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Helsingin kuvataidekoulun Taidenavigaattori2 toteutunut 
hankekuvaus 
Kartalla –yhteisötaidetta toteuttamassa 
Hankesuunnitelmaan pohdittiin Taidenavigaattori2 osalta tälläistä sisältöä: ”Kartalla on syksystä 
2012 jouluun 2013 ajoittuva paikallissidonnainen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa 
kuvataidekoulun ja muun taideopetuksen opetussisältöön soveltuva, ikärajat, kulttuuri- ja 
taiteenrajat ylittävä yhteisöllinen ympäristötaiteen toimintamalli.  Eri alan taiteilijat luovat oppilaiden 
kanssa yhteyksiä koulun ulkopuolelle itähelsinkiläisen lähiön asukkaisiin ja toteuttavat tutkivaa 
yhteisötaiteen metodia taidetekoina ja löytöretkimäisenä ympäristön havainnoimisena.  ”Kartalla” 
on syväsukellus paikallishistoriaan, kerrostumiin, menneisyyden kaikuihin ja nykyisyyden ääniin.  
Roihuvuoren ja Vartiosaaren alueen muinainen historia ja nykyajan todellisuus muodostavat 
taideteoille ja löytöretkille rajattoman aarreaitan.  Luonnon ja kaupungin vuoropuhelu, ihmisen jäljet 
ja merellisen rantamaiseman monimuotoisuus antavat rajattoman tilan luovuudelle. Tavoitteena on 
kohdata ihmisiä eri elämänvaiheista, nähdä vanhusten elämänkokemus, pienokaisten avoimet 
aistit vauvojen taidetapahtumassa ja yhteisön erilaiset ihmiset tarkastelemassa arkiympäristöään 
uusin silmin. Taiteellisen toiminnan perustana on luoda kohtaamismahdollisuuksia kaikille 
kuvataidekoulun pedagogisin taidoin ja laajentaa taiteen perusopetuksen piirissä olevien oppilaiden 
käsitystä taiteen tekemisen mahdollisuuksista yhteisöllisenä toimintana.   

Roihuvuoren alueen suojellut kohteet, niiden huomioiminen ja tallentaminen taiteen keinoin 
muodostaa erityisen hienovaraisen lähestymistavan historialliseen Helsinkiin. Asukasyhdistykset, 
Helsingin kaupungin lähiöarkkitehdit, läheiset koulut, palvelutalot, päiväkodit, sairaalat, pursiseurat 
ja muut lähialueen toimijat muodostavat yhteistyökumppaneiden verkoston.  ”Kartalla” –hanketta 
koordinoi kaupunkitaiteen asiantuntija, Herttoniemessä asuva kuvataiteilija Erkki Soininen, 
kuvataidekoulun opettaja ja kuvataide- koulun rehtori Virve Kallio.  Mukana taidetekoja oppilaiden 
ja kuvataideopettajien kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa on vanhusten 
katutaideprojektista Pohjoismaisen palkinnon saanut kuvataiteilija Veera Jalava.  Hän suunnittelee 
ja toteuttaa yhdessä kuvataidekoulun opetusryhmien ja kuvataideopettajan sekä paikallisten 
vanhusten kanssa syksyllä 2012 vuorovaikutteisen taideprojektin, jonka tuloksia nähdään myös 
keväällä Strömsinlahdella.” 

Lukuun ottamatta Veera Jalavan vanhusten ja lasten katutaideprojektia, jonka tilalle muokattiin 
toisenlainen katutaideprojekti sairastumisen vuoksi, nämä suurisuuntaiset tavoitteet alkoivat 
toteutua lukuvuoden aikana tehdyissä yhteisötaidetyöpajoissa. Essi Vehkanen, ympäristötaiteilija, 
oli myös mukana tapahtuman järjestelyissä, ohjaamisessa ja dokumentoinnissa. Kaikki koulun 
opettajat osallistuivat tapahtuman yhteisiin pedagogisiin suunnittelukokouksiin, valmisteluun ja 
toteutukseen.  Lähtökohtana oli opetusryhmissä ja työpajoissa ottaa oppilaat vahvasti mukaan 
suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Tuloksia esiteltiin toukokuussa 2013 laajalti Strömsin 
kartanossa ja Strömsinlahden maisemassa.  Kahden päivän Kartalla –taidetapahtumassa oli 
avoimet ovet ja avoin tila osallistua erilaisiin non stop –työpajoihin ja paikkasidonnaisen 
oppilastyönäyttelyn kiertelyyn sisä- ja ulkotiloissa.  Tapahtuma ja siihen liittyvät erilaiset 



yhteisölliset toiminnot dokumentoitiin laajasti sekä valokuvin että time lapse –videolla, jonka työsti 
Joonas Tähtinen. Video on nähtävillä koulun nettisivuilla osoitteessa www.kuvataide.fi. 

