
Espoon kuvataidekoulu
Opetussuunnitelma

Liiteosa





VALMENTAVA OPETUS ELI 
VARHAISIÄN KUVATAIDE-
KASVATUS 

 5—6-vuotiaat / 68 h lukuvuodessa

Varhaisiän kuvataidekasvatus ei sisälly  
laajaan oppimäärään.

LAAJA OPPIMÄÄRÄN laskennallinen laa-
juus on 1300 h, ja se koostuu perusopin-
noista ja syventävistä opinnoista.
 

PERUSOPINNOT 

7—12-VUOTIAAT /yhteensä 540 h

Työjärjestyksen mukaista opetusta 476 h 
ja
muuta opetusta 64 h.

TYÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET OPIN-
NOT:
7-vuotiaat: 2h/ vko, 68 h/ lukuvuosi
8-vuotiaat: 2h/ vko, 68 h/ lukuvuosi
9-vuotiaat: 2h/ vko, 68 h/ lukuvuosi
10-vuotiaat: 2h/ vko, 68 h/ lukuvuosi  
(7—10-vuotiaat yht. 272 h)
11-vuotiaat: 3h/ vko, 102h/ lukuvuosi
12-vuotiaat: 3h/ vko, 102h/ lukuvuosi 
(11—12-vuotiaat yht. 204h)

Yht. 476 h

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT:
Ohjatut kotitehtävät
7-11 -vuotiaat, yhteensä 50 h
7-vuotiaat: 10 h/lukuvuosi
8-vuotiaat: 10 h/lukuvuosi
9-vuotiaat: 10 h/ lukuvuosi
10-vuotiaat: 10 h/ lukuvuosi
11-vuotiaat: 10 h/ lukuvuosi

Kotitehtäviä suoritetaan yleensä n. 4 teh-
tävää/lukuvuosi.
Perusopintoihin liittyvän työkirjan laa-
timinen, yhteensä 14 h
yht. 64 h

Ryhmän opettaja pitää kirjaa ryhmän 
suorituksista päiväkirjalomakkeilla, jotka 
arkistoidaan koulun toimistoon luku-
kausittain.

OPETUKSEN ETENEMINEN 
– SYVENTÄVÄT OPINNOT 760 h

LAAJA OPPIMÄÄRÄN laskennallinen laa-
juus on 1300 h:
perusopinnot 540 h
syventävät opinnot eli työpajat 760 h

Opetuksen eteneminen
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SYVENTÄVÄT OPINNOT ELI 
TYÖPAJAT 

13—20-vuotiaat

Työpajaopetusta järjestetään 13—20-
vuotiaille oppilaille 3—4 h/vko, jolloin 
tuntimäärät ovat 102—136 h/lukuvuosi.  
Opintojen kokonaiskesto on enimmillään 
816—1088 h.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Päättötyö

Laajan oppimäärän päättötodistus edellyt-
tää päättötyön suorittamista. Sen laajuus 
on vähintään 100 h.

Päättötyön voivat tehdä halutessaan 16 
vuotta täyttäneet oppilaat, jotka ovat suo-
rittaneet vähintään 3 vuotta syventäviä 
opintoja.

Päättötyötä tehdään työpajaopinnoissa 
sekä normaalien oppituntien aikana että  
niiden ulkopuolella n. 55 tunnin laajuisina 
lisäopintoina.

Päättötyöhön liittyvät lisäopinnot työpaja-
tuntien ulkopuolella:

- päättötyöhön    liittyviin   tiedotus- 
 tilaisuuksiin ja yhteisiin ohjaus- 
 kertoihin osallistuminen
- henkilökohtaiseen ohjaukseen   
 osallistuminen
- työpäiväkirjan (luonnoskirjan)  
 pitäminen päättötyön tekemisen  
 aikana
- itsenäinen työskentely oppitun- 
 tien ulkopuolella
- yhteisiin näyttelykäynteihin osal- 
 listuminen
- taiteentuntemuksen luennoille  
 osallistuminen (yhteensä 4 luen- 
 toa syventävien opintojen aikana)
- työkirjan laatiminen päättötyö- 
 prosessista
- päättötyönäyttelyyn liittyvät teh- 
 tävät
- päättötyön esittely

Taiteentuntemuksen luennot

Taiteentuntemuksen luentoja järjestetään 
4 kertaa lukuvuoden aikana. 
(4 x 3h = 12h/lukuvuosi)

Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat  
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat.
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5—6-VUOTIAAT  (2 h/vko)

