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Valo voittaa pimeän - kaupunkitapahtuma 

Yhdentoista kuvataidekoulun valtakunnallinen VALO-tapahtuma oli samanaikaisesti kaikissa 
Espoon kuvataidekoulun seitsemässä opetuspisteessä 14.11. Valo-tapahtuma oli osa 
Taidenavigaattori 2 hanketta, jota Opetushallitus on tukenut. Espoon kuvataidekoulun 
valotapahtumaan osallistui arviolta 1300 ihmistä. Espoon kuvataidekoulu järjesti myös asukkaille 
avoimia ja ilmaisia valotyöpajoja  9.11.2013 Olari 1:ssä ja 2:ssä, Leppävaarassa ja Kalajärvellä. 
 
 
 WeeGee-talo koki valotapahtumapäivänä muodonmuutoksen, kun rakennuksen etufasadin valot 
sammutettiin ja talon ikkunoissa, pihalla ja aulassa oli oppilaiden valo teoksia, jotka oli toteutettu 
erilaisilla tekniikoilla ja oppilaat esittivät myös erilaisia valo-performansseja.  WeeGee-talon pihan 
valo-ohjelma alkoi klo 18.30 ja valo johdatti vieraat lopulta sisälle klo 19 mennessä. Sisällä 
WeeGee- talon aulassa ohjelma jatkui pimeän keskeltä valotaiteilija Annikki Luukelan ohjaamalla 
valotanssiteoksella. Tanssijat olivat Espoon tanssiopistosta. Espoonlahdessa oli oppilaiden 
varjokuvateatteriesityksiä ja valoeläin- installaatio, jonka lukuisat  valoa hohtavat valoeläimet on 
rakennettu kanaverkosta ja silkkipaperista.  Espoonlahden kaikki oppilaat ovat tehneet myös 
savilyhtyjä. Kauklahden VALO-tapahtuma oli pihatapahtuma. Ikkunoista näkyi erilaisista  
rakenteista syntyviä varjoja sekä silkkipaperimaalauksia. Ikkunalaudoilla on pieniä valaistuja 
juhlapöytiä. Yksi pihapuu on valaistu ja puuhun oli ripustettu suuria kalvomaalauksia ja lintuja, 
jotka kimaltelivat. Lisäksi oppilaiden valmistamat erilaiset lyhdyt sytytettiin valaisemaan pihaa. 
Leppävaaran VALO-tapahtuma oli pihatapahtuma, jossa sytytettiin oppilaiden ja asukkaiden 
tekemiin lyhtyihin kynttilät. Lisäksi oppilaat esittivät varjokuvateatteria ja esityksiä oli mahdollista 
seurata opetuspisteen ikkunoista. Olari 1 ja 2  opetuspisteiden väillä oli valopolku. Olari 2 
opetuspisteen ikkunoissa oli valoinstallaatio ja Olari 1 opetuspisteeseessä oli sadoista led-
valotuikuista rakennettu valoreliefiseinä ja pihalla valoinstallaatiota. Olari 1:sen ikkunoissa oli 



valo-sarjakuvia sekä mahdollisuus seurata oppilaiden varjoteatteriesityksiä. Karakalliossa on 
VALO-näyttelyn avajaiset muista poiketen 4.11 klo: 18.00-19.00.  Kalajärven opetuspisteen 
valoikkunassa on valo-varjoteoksia ja opetuspisteen seinille heijastui pienistä tikkutöistä suuria 
arkkitehtuurisia varjoja. Lisäksi valoteoksia esillä monitoimitalon kirjastossa ja juhlasalissa. 

valotapahtumakuvia:http://instagram.com/espoonkuvataidekoulu?ref=badge# 

Opettajat ja oppilaat ovat kokeneet valo-projektin erityisen innostavaksi ja inspiroivaksi ja moni 
haluaa jatkaa valon kanssa työskentelyä vielä keväälläkin. Joku on jopa todennut, että valo on 
ollut inspiroivin Teema tähän mennessä.   
 

 TAPiola – peli 
Nuoret osallistuvat 100 vuotta sitten syntyneen Tapiolan ”isän”Heikki von Hertzenin 
juhlavuoteen suunnittelemalla tietokonepelin. TAPiola-peli oli 100 vuotta Heikki von 
Hertzenin syntymästä -juhlatoimikunnan tilaama. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimi 
Espoon kaupungin johtaja Jukka Mäkelä ja yhteyshenkilönä Bo Grönholm Espoon 
kulttuurilautakunnasta. Opetushallitus on tukenut hanketta. Koko peliprojektin 
koordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimi Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi. 
Espoon kuvataidekoulussa projektin vastuuopettajana toimi digitaalisen taiteen työpajan 
opettaja Nina Sarkima. Ohjaavana opettajana toimi Arash John Sammander. Peliprojektin 
luontaisena jatkona Espoon kuvataidekoulussa käynnistyi syksyllä 2013 kolme 
pelisuunnittelun työpajaa, joissa opettajana toimii Arash John Sammander. TAPiola 
peliprojekti alkoi elokuussa 2012, kun Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kutsui 
koolle työryhmän valmistelemaan Heikki von Hertzenin syntymän 100-vuotisjuhlaa.  
Peliprojekti oli hieno yhteistyöprojekti eri oppilaitosten välillä. Pelin toteutuksessa oli 
mukana Espoon kuvataidekoulun, ja Etelä-Tapiolan lukion, Espoon musiikkiopiston 
musiikkiteknologian ryhmän opiskelijoita.  Aalto yliopistosta saatiin asiantuntemusta ja 
asiantuntijaluennoitsijoita pelisuunnittelun laitokselta. Pelin sankarihahmo on Tapio, 
myyttinen hahmo, joka erilaisia esteitä väistellen istuttaa puita Tapiolan 
puutarhakaupunkiin. Pelin edetessä maalaisympäristö muuttuu vaiheittain ajan mukana eri 
vuosikymmenien näkymiksi Tapiolan historian aikajanalla. Peli julkistettiin valotapahtuman 
yhteydessä 14.11. 2013 WeeGeen aulassa. Opetushallituksen terveiset tapahtumaan toi 
opetusneuvos Mikko Hartikainen (Taiteen perusopetuksen tulevaisuuden näkymiä. )  
Toisen puheenvuoron TAPiola-pelin julkistustilaisuudessa  piti Juhlatoimikunnan 
varapuheenjohtaja Markku von Hertzen. Heikki Von Hertzenin syntymästä 100 vuotta 
pääjuhla oli Kulttuurikeskuksessa 21.11.2013 Mobiilipeli oli esillä myös pääjuhlassa isolla 
takaseinällä Tapiolasalissa. TAPiola-pelin voi ladata 
osoitteesta: www.dropbox.com/s/el7jt06uzmrqlmn/TAPiolaBetav1.0.2.exe 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto myönsi vuoden taidekasvatusteko 2013-
kunniamaininnan Espoon kuvataidekoululle nuorten mobiilipeliprojektin koordinoimisesta. 



Peli on herättänyt kovasti kiinnostusta espoolaisissa lehdissä sekä koko opetustoimessa. 

 