ELÄINTEN LIIKENNEMERKIT 

Keramiikkataiteilija Miia Kallio ohjasi Käpylän opetuspisteessä 7-9 -vuotiaita suunnittelemaan ja 
toteuttamaan Eläinten liikennemerkkejä jo syksyllä 2012. Merkit tehtiin yhteistyössä kuvataiteilija 
Otto Santalan kanssa. Materiaalina oli vaneri ja maaleina akryylivärit. Teokset suunniteltiin 
Taivaskallion maastoon ja kuvattiin suunnitelluissa kohteissa. Valmiiden merkkien asemointi ja 
kuvaus tapahtui myöhään syksyllä, joten oppilaat olivat taskulampuin valaisemassa merkkejä. 

Merkkien sijoittamispaikka Strömsin kartanon pihalla Roihuvuoressa Kartalla –
kaupunkitaidetapahtumassa 25-26.5.2013  suunniteltiin opettajien kanssa yhdessä, kun mietittiin 
erilaisten teosten ja työpajojen sijoittelua kartanon puistoon ja sen lähistön metsiköihin ja 
Strömsinlahden rantaan. Merkkien luonteen huomioiden parhaiten sijoituspaikaksi soveltui raja-
alue, jossa hoidettu piha vaihtuu villiintyneeksi hetteiköksi ja pusikoksi.  Liikennemerkit johdattelivat 
rannan kävely- ja pyöräilyreittiä kulkevat kaupunkitaidetapahtuman alueelle. 

KERAAMISET YMPÄRISTÖTAIDETEOKSET VARTIOSAARESSA 

Keramiikkatyöpajojen 14-18 –vuotiaat oppilaat Strömsissä ja Käpylässä tekivät keraamisia teoksia 
teemalla ’Kartalla / Ihan pihalla’. Nämä työt tulivat esille Vartiosaareen osaksi Save Vartiosaari –
ympäristötaidenäyttelyä ammattitaiteilijoiden teosten rinnalle. Vartiosaaressa järjestettiin 20.5. - 
2.6. 2013 ympäristötaideworkshopeja. Ensimmäinen viikko keskittyi ympäristötaiteeseen ja toinen 
viikko performanssitaiteeseen. Ympäristötaideworkshopien tuloksena syntyi ainakin osa Save 
Vartiosaari -näyttelyn töistä. Järjestävänä tahona toimi LARU ART ja kuvataidekoulun 
kontaktihenkilö oli kuvataiteilija Anu Miettinen. Viikonloppuna 25 -26.5. Vartiosaaressa oli 
ympäristötaidetta käsitteleviä alan ammattilaisten luentoja, keskusteluja ja videoita.  

Save Vartiosaari -ympäristötaidenäyttelyn avajaiset olivat 2.6.2013. Osallistuminen 
ammattitaiteilijoiden kanssa saaressa järjestettyyn näyttelyyn tarjosi oppilaille mielenkiintoisen 
yhteistyötahon. Teokset kuljetettiin Vartiosaareen veneellä Reposalmesta keskiviikkona 22.5. 
Oppilaat valitsivat itse teospaikat, ja asemoivat työnsä. Töiden nimikyltteihin tuli paitsi teoksen ja 
tekijän nimi niin myös Helsingin kuvataidekoulun nimi. Teosten purku oppilastöiden osalta on 
järjestettiin sunnuntaille 29.9.2013. Oppilaiden teokset Vartiosaaressa kuvattiin heti pystytyksen 
yhteydessä keskiviikkona 22.5. Kuvat olivat esillä Strömsiin viikonlopun taidetapahtumassa. 
Vartiosaaren näyttelyn purkamisen yhteydessä teokset kuvattiin uudelleen, jotta luonnossa 
tapahtuneet mielenkiintoiset kesän aikana tapahtuneet muutokset näkyisivät 
ympäristötaideteoksen dokumentoinnissa.   

TIME LAPSE -ANIMOINTIA KATUTAIDETYÖPAJASSA 

Kartalla-tapahtumassa Strömsin kartanon pihalla toteutettiin yleisötyöpaja, jossa oli koulun 
oppilaita työskentelemässä yleisön kanssa time lapse –animaationa toteutettavan 
seinämaalauksen äärellä.  Etupihalle oli pystytetty vanerinen maalausseinä ja välineinä käytettiin 
spraymaaleja erilaisine suuttimineen. Työtakkeja ja kasvosuojia sekä kumihanskoja oli maalausten 
tekijöille tarjolla. Kuvataidekoulun oppilaat kuvasivat time lapse –videota maalauksen eri 
työvaiheista.  Työpajasta vastuussa oli kuvataiteilija Juho Hellsten. 