TILA
- leikkejä tilassa, tilan kokeminen
- pinta (tila) - viivojen liikettä pin- 
 nassa, kolmiuloitteisuus
- väritila

VÄRI JA VALO 
- tilan valaistusolot, tunnelmat,   
 kokemukset
- valo- ja varjoleikit
- valo tuo värin esiin, elämykset ja  
 värikokemukset: pää- ja välivärit
- väreillä leikkiminen
- värin suhteellisuus 
- väritunnelmat, -kokemukset

SOMMITTELU
- massat, muodot, viivat
- leikkimistä rytmillä - kuvatilassa  
 (esim. leimasintekniikka)
- lähellä, kaukana, iso/pieni,   
 edessä/takana

TAITEENTUNTEMUS
- sadunomaiset kertomukset tai- 
 teesta tai taiteilijoista
- opetuksessa huomioidaan koulun  
 yhteinen vuoden teema

YMPÄRISTÖ
- lähiympäristön tarkastelu (luonto,  
 rakennettu ympäristö ja esineym- 
 päristö)
- luonnonmateriaalit

MEDIA
- lastenelokuvan  katsominen ja 
 siitä keskustelu, päähenkilön ni- 
 meäminen
-  kuvaviestin laatiminen

TYÖTAPOIHIN JA MATERIAALEIHIN 
TUTUSTUMINEN
- savi: muokkaus, muoto, liittämi- 
 nen 
- värit: vesiliukoiset värit, liidut 
- piirtimet: lyijykynä, hiili
- painojäljen tuottaminen
- rakentelu: tikut, palikat, luonnon- 
 materiaalit
- välinehuollon perusteet

Opetuksen sisällöt
Varhaisiän kuvataidekasvatus



7—8-VUOTIAAT (2 h/vko)

TILA 
- kaksiulotteinen - kolmiulotteinen
- luonnonmuodot - ihmisen raken- 
 tamat (vrt. ympäristötietous, som 
 mittelu)
- lähellä - kaukana
- edessä - takana

LIIKE 
-  tarkastellaan ihmisiä ja eläimiä  
 liikkeessä
- liikkeen kuvaamisen erilaisia ta- 
 poja

VÄRI JA VALO
- pää- ja välivärit
- kylmät ja lämpimät värit
- valööri
- heittovarjo

SOMMITTELU 
- vastakohtia esim. pieni - suuri,  
 paljon - vähän, tumma - vaalea
- rytmi: säännöllinen rytmi
- muodot: luonnonmuoto - geomet- 
 rinen muoto (vrt. tila)
- kuva-aiheen sijoittelu paperille,  
 paperin tai muun kuvapohjan   
 muodon huomioiminen

TAITEENTUNTEMUS 
- tutustuminen Ateneumin perus- 
 kokoelmiin 8-vuotiaana
- tutustuminen johonkin nyky-  
 taiteen ilmiöön
- opetuksessa huomioidaan koulun  
 yhteinen vuoden teema

YMPÄRISTÖ 
-  rakennettu ympäristö / luonnon- 
 ympäristö (lähiympäristö)
- ympäristöstä huolehtiminen
- ympäristön kauneusarvot

MEDIA
- median kuvatyyppejä; uutinen,  
 mainos, tiedotus
- animaatioelokuva

TYÖTAPOIHIN JA MATERIAALEIHIN 
TUTUSTUMINEN
-  savi: makkaratekniikka, muok- 
 kaus, pinnan käsittely, liitokset
- kohopainomenetelmä
- eri materiaaleilla rakentelu
- piirtimet: lyijy, hiili
- värit: vesiliukoiset värit, liidut 
- välinehuolto
- materiaalien kestävän kehityksen  
 mukainen käyttö

KOTITEHTÄVÄT 
-   oppitunneilla käsiteltäviin asioi- 
 hin ja teemoihin liittyviä kotiteh- 
 täviä, 4 tehtävää / opintovuosi
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9—10-VUOTIAAT (2 h/vko)

TILA
-  perspektiivi: lähellä/kaukana

VALO JA VÄRI 
-  miten eri värit vaikuttavat (väri- 
 tunnelmat, värin ilmaisevuus)
- vastavärit, ruskeat, harmaat
- värilliset varjot

SOMMITTELU 
- liikevaikutelma sommittelussa
- sommittelun merkitys siihen, mi- 
 tä kuvalla halutaan ilmaista

TAITEENTUNTEMUS
- tutustutaan yhteen Euroopan tai  
 Euroopan ulkopuolisen kulttuurin  
 vanhaan taiteeseen
- nykytaiteen ilmiö
- opetuksessa huomioidaan koulun  
 yhteinen vuoden teema

