lyhytkursseja. Näitä ovat esimerkiksi 
vauvojen ja taaperoiden värikylvyt, 
perhekuvis sekä kesäkurssit koulu
laisille. Kurssit ovat avoimia kaikille, 
myös Espoon ulkopuolella asuville. 

Osallistumme myös muiden or
ganisoimiin taidetapahtumiin, kuten 
esimerkiksi vuosittain järjestettäviin 
Kutitustaidefestivaaliin Espoon 
kulttuurikeskuksessa sekä Lasten 
museofestareille Weegeellä. Taidetalo 
Auroran Lauantaipajatuksissa olemme 
mukana noin joka toinen kuukausi.

Järjestämme kursseja ja työpajoja 
myös tilauksesta. Työporukoille rää
tälöimme toiveen mukaisia koulutuk
sia ja virkistyspäiviä.

Tule kesäkurssille!
Tulevana kesänä järjestämme kursseja 
koululaisille kesäkuussa. Kesäkurs
seilla mm. tehdään animaatioita, 
rakennetaan keppihevosia sekä 
leikkihepoille talleja, tutustutaan 
muotoiluun ja robotiikkaan sekä piir
retään sarjakuvaa. Tulossa on myös 
perinteisiä kuvataidekursseja sekä 
poikkitaiteellisia ja liikunnallisia 

kuviskursseja, kuten suositut kuvis–
tanssi sekä kuvis–uintikurssit. 

Kesäkurssien opettajina toimivat 
kuvataideopettajat ja monipuoliset 
taiteen ammattilaiset. Työskente
lemme pienissä oppilasryhmissä ja 
käytämme laadukkaita, taiteilijatasoi
sia materiaaleja. Kesän aurinkoisista 
ja lämpimistä päivistä nautimme 
myös ulkona taiteillen. Koko päivän 
kursseilla (klo 9–16) kurssimaksuun 
sisältyy lämmin lounas sekä välipala, 
ja opettajan apuna on avustajia. 

Ajankohtaiseen kesäkurssiohjel
maan voi tutustua nettisivuillamme 
ja ilmoittautua Eepoksessa (espoo.
eepos.fi).

Värikylvyt ja perhekuvis 
Vauvojen ja taaperoiden värikylvyt 
tarjoavat visuaalista leikkiä väreillä, 
muodoilla ja materiaaleilla vauvoille, 
taaperoille ja heidän vanhemmilleen. 
Värikylvyn tavoitteena on kiireetön 
yhdessäolo ja leppoisa vuorovaikutus 
lapsen tahtiin.

Perhekuviksessa tutustumme tai
teen ja muotoilun maailmaan yhdessä 
leikkien ja ihmetellen. Käytämme 
myrkyttömiä taidemateriaaleja sekä 
turvallisia välineitä, joten kurssi 
soveltuu perheen pienimmille noin 
kaksivuotiaasta alkaen. 

Kuvataidekerhot, kuvis–  
mediakerhot ja kärkihanke
Kuviskerhoissa tuomme taidehar
rastuksen lähelle lasta, oman koulun 
iltapäivään. Sukellamme kuvataiteen 
maailmaan kuvataideopettajien ja 
taiteen ammattilaisten johdolla. 
Tutustumme monipuolisesti kuva
taiteen eri ilmiöihin ja tekniikoihin 
taiteilijatasoisin materiaalein ja 
välinein.

Lukuvuonna 2018–2019 jär
jestimme kymmenen kuviskerhoa 
yhdeksällä eri koululla ympäri Es

poota. Olimme myös mukana Espoon 
kaupungin koordinoimassa kärki
hankeprojektissa, jossa järjestimme 
mediataidepajoja neljässä kirjastossa ja 
yhdessä koulussa ympäri Espoota.

KULPS! Kulttuuri- ja 
liikuntapolku 
Kuvataidekoulun KULPS!työpajat 
ovat Espoon koulujen 4–9luokille 
suunnattuja, luokille maksuttomia 
taidepajoja. Lukuvuoden KULPS! 
työpajojemme teemoja olivat mm. 
animaatio, taidehistoria ja muotoilu.

n Ajankohtainen 
kurssiohjelma: 
Ilmoittautuminen: 
espoo.eepos.fi 
Lisätietoa: 
kurssit@espoonkuvataidekoulu.fi, 
puh. 044 799 7084

NIITTYKUMMUN KUVISKERHON OPPILAITA JA VÄRIKÄS ONNENKAKKU.

KUVA: PASI AUTIO

TYÖSKENTELYÄ VALON VOIMAA -KESÄKURSSILLA 2018. 

KUVA: PASI AUTIO

KUVA: PASI AUTIO

KUVA: PASI AUTIO

KUVA: NINA THUNEBERG

KUVA: MAIJA SAARNIO

KUVA: TIINA KEMPPINEN

mailto:kurssit@espoonkuvataidekoulu.fi
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PUUHATEHTÄVÄT: TAPIOLAN 7 C, SARJAKUVAT: LEPPÄVAARAN 12 V.

ETSI 9 EROA KUVISTA: HILMA RINNE

TIIKU RUUSKA, LEPPÄVAARAN 12-VUOTIAATLABYRINTTI: HILMA RINNE

IIRIS PENTTINEN



VALOKUVAUSTYÖPAJAN OPPILAAT AADA MAULA JA ELISA MURANEN. KUVA: PASI AUTIO

PL 6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI

PUH / TEL  09 425 789 20    

toimisto@espoonkuvataidekoulu.fi

www.espoonkuvis.fi  
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