LOHIKÄÄRME -YMPÄRISTÖTEOS 
 
Kuvataidekoulun pihan pitkäaikainen Lohikäärme –ympäristöteos uudistettiin.  Non stop –
mosaiikkityöpajan kantavina opettajavoimina olivat Johanna Rapinoja, Linda Roschier ja Annu 
Martikainen.  Lohikäärme sai uuden pään, johon kaikki saivat liimata värikkäitä lasitettuja 
mosaiikkipaloja.   Suurikokoisen lohikäärmeen vartaloon lisättiin multaan ja istutettiin yhdessä 
kukkia.  Kaikki saivat tulla istuttamaan taimia ja kastelemaan niitä.  Lohikäärmeen ympärillä kävi 
kova vilske. Toivomme, että yhteisöllinen tekotapa luo ympäristöön kiinnostuksen antaa teoksen 



kasvaa ja olla rauhassa ilkivallalta. Muutama vuosi sitten lohikäärmeen puinen pää oli revitty irti ja 
sytytetty palamaan rannassa.  Teos onkin saanut olla rauhassa. 
 
LITORINA-MEREN FOSSIILIT 

Työstin Käpylän opetuspisteen 4-6 –vuotiaiden kanssa keraamisia Litorina-meren fossiileita 
Strömsinlahden rantaan.  Ranta siivottiin roskista ja lasitetut lammikkomaiset teokset, joissa fossiilit 
olivat, sijoitettiin luontoon Kartalla –ympäristötaidenäyttelyn ajaksi.  Teosten sijoittelua häiritsi 
ainoastaan aggressiivinen joutsen, jonka reviirillä selvästi olimme.  Valitettavasti yksi teoksista 
varastettiin näyttelyn aikana.  Mitään muita teoksia sadoista esillä olleista ei tärvelty eikä viety.  
Harmillisesti 6- vuotias tekijä joutui tyytymään valokuvaan hienosta keramiikkaveistoksestaan.  
Varkaus tapahtui vaikka teoksen vieressä oli kyltti, jossa luki teosten olevan alle kouluikäisten 
tekemiä.  Fossiilissa oli kuvattuna C-kasetti varsin taidokkaasti. Ilmeisesti kiusaus oli ollut varkaalle 
liian suuri! 

PUIDEN KASVOT 

Mirka Kastisen ja Heli Sihvosen ryhmissä maalattiin silkille omia kasvoja croquis-tekniikalla.  
Kankaat kiinnitettiin henkareihin, jotka laitettiin Strömsin kartanon metsikköön puiden oksille 
roikkumaan.  Ne loivat jännittävän tunnelman liehuessaan tuulessa metsän keskellä.  Kävivät 
intoutuivat kulkemaan metsässä ja tutkimaan kasvoja tarkemmin lähempääkin, vaikka maasto oli 
epätasaista.  Kaupunkiympäristö alkoi hahmottua myös ihmisten ja luonnon vuoropuheluna.  

MERELLE TUIJOTTAJAT 

Strömsinlahden venesataman vieressä rantakivikossa seisoi kivikossa merelle tuijottajien joukko.  
Ihmiset saivat tehdä tuijottajia lisää kiville merenrantaan.  Materiaalina oli punasavi. 
Pienoisveistoksia ilmaantui kymmenittäin ja myös useat aikuiset kokeilivat muovailua.  Osallistujat 
jäivät pidemmäksi aikaa tekemään hahmoja.  Tuijottajien tekijöille oli järjestetty pop up –
käsienpesupiste ulos.  Tekeminen oli itseohjautuvaa, mutta paikalla oli materiaaleja jakamassa 
Tuuli Helve ja Tuija Mettinen. Tuijottajat veivät katseen merelle hienovaraisella tavalla ja loivat 
kaukokaipuun ja odotuksen tunnelmaa. 

PIC NIC –PEITTO 

Teini-ikäisten työryhmä teki kangaspainotekniikalla kuvioitua puuvillakangasta, ompeli erilaisista 
paloista valtavan pic nic –peiton, joka sijoitettiin Strömsin kartanon rantaan lähelle vanhaa nyt jo 
hajonnutta laituria.  Jotta tuuli ei olisi rullannut peittoa, kulmiin tehtiin rikkonaisista astioista 
mosaiikkikoristeita harkkoihin, jotka laitettiin painoksi.  Pic nic –peitolla sai nauttia omia eväitä ja 
levätä vapaasti.  Työryhmää veti kuvataiteilija Tuija Mettinen, jolle lankesi peiton viimeistely. 

ÖTÖKÄT 

Jättiläismuurahaiset kiipeilivät puiden rungoilla punaisine silmineen tuijottaen.  Yllätyksellinen löytö 
niille, jotka osasivat katsoa tarkemmin! Marja Malin Käpylän ryhmän oppilaat olivat tehneet näitä 
ötököitä ja viirejä, jotka ripustettiin myös puuhun toiselle puolelle puistoa.  Kaikissa kiinnityksissä 
huomioitiin tarkasti, ettei puusto vahingoitu. 