YMPÄRISTÖ 
-  esineympäristö
- ekologia, kierrätystaide, kierrä - 
 tysmateriaalit rakentelussa
- kestävän kehityksen periaatteita

MEDIA 
-  kuvakertomus
- median kuvatyyppejä, esim.  do- 
 kumentti, fiktio, tiede, taide, tie- 
 dotus
- mediaan tutustuminen: lehdis- 
 tö,TV, elokuva, verkkosivut

TYÖTAPOIHIN JA MATERIAALEIHIN 
TUTUSTUMINEN
-  lino 
- peittävät ja kuultavat värit
- veistoksellinen muoto eri materi- 
 aalein
- reliefi
- välinehuolto
- materiaalien kestävän kehityksen  
 mukainen käyttö

KOTITEHTÄVÄT
- oppitunneilla käsiteltäviin asioi- 
 hin ja teemoihin liittyviä kotiteh- 
 täviä, 4 tehtävää / opintovuosi
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11-VUOTIAAT (3 h/vko)

TILA 
-  mittakaava, suhteellisuus (vrt.   
 ympäristö) perspektiivi

VÄRI 
-  väriperspektiivi, värien vuorovai- 
 kutus (vrt. sommittelu)

VALO 
- valon ja varjon tutkiminen ha-  
 vainnoista
- kolmiulotteisuus

SOMMITTELU  
-  vrt.väri
- kuvakoot ja kuvan rajaaminen

TAITEENTUNTEMUS
- painopiste: rakennettu ympäristö
- käyttötaide
- vähintään yhteen Euroopan ulko 
 puoliseen kulttuuriin tutustumi- 
 nen
- opetuksessa huomioidaan koulun  
 yhteinen vuoden teema

YMPÄRISTÖ 
-  arkkitehtuurin peruskäsitteitä
- ekologia

MEDIA 
- valokuva median palveluksessa
- kuva-analyysi
- mediaan tutustuminen: lehdistö,  
 TV, elokuva, verkkosivut

TYÖTAPOIHIN JA MATERIAALEIHIN 
TUTUSTUMINEN
-  lino, kaaviopainanta
- animaatio, video
- valokuvaus

KOTITEHTÄVÄT 
- oppitunneilla käsiteltäviin asioi- 
 hin ja teemoihin liittyviä kotiteh- 
 täviä, 4 tehtävää / opintovuosi

TYÖPAJOIHIN VALMENTAVA 
PERUSKURSSI
12-VUOTIAAT ( 3 h/vko)

Työpajoihin valmentava peruskurssi koos-
tuu useammasta eri jaksosta, joiden sisäl-
töjä voivat olla esim. piirustus ja maalaus, 
grafiikka, tekstiili, sarjakuva, keramiikka, 
kuvanveisto, rakentelu, arkkitehtuuri, va-
lokuvaus, video tai animaatio.

Jakson kesto voi olla esim. 11—12 viikkoa.

Kunkin jakson aikana oppilaat kokoa-
vat työkirjaa, jonka avulla he oppivat 
arvioimaan omaa työskentelyään ja ym-
märtämään työskentelyprosessia.
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YHTEISTÄ KAIKILLE TYÖPA-
JOILLE
 
Syventävien opintojen työpajoissa opiskel-
laan kuvataiteiden erilaisten tekniikoi-
den ja ilmaisukielten lisäksi ao. työpajan 
edustaman kuvataiteen alueen historiaa 
ja ajankohtaisia ilmiöitä. Työpajaopin-
toihin sisällytetään myös yleistä kult-
tuuritietoutta, näyttelykäyntejä ja tutus-
tumistilaisuuksia ammattitaiteilijoiden 
työskentelyyn.
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ANIMAATIO  I
- animaatiotekniikoiden kokeilua  
 (lyhytfilmejä)
1) pala-animaatio
2) läpipiirtämismenetelmä
3) selluloidimenetelmä
4) 3-ulotteinen animaatio:
· vaha-animaatio (muovailuvaha,  
 savi, huovutushahmot)
· sekamateriaalit (luonnon-, väri- 
 paperi- ja lehtikuvat, valokuva- 
 suurennokset ym.)
· väriarkit ja lehtikuvat yhdessä   
 piirroksen kanssa
· 3-ulotteiset lavasteet eri materi- 
 aaleista
- animaatiokaappi
- kolmijalka
- repropöytä
- valaistus
- kameran käyttö
- esimerkkejä animaattoreista ja  
 animaatioista

