
Kaupunkitaide yhteisötaiteen keinoin. 

 Nykytaidekasvatushanke. Taidenavigaattori 2. 

 
Koulun nimi: Aimokoulu (visuaalisen taiteen koulu Hämeenlinna) 

Yhteystiedot: Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna 

Koulun ylläpitäjä:  Hämeenlinnan kaupunki 

 

Hankekuvaus loppuraporttia varten  
1. Hankkeen kuvaus: 

 2012 Hankkeen yhteisiin koulutuksiin osallistuminen. Opetussuunnitelman arviointia 
nykytaiteen ja yhteisötaiteen näkökulmasta.  Opetuksen suunnittelua ja Opsin arviointia.  
temaattisen opetuksen suunnitelu. 

Toteutettuja projekteja 2012 

•  Street art viestit tulostettuna tarrapohjalle – kielellinen vaikuttaminen ympäristössä.  
Paikkojen hahmottaminen sanan, äänen ja kuvan  kautta ( projekti n pohjalta 
valmistuu keväällä ainakin yksi  laajan oppimäärän päättötyö 2014) 

• ympäristöä kommentoivat teokset  

• Miten näen itseni uudella tavalla omassa ympäristössäni  ( oppilaat seikkailivat 
roolihahmoissa  kaupunkiympäristössä) dokumentointi 

• Tallinnassa järjestetty osallistuva kaupunkitaide projekti, kommentteja tilaan 
(oppilaiden sanomaa ” täällä on helppo tehdä asioita kun kukaan ei tunne meitä”) 

• Vaatesuunnittelun projekti vaate tilaan. 

Projekteja 2013 

Taiteiden yönä 30.8. toteutettiin: 

• Uusien yhteistyökumppanien kanssa  (Etelä-Hämeen Martat, Vanajaveden opiston 
käsityön opetus, Luotsisäätiön Työtoiminta Viisari ja HAMKin ohjaustointa ) 
Neulegraffiti projekti. Vanajaveden rannan puut puettiin juhlasuun.  

• Kaupungissa kiersi Aimokoululaisten maitokärrykoulu. 

• Koulun visuaalisen ilmaisun ryhmä järjesti  Silence street dance tapahtuman . 

• Valograffitit Valoa pimeyteen tapahtumassa.   

Loppupäätelmät, hankkeen tulokset:  

Oppilaiden näkökulmia: 

• ”Käsitteellisiä  asioita on helpompi  sanallistaa kuin esittää mitä visuaalisesti.” 



• ”Nykytaide syntyy spontaanilla tekemisellä, ideat poikivat prosessissa.”  

• Oppilaat pohtivat sosiaalista kontrollia mikä on sallittua, mikä taas ei. 

• ”Irrottelu oli hauskaa, pääsi yllättämään ja rikkomaan perinteisiäsuomalaisia julkisilla 
paikoilla liikkumisen tapoja” (visuaalisen ilamaisun street dance ryhmä) 

• ”kaupunkitaiteen näkökulma selkeni”  

• ”Ihmisten reaktiot olivat positiivisia, vaikka harva yleisöstä lähti mukaan.”  

2.  Mikä onnistui/ epäonnistui. Mitä voisi tehdä toisin? Hyviä kokemuksia?  Vinkkejä? Entä 
tulevaisuudessa? 

• Oppimisympäristö käsite laajeni. Aimokoulu näkyi kaupungilla – harrastus levisi 
seinien ulkopuolelle ja sai uusia ulottuvuuksia.   

3. Oppilaslähtöinen pedagogiikka, tuliko siihen uutta näkemystä? 

• Oppilaslähtöisyys on osa taiteenperusopetuksen rakennetta, sitä  on jatkuvasti  
tarkasteltava uudella tavalla. Innostuneisuuden ilmapiiri,  joka 
nykytaidehankkeeseen liittyi loi uudenlaisia sosiaalisia suhteita koululaisten välille. 
Ne kannustavat oppilaita valitsemaan koulun opetustarjonnasta uusia työpajoja 
yhdistämään opittua ja taiteen tekemisen keinoja  uudella tavalla.   

4. Oliko hanke innostava? Säilyikö innostus loppuun asti? 

• Innostus kasvoi ja jäi elämään uusia projekteja suunnitellaan. 

• Oppilaiden ajatuksia? 

• Joitain lainauksia edellä. 

• Opettajien ajatuksia? 

• projekti toi uusia raikkaita tuulahduksia jotka jatkuu Aimokoulun työssä 

7. Rehtorin ajatuksia?  

• Odotatan inokkaasti uutta koulun ops prosessia eväitä on koossa paljon, ja 
millaiseksi ne kiteytyvät uudistuvassa opetussuunnitelmassa.  

Kuvauksen antoi:  

Nimi Pekka Lehtimäki 

puh. 040 5477285 

sähköpostiosoite pekka.lehtimaki@hameenlinna.fi 

Materiaalia tulee tällä viikolla Kastehlmelle. 

 

Hanke jatkuu. Saimme jatkorahoituksen 7000€. Nyt keväällä 2014 alamme koota syntyneestä 
kuvamateriaalista kiertävää näyttelyä 2014-15. Teemme myös Kaupunkitaide-lehden 2014, johon 



kullekin koululle on varattu aukeama. Jatkohankkeesta tiedottavat tarkemmin projektisihteeri Oona 
Myllyntaus ja kuvasihteeri Kastehelmi Korpijaakko  mahdollisimman pian.  

 

 

 