MUSTAPURON LAIVUE 

Tuija Mettinen ja Kimmo Koivisto työstivät 5-11 –vuotiaiden kanssa läheiseen Mustapuroon 
kokonaisen laivaston.  Laivat kiinnitettiin naruin rantaan, mutta niin pitkällä siimalla, että puron 
virtaus keinutti pienoislaivoja maisemassa, joka muistutti aitoa jokimaisemaa. 

MAISEMAMAALAUSTA 



Kuvataiteilija Jukka Lappalainen piti non stop –akvarellimaalaustyöpajaa kartanon pihamaalla.  
Akvarellipapereita meni yli 50. Maalauspisteet olivat liikuteltavia pyöreitä mattoja, jolle sai etsiä 
mieluisan paikan ja näkökulman pihalta.  

MALLIPIIRUSTUSTA 

Palkkasin Kallion ilmaisutaitolukiosta elävän mallin, joka pukeutui kartanon historian siivittämänä 
1700-luvun herrasmiehen asuun.  Kreivi patsasteli pihamaalla ja esitti rooliaan koko päivän toimien 
myös piirustusmallina.  Pihalle oli asetettu puiset piirustustelineet alustoineen. Piirustuksia sai 
tehdä pariisinpaperille pastellivärein. Mallipiirustuksessa oli jatkuvasti piirtäjiä, jotka viihtyivät 
pitkään työnsä äärellä. Valpuri Grönholm ja Marja Mali vuorottelivat piirustustyöpajan ohjaajina.  
Piirtäjät saivat rauhassa keskittyä tekemiseen eikä tekemistä ohjattu tai arvosteltu. Keskustelua 
käytiin, jos tekijä halusi pohdiskella piirtämistään ja havaintojaan. 

POLAROIDEJA  

Kuljin pihalla houkuttelemassa ihmisiä poseeraamaan barokkiasuisessa tintamareskissä, jonka 
oppilas oli tehnyt.  Minulla oli myös kultakehys, jonka avulla ihmiset saivat rajata maiseman, josta 
otin heille mukaan polaroid -kuvan.  Myös kartanonherran kanssa poseerattiin.  Kuvat ripustettiin 
pyykkipojilla verannalle näyttelyksi, josta sai tapahtuman lopulla hakea oman kuvansa. 

ROIHUVUORI-PELI 

Kartanon etupihan asfalttiin piirrettiin yhteisöllinen Roihuvuori-peli. Marja Mali ja Annu Martikainen 
koordinoivat pelaamista ja piirtämistä.  Jättinopat oli hankittu siirtymistä ja pelaamista varten 
pihalle. Pelisäännöt sai keksiä itse ja muunnella niitä.  Piirtiminä toimivat jättisuuret eriväriset 
katuliidut. Roihuvuoren kadunnimissä on valtava kirjo satuaiheita kuten Tuhkimontie, 
Jättiläisenpolku, Prinssintie…joiden pohjalta saattoi keksiä tarinaa peliin.  Lopulta piirtäminen 
riistäytyi vapaamuotoiseksi valtavaksi asfalttiteokseksi. 

 

MAAILMAN SYNTY -INSTALLAATIO 

Kartanon pyöreän kukkaistutuksen ympärille nuoret pystyttivät kalevalaisen Maailman synty –
installaation, joka oli tehty yhdessä venäläisen vertaisryhmän kanssa.  Venäläiset taidekoulun 
oppilaat olivat piirtäneet Kalevalan alkurunon innoittamana piirustuksia, jotka lähetettiin 
sähköpostitse Suomeen. Oppilaat muokkasivat, leikkasivat, poistivat ja lisäsivät yksityiskohtia, 
siirsivät kuvat siirtokalvoille ja ne puolestaan keraamisille laatoille. Savenpolttouunissa kuvat 
kiinnittyivät laattoihin. Oppilaat saivat vapaasti toteuttaa installoinnin pihalle. Koulun yläkerran 
verannalta osa oppilaista antoi alas pihalle neuvoja, mihin mitäkin laitetaan. Osa laatoista rikottiin 
niin kuin runon sotkan munakin rikkoutui ja maailmankaikkeuden elementit ja osaset hahmottuivat.  
Installaation työpajan vetäjinä olivat lisäkseni Annu Martikainen ja Miia Kallio. 

RUUSUJA ITÄMERELLE 

Kartalla –taidetapahtuman päätteeksi tehtiin punaisista ruusuista sydämen muotoinen seppele, 
joka vietiin arvokkaasti mereen.  1700-luvun pukuun pukeutunut mallimme joutui tosin kepillä 
seppelettä sohimaan kauemmas rannasta, kun tuuli oli kääntynyt niin, ettei se oikein tahtonut 
lähteä seilaamaan.  Tälle pienimuotoiselle seremonialle sai antaa ihan oman merkityksen, sitä ei 
selostettu millään tavoin. 