ANIMAATIO  II
- esimerkkejä animaattoreista ja  
 animaatioista
- pitkiä animaatioita – ryhmätyö/  
 ideariihi

ANIMAATIO III
- syventäen sama kuin Animaatio II

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään 
neljä kertaa lukuvuoden aikana.
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GRAFIIKKA  I
 - värillinen linopiirros: yksi kuva- 
 laatta + taustaväri
- kuivaneulapiirros, viivasyövytys,  
 akvatinta
- monotypia
 - kuvio ja tausta, positiivi ja negatii- 
 vi (esim. mustavalk. linopiirros)
 - työn tunnelman muuttaminen   
 värejä muuntelemalla, värejä vari- 
 oivat vedossarjat.
 - luonnostelu
- taiteilijoita ja heidän teoksiaan 
 grafiikan historiasta ja nykypäi- 
 västä
- myrkyllisten materiaalien käsit 
 tely
 - työturvallisuus kunkin omakoh- 
 taisessa työskentelyssä
 - ongelmajätteiden käsittely

GRAFIIKKA II
- värigrafiikka, eri värit samalla laa- 
 talla / pohjaväri, värikokeilut
- viivasyövytys-akvatintayhdistelmä
- väritela (kohopaino-syväpainoyh- 
 distelmä)
- pehmeäpohja
- carborundum
- monesta vedoksesta koostuva ko- 
 konaisuus
- luonnostelu
- omien kuvaideoiden tuottami-  
 nen ja kehitteleminen valmiiksi  
 grafiikan töiksi
- uusien tekniikoiden yhteydessä  
 taiteilijoita ja heidän teoksiaan 
 grafiikan historiasta ja nykypäi-
 västä
- myrkyllisten materiaalien käsit 
 tely
- työturvallisuus kunkin omakoh- 
 taisessa työskentelyssä
- ongelmajätteiden käsittely
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GRAFIIKKA III
- puupiirros
- kohopainotyö (lino tai puupiirros)  
 monivärisenä vuorotellen leikaten  
 ja vedostaen
- kahden laatan värivedos (kutakin  
 väriä varten oma laatta)
- oppilaiden omat teemat ja teknii- 
 kat
- esitellään muita grafiikan mene-
 telmiä (esim. seri, lito)
- iirispaino (värin liu’utukset, peh- 
 meät siirtymät)
- luonnostelu

- oma ilmaisu, työskentelytapa ja  
 työrytmi
- grafiikan historiasta ja nykypäi-
 västä
- myrkylliset materiaalit ja niiden  
 käsittely
- työturvallisuuskysymykset
- ongelmajätteiden käsittely

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään 
neljä kertaa lukuvuoden aikana.
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KERAMIIKKA 1-2
- keramiikan työpajat perehdyttävät  
 keramiikkataiteeseen, muotoiluun 
 ja esinesuunnitteluun
- savesta keramiikaksi – työproses- 
 si: ideasta, suunnittelusta ja saven  
 valinnasta valmiiksi keraamiseksi  
 esineeksi / veistokseksi
· suunnittelun perusasiat
- muodonannon perustekniikat   
 (nipistely-, makkara- ja levytek- 
 niikka), dreijauksen alkeet
· kuivatus
· poltto – raakapolton ja lasituspol- 
 ton lämpötilat
·    viimeistely
· lasitus ja lasittaminen
· pinnan käsittely, erilaiset pinta- 
 struktuurit
· enkopien käyttö koristelussa:  lei- 
 masin, palloruisku, raaputus, sab- 
 luunat
- apumuotti
- kipsi ja kipsin käsittely
- 3-ulotteisen muodon ulottuvuudet
- erilaiset rytmit ja jännitteet 3-  
 ulotteisessa teoksessa tai teosryh- 
 mässä
- työturvallisuus, terveydelle haital- 
 listen aineiden käsittely ja niiltä  
 suojautuminen
- veistostekniikat (tuet, apumuotit  
 yms.)

- valuesineen muotoilu ja valmistus
 ·malline, yksi- tai useampiosai- 
 nen muotti
 ·valusavi ja sen käyttö
 ·hyvän esineen ominaisuudet
 ·käyttötarkoituksen vaikutus 
 muotoon
 ·esineen ulko- ja sisätilan suhde 
 ja mittasuhteet
-  viimeistely
 ·alilasitevärien käyttö 
 ·sivellinkoristelu
 ·patinat veistoksissa
- uunin lastaus ja poltto
- rakupoltto ym. erikoispoltot mah- 
 dollisuuksien mukaan
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Keramiikan työpaja
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KERAMIIKKA 3-4
- pitkäjänteistä ja omaehtoista   
 työskentelyä
- projektien toteuttamista omista  
 lähtökohdista hyödyntäen jo 
 aiemmin opittuja taitoja
- tekniikoiden ja materiaalien tar- 
 koituksen mukainen ja soveltava  
 käyttö
- erilaisten materiaalien yhdistä- 
 minen keramiikkaan
- useampiosaisen keraamisen esi- 
 neen valmistus, erilaiset liitosta- 
 vat
- lasitteiden värinmuodostus
- keramiikka osana rakennettua
 ympäristöä

- keramiikan erikoistekniikoita:  
 esim. paperisavi, mosaiikki

Lisäksi kaikkiin keramiikan työpajoihin 
kuuluvat vierailut näyttelyissä. Tutustu-
taan sekä vanhaan että uuteen keramiik-
kataiteeseen unohtamatta taideteollisuutta 
ja muotoilua.

Tutustutaan sekä kotimaisiin että ulko-
maisiin alan kirjoihin ja lehtiin.

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään 
neljä kertaa lukuvuoden aikana.
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KUVATAITEEN TYÖPAJA 
(3 h/vko)
ALLMÄN BILDKONST 
(3 h/vko, opetus ruotsiksi)

Kuvataiteen työpajassa käsitellään laaja-
alaisesti ja syventävästi kuvataiteen eri 
osa-alueita ja ilmiöitä. Painotukset voivat 
vaihdella vuosittain ja ryhmäkohtaisesti. 
Oppiminen on luonteeltaan eri kuvataiteen 
alojen rajoja ylittävää ja kokeilevaa.

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään 
neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Kuvataiteen työpaja/Allmän 
bildkonst



KUVANVEISTO 1
- reliefi
- kipsimuotti ja kipsivalu
- muoto: pinnasta kolmiulotteiseen
- monimateriaalisuus
- muodon, materiaalin ja päämää-
 rän vuoropuhelu

KUVANVEISTO 2
- elävä malli tai muu malli: muoto,  
 liike, mittasuhteet
- betonivalu, onttovalu tms.
- tekstuuri/struktuuri
- luonto ja rakennettu ympäristö;  
 taiteen ja ympäristön suhde toi- 
 siinsa
- sisältö, käsitteellisyys
- näyttelyn ripustaminen/teoksien  
 installointi

KUVANVEISTO 3
- groquis-veistoksia: nopea muo- 
 don, liikkeen ja rytmin havain- 
 nointi
- materiaalittomuus: valo, ääni…
- tila ja volyymi
- tila ja ympäristö: teos annettuun  
 tilaan
- installaatio/tilataide
- kilpailuehdotuksen tekeminen/ 
 koulutukseen hakeminen/
 kirjallinen selvitys teoksesta /muu  
 kokonaisuus

KUVANVEISTO 1-3
- taidehistoriaa ko. aiheeseen, ma- 
 teriaaliin ja työskentelytapaan 
 liittyen
- kuvanveiston klassikoista ajan- 
 kohtaistaiteeseen
- näyttelykäynnit, asiantuntijaopet- 
 tajat
- koti- ja ulkomaiset taidelehdet

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille  voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään 
neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Kuvanveiston työpaja
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Kuvitustyöpaja

KUVITUS 1-3
- Kuvittajan käyttämät tekniikat ja  
 materiaalit
- Eri tekniikoiden yhdistäminen sa- 
 massa työssä
- Perspektiivioppia
- Kuvakirjan, romaanin ja CD-rom- 
 pun kuvittaminen
- Opetuskuva (oppikirja, opas, käyt- 
 töohje)
- Selkokuva
- Juliste
- Logo
- Kirjapainotekniikka
- Karikatyyri
- Tekstin kuvittaminen; miten kuva  
 elävöittää ja täydentää tekstiä
- Taitto: kuvan ja tekstin sommittelu

Kuvitustyöpajojen opinnot etenevät  eri  tek-
niikoiden ja materiaalien hallinnan harjoit-
telusta vaikeampiin tehtäviin ja pitkäjän-
teisempään työskentelyyn. Tavoitteena on 
tutustua kuvittajan työhön monipuolisesti.

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille   voivat    
osallistua kaikki syventäviä opintoja suor-
ittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.