ASUKASPUISTON SEINÄMAALAUS  

Musiikkikoulun 4-luokan kuvataidekouluryhmä suunnittelivat ja toteuttivat seinämaalauksen 
Roihuvuoren asukaspuistoon ohjaajinaan kuvataiteilijat Iina Heiskanen ja Juho Hellsten. Kevään 
2013 kokonaisuus toteutettiin helmikuun ja toukokuun Kartalla-tapahtuman välisenä aikana. 
Lähipäivät helmikuussa olivat 4., 11., 25.2, jolloin alustettiin ja aloitettiin projekti ja 6.5, 13.5, 20.5. 



Jälkimmäisellä jaksolla toteutettiin yhteinen maalaus julkiseen tilaan irtolevyille, jotka kiinnitettiin 
parakin seinään. Etäpäivät sijoittuivat näiden kahden jakson väliin.   

Lähtökohtana kevään projektissa oli oppilaiden tärkeät kuvat. Jokainen toi ensimmäiseen 
yhteiseen tapaamiseen 2 itselle tärkeää kuvaa. Kuvat olivat taidekuvia, käyttökuvia tai valokuvia. 
Jokainen kertoi omasta kuvastaan ja toiset kysyivät täydentäviä kysymyksiä ja kommentoivat 
kuvia, jotta kuvien haltija sai myös muiden kommentit käyttöönsä. Työskentelyssä käytettiin 
erilaisia kuvan tekemisen tapoja katu- ja maalaustaiteen maailmoista (sapluunat, spraymaalit, 
kerroksellisuus, mittakaava, pelkistys / yksityiskohtaisuus).  

SKIDIT FESTARIT HEINÄKUUSSA 2013 

Helsingin kuvataidekoulu järjesti kaksi non stop –työpajaa lapsiperheiden Skidit festareilla 
Kaikukadulla Helsingin Kalliossa.  Perheen pienimmät pääsivät muovailemaan Skidi stadi -
unelmien kaupunkia, josta päivän mittaan muotoutui värikäs ja monimuotoinen yhteisötaideteos 
Kaikukadun pihalle. Arkkitehtuurityöpajaa ohjasi Essi Vehkanen.  Pihalle pystytettiin myös 
maalausseinä, jossa yhteisöllistä kuvantekemistä saivat kokeilla kaikki halukkaat vauvasta vaariin.  
Työpajaa ohjasi muotoilija Jarno Tiainen. Skidit festarit kuvia löytyy facebookista tapahtuman 
sivustolta.  Tapahtumassa kävi satoja lapsiperheitä ja työpajoissa oli valtava vilske koko ajan.  
Osallistuville perheille työpajat olivat ilmaisia. 

VIIKIN ASUKASTALON SEINÄMAALAUS 

Kuvataiteilijat Kimmo Koivisto ja Janne Kärkkäinen ohjasivat Viikin asukastalon 
seinämaalausprojektia, johon valikoitui taidehistoriallinen lähtökohta Seurat`n puistomaalauksesta 
Sunnuntai-iltapäivä Grande La Jatten saarella, (1884-86). 7-14 –vuotiaat oppilaat suunnittelivat 
nykyaikaisen näkymän, jossa liikkui eläimiä ja ihmisiä.  Väriskaala mietittiin yhdessä ja maalaus 
toteutettiin suoraan seinään.  Asukastalon käyttäjät olivat toivoneet seinään taideteosta, johon 
viikkiläiset lapset saivat tilaisuuden suunnitella ja toteuttaa taidemaalareiden kanssa teoksen. 
Ryhmä sai teoksen valmiiksi syksyn aikana. 

KAUPPAHALLIN AIDAN YHTEISÖMAALAUS 

Multicolor -ammattitaiteilijaryhmä oli tekemässä kymmeniä metrejä pitkää työmaa-aidan 
taideteosta Helsingin kauppahallin työmaan aitaan. Juho Hellsten tiedusteli taiteilijakolleegoilta, 
voisiko osallistaa kuvataidekoulun teini-ikäisiä oppilaita yhteisömaalaukseen kanssaan.  He saivat 
useamman metrin pätkän aitaa toteutettavaksi ripeällä aikataululla.  Oppilaille työskentely julkisella 
keskeisellä paikalla oli kiehtovaa vaihtelua luokkahuonetyöskentelyyn ja he sitoutuivat projektiin 
hienosti.  Teos valmistui outoine olioineen aikataulussa ja Helsingin rakennusvirastosta käytiin 
dokumentoimassa tätä teosta hyvänä esimerkkinä kaupunkitaiteesta.  Luvallinen seinämaalaus 
vahvistaa nuorten osallisuutta kaupunkimaisemaan vaikuttamisesta ja antoi myös kiehtovan 
pedagogisen tehtävän työskennellä ammattitaiteilijan kanssa saman teoksen ideoinnissa ja 
maalaamisessa viimeistellyksi taideteokseksi.  Osallisuus laajemmassa taiteilijayhteisössä tässä 
vaiheessa opintoja, antoi kokemuksen ammattimaisesta yhteisöllisestä työskentelystä. 