PIIRUSTUS 1-3

 Kuvanrakentamisen peruskäsitteet
- viiva
- valööri
- pintarakenteet
- kuvan rakentuminen useasta ker- 
 roksesta
- lisääminen ja poistaminen
- sommittelu: kuvapinnan käyttö  
 ilmaisevasti, valöörirakenne, kont- 
 rastit (suuri-pieni, kova-pehmeä  
 jne.), tyhjä tila kuvan osana, jän- 
 nite, määrien suhde
- tila: edessä-takana, valo luo tilaa
- muoto: valo-varjo, volyymi, rytmi

Materiaalit ja tekniikat
- lyijykynäsarjat ja grafiitti
- hiili
- puna-, musta- ja valkoliitu
- puuvärit
- kuivapastelliliidut
- pullotussi, terät ja siveltimet
- erilaiset pohjat
- sekatekniikka

Työskentelytavat
- havainnointi
- kuva-aineisto (lehtikuvat, omat va- 
 lokuvat) työskentelyn lähtökohtana
- omien mielikuvien käyttö kuvan  
 tekemisessä

Opetukseen liittyy piirtämisen kuvakult-
tuuri.

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille   voivat    
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Piirtämisen työpaja
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PIMA 1-3

Piirustus 1-3-työpajojen sisällöt ja niiden 
lisäksi seuraavat:

Kuvanrakentamisen peruskäsitteet väri-
opista:
- värien sekoitus
- värien ominaisuudet ja niiden 
 käyttö: kylmä-lämmin, kylläisyys,  
 vaalea-tumma, läpikuultava-peit 
 tävä
- värien levitys: siveltimet, käsiala,  
 maalausnesteet, märkä-kuiva, pa- 
 lettiveitsi

Materiaalit ja tekniikat
- vesi- ja peiteväri
- akryyliväri
- öljyväri

Työskentelytavat samat kuin piirustuksen 
työpajoissa.

Opetukseen liittyy maalauksen kuvakult-
tuuri ja taidehistorian ilmiöiden tarkastelua 
ja soveltamista tehtävien yhteydessä.

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Piirustuksen ja maalauksen 
työpaja

17



18

SARJAKUVA 1
- kuvakoot 
· YK, KK, PK, LK  ja ELK
· Kuvakokojen merkitys: antaa il- 
 mettä ja elävyyttä ja vaihtelua ker- 
 rontaan
· Pelkästään etäältä kuvattu tapah- 
 tuma on köyhä
- kuvakulmat 
· yläkulma
· alakulma
· kuvakulman merkitys: tehostaa 
 tunnetta
- varjostus tehokeinona, rasteri
- kuva ja teksti
- albumit ja lehdet esimerkkeinä
- tekotavat ja materiaalit

SARJAKUVA 2
- liikkeen jatkuvuus kuvasta toiseen
- musta pinta sarjakuvassa
- sivusommittelu
- sarjakuvataiteilijoita
- henkilökohtainen harjoittelu

SARJAKUVA  3
- värisarjakuva
- irti perinteisestä sarjakuvasta
- sarjakuvan historiaa

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen  luennoille   voivat    
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Sarjakuvatyöpaja



TEKSTIILI 1
- luonnostelu ja suunnitteluprosessi
- sommittelu ja värit; erilaiset jatku- 
 vat pinnat, yksittäiskappaleet
- painovärit ja niiden käyttö
             - painotekniikat: paperikaaviopain- 
 anta, vahakaaviopainanta, leima-
 sinpainanta
- solminta- ja taitteluvärjäys
- huovutus
- 3-ulotteinen tekstiili
- kankaanmaalaus
-      tekstiilitaide meillä ja muualla
-      näyttelykäynnit

TEKSTIILI 2-3
-     valotetulla kaaviolla painaminen
- pesukonevärjäys / tekstiilimateri- 
 aalit
- vahabatiikki
- silkkimaalaus
- kolmiulotteiset teokset: taideteks- 
 tiilit, erilaiset materiaalit ja teknii- 
 kat
- kierrätysmateriaalien käyttö
- teollinen tekstiilisuunnittelu/pai- 
 noraportti
- tekstiilihistoriaa 
-     taidenäyttelykäynnit, työhuonevie- 
 railut

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Tekstiilityöpaja
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Keskeisenä tavoitteena on opettaa ku-
vankäsittelyn sekä multimedian perusteet.

TIETOKONEGRAFIIKKA
Digitaalisen työympäristön välineiden ja 
niihin liittyvien ohjelmistojen esittely
- digikamerat
- skannerit
- tulostimet
- CD: polttaminen ja töiden tallen- 
 nus

Kuvankäsittelyn perusteet, Adobe Pho-
toshop -työkalun mahdollisuuksien esittely
- kuvan rajaus, kuvakoot
- värien muokkausmahdollisuudet
- kollaasi kuvankäsittelyn avulla

Esimerkkejä tehtävistä: ”Digitaalinen 
omakuva”, ”Kollaasi”, ”Geometriset muo-
dot”, ”Pelihahmo”.

ANIMAATIO
Hyödynnetään kuvankäsittelyn avulla luotu-
ja hahmoja + maailmoja, jotka animoidaan.

Animaatio Macromedia Flash -työkalulla
- ohjelmiston ominaisuuksien esit- 
 tely
- vektorikuva vs. bitmap -kuva, esi- 
 tellään, vektorityökalujen ominai- 
 suudet
- aikajanan käyttö + perusanimaation  
 tuottaminen
- hahmoanimaatio

MULTIMEDIA
Multimedian tuottaminen Macromedia 
Flash -työkalulla + vuorovaikutussuunnit-
telu

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Tietokoneavusteisen kuvankäsit-
telyn ja animaation työpaja



Tänään, tässä ja nyt -työpaja

TÄNÄÄN, TÄSSÄ JA NYT I

Työpajan sisältöalue keskittyy nykyaikaan ja 
sen kuvamaailmaan. Erityisen tarkastelun 
kohteena on nuorten oma ympäristö ja sen 
analysoiminen.

Työpajassa tutustutaan ja tutkitaan mm. 
- käyttögrafiikkaa eli graafista suunnittelua
- graffiteja
- musiikkivideoiden ja television kuvail-
maisua

Työpajassa käytetään monia eri tekniikoita 
tarpeen mukaan
- piirustus ja maalaus
- kollaasi
- valokuvaus

- silkkipaino
- spray-maalaus
- kuvankäsittely tietokoneella

TÄNÄÄN, TÄSSÄ JA NYT II

Työpajassa  syvennetään edellisen työpajan 
sisältöä. Analysoidaan kuvan vastaanot-
tamisen tapoja ja  niitä merkityksiä ja pii-
lomerkityksiä, joita ympäristön kuvavies-
teihin sisältyy.  

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.
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VALOKUVAUS 1
- fotogrammit
- neulareikäkamera
- kameran tekniset perusteet
- mv-filmin ja –kuvan kehitys
- valo ja varjo kuvassa

VALOKUVAUS 2
- kameran hallinta
- valo – tila – liike kuvassa
- kuvakerronta, kuvasarjat
- itsenäinen työskentely kuvan val- 
 mistuksessa
- dokumentaarinen ja fiktiivinen va- 
 lokuva
- valokuva keksintönä
- värivalokuva, negatiivin skannaus 
 ja tulostus

VALOKUVAUS 3
- oppilaan omat kuvausprojektit –  
 pitkäjänteinen työskentely
- kuvakokonaisuuden valmistaminen
- vanhoja kuvan valmistustapoja  
 (esim. syanotypia, kalotypiat, ko- 
 din vanhat negatiivit)
- värikuvauksen alkeita
- valokuvahistorian perusteoksia

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Valokuvauksen työpaja



VIDEO 1
  Elokuvakerronnan  peruskäsitteitä:
- kohtaus / kuva
- kuvakoot
- kamerakulmat ja liikkeet
- kuvakerronnan perusteita: kuvan  
 sisäinen leikkaus, leikkauksen  
 merkitys kuvakerronnassa
- kuvausryhmä ja työroolit / ryhmä- 
 työ elokuvan toteutuksessa
- elokuva-analyysin käsitteitä, eloku 
 van historiaa
- kameran ym. teknisen välineistön  
 peruskäsitteistö
-    teknisen toteutuksen osa-alueet:  
 leikkaus, ääni, kuva
Materiaalit ja tekniikat
- video- ja digikamerat
Työskentelytavat
- kameran ja muun teknisen väli- 
 neistön käytön harjoittelu
- kuvausharjoituksia yksin, parityönä  
 ja ryhmätyönä
- suunnittelu yksin ja yhdessä ryh- 
 män kanssa
- lyhyiden näyteltyjen kohtausten to- 
 teutus
- elokuvien analysoinnin ja arvioi- 
 misen harjoittelu

VIDEO 2
Elokuvakerronnan käsitteitä
- editointi ( henk.koht.)
- kuvakerronta -  syventäminen   

 (esim. dialogi)
- käsikirjoitus ja sen eri vaiheet
- elokuva-analyysi/sisältöanalyysi/  
 elokuvan lajityypit
- valaisu
- ohjausharjoituksia
Työskentelytavat
- tutustuminen dokumenttielokuviin 
- pitemmän fiktioelokuvan toteut- 
 taminen ryhmätyönä
-  elokuvan lajityyppien analysointi ja  
 arviointi

VIDEO 3
Elokuvakerronnan käsitteitä
- elokuva-analyysi / syventäen
- videotaide ja kokeellinen elokuva
- ohjaus / näyttelijäntyö
Työskentelytavat
-  useampien fiktioelokuvien toteut- 
 taminen
-  elokuvan lajityyppien analysointi ja  
 arviointi

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.