Valoa pimeyteen marraskuussa  
VALOKARTANO -valotaidetapahtuma Strömsissä 14.11. ja 23.11.2013 

Sovimme koulun valotaidetapahtumapäiväksi lauantain 23.11.2013, jolloin olisi mahdollisuus saada 
perheet ja lähiseudun asukkaat suurin joukoin osallistumaan myös kaikille avoimiin 
valotaidetyöpajoihin. Yhteisöllisessä taidetapahtumassa oli kaikilla mahdollisuus osallistua 
valotaiteen tekemiseen ja installaation muokkaamiseen jollain hauskalla toiminnallisella ja luovalla 
tavalla. Marraskuun loppua kohden pimeys laskeutuisi aiemmin ja tapahtumaan voisivat osallistua 
myös pienten lasten perheet. Myöhemmin selvisi, että muiden kuvataidekoulujen yhteinen 
päivämäärä olikin edellisellä viikolla, joten päädyimme järjestämään valotaidetapahtuman sekä 
torstaina 14.11. että lauantaina 23.11.2013.  



23.11. tapahtumassa musiikkiopiston 10-vuotiaiden harmonikkaryhmän live-esitykset loivat 
tapahtumaan oman musiikillisen tunnelmansa.  Musiikkiopiston harmonikansoiton opettaja Antti 
Leinonen oli tarttunut tilaisuuteen ryhmineen. Hän kävi ennalta katsomassa esiintymistilan ja 
keskustelemassa ohjelmistosta ja käytännön asioista. Opettaja ja oppilaat esittivät syksyn aikana 
harjoittelemiaan kappaleita, joihin kuului myös kuvataidekoulun vesiteemaan linkittyvää 
vesimusiikkia.  

Suunnittelin esitykseen toimivaa visuaalista ilmettä ja päädyin sijoittamaan heidät läpinäkyvän 
valoteoksen taakse. Pienten oppilaiden vanhempiensa ja ympäristötaiteilija Essi Vehkasen kanssa 
tehty merellinen installointi näytti akvaariomaiselta soittajien soittaessa läpinäkyvän teoksen 
takana. En siinä vaiheessa tiennyt, että äänitekniikan piuhojen paljous estäisi kuuntelijoilta pääsyn 
lähemmäs. Kauempaa soittajat eivät näkyneet yhtä hyvin.  Kartanon verannan ’valoakvaarion’ 
sisällä lämpimässä esiintyvät soittajat saivat minulta sormiin pujotettavaksi moniväriset 
’Discofingers’ -ledlamput, jotka sitten vikkelästi pomppivat näppäimistöllä.   

Olin saanut paikalle valo- ja äänitekniikkaa opiskelevat nuoret Martta Honkalan ja Fanni Vuoren 
auttamaan järjestelyissä. He toteuttivat ansiokkaasti laadukkaan äänentoiston, joten musiikki soi 
ympäröivään puistoon koko tapahtuman ajan. Olen useamman kerran haaveillut saavani 
kuvataidekoululle yhteistyökumppanin, joka auttaisi luomaan ihan uutta äänimaisemaa 
oppilastyönä kuvataiteellisiin produktioihin. Aika ja kekseliäisyys ei tuntunut riittävän kaikkeen, eikä 
mistään tälläkään kertaa auennut luontevasti apua luoviin musiikkiratkaisuihin. Tarvittava 
vesimusiikki kuitenkin onnistuttiin saamaan mukaan tapahtumaan. Vesillä tummien joutsenten, 
digitaalinen ambient -sinfoniasävellys, johon sain esitysluvan, soi pihapiirissä 
23.11.harmonikkaryhmän esitysten päätyttyä, 14.11. tapahtumassa ja Valokartano –time lapse 
videossa. Sävellys oli lukiossa tehty oppilastyö, joten onneksi täyttyi myös toive 
oppilaitosyhteistyöstä tässäkin kohtaa.  