Videotyöpaja
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YMPÄRISTÖN JA ARKKITEH-
TUURIN  TYÖPAJA 1
- pinnasta tilaan: 3-ulotteisen   
 työskentelyn  perusmuuttujat  ja  
 tekniikat 
- mittakaavallisuus työskentelyssä  
 (mittakaavahahmo / oma keho em- 
 piirisenä mittana)
- valon ja varjon merkitys tilassa
- eri materiaalien tuntemus: mah-
 dollisuudet, rajoitteet, työskente- 
 lytekniikat
- turvallisuus, ekologisuus
- kolmiulotteisen työn esittäminen  
 2-ulotteisesti (esim. vapaan käden  
 perspektiivi, aksonometriat ja pro 
 jektiot)

- muotoilun perusteita
- oman suunnitelman esittäminen  
 /työn analysointi ja dokumentointi  
 esim. työkirjassa
-  lähielinympäristön (rakennettu  
 ympäristö) tarkastelu ja arviointi  
 (mm. esteettisyys, muutokset,   
 ekologisuus, käyttäjäystävällisyys ja  
 turvallisuus) 
- tutustumiskäynnit  arkkitehtuuri- 
 kohteisiin ja näyttelyihin
- aluesuunnittelun alkeet
- omat vaikutusmahdollisuudet ym- 
 päristössä (esim. esityksen tekemi- 
 nen, suunnittelukilpailuun osallis- 
 tuminen, ympäristötaideteoksen  
 toteuttaminen) 

Ympäristön ja arkkitehtuu-
rin työpaja



YMPÄRISTÖN JA ARKKITEH-
TUURIN  TYÖPAJA 2

Edellisen opintovuoden taitoja syvenne-
tään
- 3-ulotteisen luonnostelun avulla  
 ongelmaratkaisu ja toteutuksen 
 suunnittelu (mm. materiaalit, tek- 
 niikat, ilmasto, säädökset, tarvitta- 
 vat luvat)
- arkkitehtisuunnitelmien lukutaito 
- rakennettua ympäristöä koskevan  
 tiedon / aineiston eri hakukanaviin  
 tutustuminen ja niiden käyttö 
-  omat vaikutusmahdollisuudet ym- 
 päristössä (esim. esityksen tekemi- 
 nen, suunnittelukilpailuun osal- 
 listuminen, ympäristötaideteoksen  
 toteuttaminen)

YMPÄRISTÖN JA ARKKITEH-
TUURIN  TYÖPAJA 3

Edellisen opintovuoden taitoja syvenne-
tään
- paikallinen/globaali suunnittelu;  
 lähiympäristön arvottaminen   
 (esim. kulttuuriset arvot)
- tutustuminen oman kunnan raken- 
 nettua ympäristöä koskevaan pää- 
 töksentekoon
- omat vaikutusmahdollisuudet ym- 
 päristössä ( esim. esityksen tekem 
 inen, suunnittelukilpailuun osal- 
 listuminen, ympäristötaideteoksen  
 toteuttaminen)
- mahdollisesti tietokoneavusteinen  
 suunnittelu

LISÄOPINNOT
Taiteentuntemuksen   luennoille   voivat   
osallistua kaikki syventäviä opintoja suo-
rittavat oppilaat. Luentoja järjestetään neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.
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TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Syventävien opintojen aikana oppilas voi 
halutessaan suorittaa täydentäviä opintoja. 
Täydentävien opintojen suorittamisessa ei 
ole ylärajaa.

Kuvataidekoulu järjestää joka vuosi taidetie-
touden luentosarjan, jonka sisältö vaihtelee 
vuosittain. Luentoja järjestetään 4 x 3h = 12 
h / lukuvuosi. Sisällöstä ja aikataulusta tie-
dotetaan lukukausien alussa.

Kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyön 
tekijöille osallistuminen neljään luento-
kertaan syventävien opintojen aikana on 
pakollista.

Kuvataidekoulu voi myös järjestää eri pitui-
sia erikoiskursseja ja opintomatkoja.

  





www.espoonkuvataidekoulu.fi