Palautetta: 
Oppilaiden suhtautuminen valotaiteeseen ennen tapahtumaa oli: 
- ei kovin kiinnostunutta / innostunutta, koska valotaide tuntui olevan vaikea hahmottaa 
- UV-väreillä maalanneet oppilaat saivat jonkun kuvan mitä tuleman pitää, koska pääsivät 
testaamaan värien loistoa työskentelyn kuluessa (työskentelyn kuluessa ei kovin paljoa puhuttu 
valotaiteesta) 
- epämääräinen suhde, ei ollut käsitystä juurikaan mistä on kyse 
Taidetapahtumaan osallistuneiden oppilaiden suhtautuminen yhteisötaiteeseen ja sen 
ideoimiseen oli: 
- oppilaat olivat innostuneita, kun näkivät työnsä tulokset 
- ne, jotka eivät olleet osallistuneet olivat selkeästi hieman kateellisia jälkikäteen 
- innostunut / ylpeä, kun valot viimein sytytettiin ja koko komeus oli nähtävillä 
- valomaalaukset ilahduttivat tapahtuman jälkeenkin 
Hankalaa valotaiteen tekemisessä oli: 
- se, että laitteisto ei ollut opettajillekaan riittävän tuttu (mutta tekemällä oppi ja osaa ensi kerralla 
enemmän) 
- valot 
- useampi opettaja sanoi käyttäneensä omaa kameraa, koska vieras kamera oli haastava 
Olisin halunnut:  
- jälkikäteen ajateltuna taskulamppuja olisi voinut olla ympäristössä liikkumiseen 
- lämpimämmän sään 
- olla paikalla (ne jotka eivät olleet tapahtumassa mukana) 
Yllätyin: 
- tapahtuman hienous 
- metsän pimeys; lapset olisivat voineet jalkautua laajemmallekin alueelle valojen kanssa 
- yleisesti laajempi pihapiirin käytön mahdollisuus 
Itse tapahtuman aikana koin: 
- UV-maalaukset olisivat voineet olla hieman pienempiä käytännön työn helpottamiseksi 
- että työpajat ja ohjelma olivat tärkeitä 



- musiikki oli hieno osa valokartanoa 
- itse tekeminen ja saippuakuplakone 
Toivoisin jatkossa: 
- koulun yhteisiä tapahtumia ja yhdessä tekemistä ylipäätään 
- yhteisöllisyyden kannalta tärkeitä tämän kaltaisia projekteja 
- tällaisen projektin myötä syntyvää yhdessä oppimista 
Innostuin: 
- Valosta ja pimeydestä 
- hyvästä säästä 
- elämyksellisyydestä 
- oppilaslähtöisyydestä 
- onnistumisesta 
 
YLLÄTTÄVÄ YLEISÖPALAUTE VALOA PIMEYTEEN VALOKARTANOSTA 
Emme keränneet itse tapahtuman aikana yleisöpalautetta johtuen tapahtumapaikan pimeydestä, 
mutta seuraavan viikon alussa minulle soitti Helsingin Sanomien Mestan Kaupunkitoimituksen 
toimittaja.  Hän kysyi: ”Mitä ihmettä teillä siellä Strömsin kartanossa on tapahtunut, kun 
toimitukseemme on tulvinut ihmisiltä valtavasti valokuvia ja kommentteja? Kertoisitko mistä on 
kysymys?  Olette siis Helsingin kuvataidekoulu ja…?”   
Mediajulkisuus ei kuulunut tapahtuman ensisijaisiin tavoitteisiin, mutta tuntui hyvältä silti saada sitä 
tässä muodossa, lukuisina Mestan yleisökuvina, paikalla olleiden ihmisten intona jakaa hyvää 
fiilistä ja meininkiä myös median kautta.  Tiedotteita hankkeesta ja tapahtumista oli kuitenkin jaettu 
laajalti ja tiedottamiseen oli panostettu, mutta median saaminen paikalle osoittautui vaikeaksi.  Kun 
yllättävä palaute Helsingin Sanomista tuli, heräsi ajatus: Ei tätä urakkaa turhaan tehty.  Iso osa 
tavoitteista toteutui. Hyviä uutisia kaikille! Valoisia uutisia.  
 
Loppupäätelmät, hankkeen tulokset 

Vartiosaaren ympäristötaideteosten purku tapahtui yhdessä oppilaiden kanssa, ja sen ohessa 
pidettiin yhteinen palautekeskustelu kuvataiteilija Anu Miettisen kanssa. Loppuyhteenveto 
näyttelystä oppilaiden kanssa pidettynä oli tärkeä. Se mahdollisti ympäristötaidetta koskevien 
hajanaisten käsitysten kokoamisen, antoi tilaisuuden tarkastella ammattitaiteilijan työtä sekä lisäsi 
oppilaiden kunnioitusta ja ymmärrystä koskien omaa ja toisten taiteellista työtä.  Näyttely oli 
avoinna pitkään tarjoten kävijöille upeita elämyksiä kesäisessä Helsingin saaristossa.   
Dokumentointi loi mielenkiintoisen muuttuneiden ympäristötaideteosten näyttelyn, joka esiteltiin 
koulun nettisivuilla, Strömsin kartanon oppilastyönäyttelyssä ja Taidenavigaattori2 –blogissa.  
Oppilaiden tiivis osallisuus kokonaisuudessaan suunnittelusta toteutukseen ja jälkipuintiin teki tästä 
osiosta erittäin antoisan.  Oppilaiden kiinnostus säilyi läpi eri vaiheiden ja he sitoutuivat 
tekemiseen.  Kaikki saivat teokset ajallaan valmiiksi, ne olivat suurikokoisia, persoonallisia ja 
projekti koettiin kiinnostavana.   

Musiikkikoulun 4-luokkalaisten kuvataideryhmän oli tarkoitus työskennellä Roihuvuoressa toimivan 
vanhusten palvelutalon kanssa yhteistyössä ja toteuttaa visuaalista kirjeenvaihtoa. Esteeksi 
sukupolvia ylittävälle taideprojektille muodostui yllättäen se, ettei palvelutalosta saatu mukaan 
vanhuksia. Syyksi kerrottiin heidän fyysinen kuntonsa, joka ei riittänyt projektin pitkäkestoiseen ja 
liikkumista vaativaan suunnitelmaan. Yritimme saada Roihuvuoren eläkkeensaajien ja Monen 
Polven Kasvutilan kautta osallistujia, mutta tämä ei onnistunut.  Lisäksi taiteilija, jonka oli tarkoitus 
vetää yhteistyöprojekti, joutui vetäytymään siitä sairastuttuaan. Päätettiin tehdä projekti Iina 
Heiskasen ja Juho Hellstenin sekä oppilaiden projektina niin, että yhteistyökumppanina olikin 
Roihuvuoressa sijaitseva asukaspuisto.  Siellä toimivaan kesäkahvilaan tehtiin ulos isot 
seinämaalaukset.  Näin kaupunkitaide ilahdutti kahvilassa ja asukaspuistossa käyviä kaiken ikäisiä 
ihmisiä, myös vanhuksia. 



Hieno pedagoginen oppi, jota oli harjoiteltu jo aiemmissa tilanteissa oppilaiden suunnitellessa 
vertaistyöpajoja: anna ihmisten osallistua, anna tilaa, aikaa ja kuuntele, alkoi luonnistua. 
Tavoitteena oli aktivoida kaikkia toimimaan, löytämään iloa ja innostusta ja halua tehdä sekä 
osallistua yhteiseen tekemiseen. Olin tapahtumia koordinoidessani käytettävissä, neuvoin 
tarvittaessa ja jos vainusin hoitamattomia asioita, koetin auttaa kysymällä kysymyksiä enkä 
valmiilla vastauksilla. Niin saatiin koululle hankittua mm pari kokoon taittuvaa telttakatosta huonon 
sään varalta. Keskustelemalla ja sopimalla kuka haluaa minkä homman hoitaakseen. Vaikka 
tapahtumapäivien sää oli loistava, katos oli tarpeen pihapiirin pihamaan rajaamiseksi 
maalaustyöpajalle. On antoisaa nähdä ihmisten ottavan vastuuta tapahtuman sujumisesta ja 
panostavan siihen kukin omalla tavallaan.  Tämä loi miellyttävän ilmapiiriin tapahtumapäivän 
kiireiseen aamuun, kun tehtiin kaikkia mahdollisia käytännön järjestelyitä.  Olin varautunut myös 
yllätyksiin pyytämällä mukaan vapaaehtoisia lisävoimia, jotka ahkeroivat kaikessa siinä, missä oli 
pulaa tekijöistä.   

Hankesuunnitelmassa olimme ideoineet myös näin: ”Roihuvuoren japanilaistyylinen puutarha 
vuodenkierron juhlineen on miljöönä musiikin ja tanssin integroimisessa hankkeeseen.  Helsingissä 
asuvia japanilaisia taiteilijoita kutsutaan mukaan toteuttamaan poikkitaiteellista tapahtumaa.  
Kuvataiteilija Henriikka Härkönen toteuttaa kuvataidekoululaisten kanssa vertaisprojektia lähistön 
koululaisten kanssa.  Tavoitteena on luoda toiminnallinen yhteys taiteen perusopetuksen 
oppilaiden ja läheisen koulun vertaisryhmän välille sekä taideopettajien välille.  Kevään 2013 
ympäristötaidetapahtuma toteutetaan Strömsinlahdella Roihuvuoressa.  Joulukuun 2013 Valo 
voittaa pimeyden –tapahtumaan Helsingin kuvataidekoulu palkkaa valotaiteilijan 
kuvataideopettajien tueksi.  Opettajakuntaa täydennyskoulutetaan ympäristötaiteen ja 
yhteisötaiteen tekijöiksi.  Yhteistyö Suomen muiden kuvataidekoulujen kanssa ja kokemusten 
jakaminen muodostaa paikalliselle hankkeelle vertaistoimijoiden verkoston.  Luentoihin ja 
koulutuksiin kutsutaan myös muita hankkeeseen osallistuvia kouluja.  Taiteen perusopetuksen 
pedagogiikan kehittämisen kannalta hanke on merkittävä, sillä se tuo lasten ja nuorten ulottuville 
vertaistoiminnan lisäksi nykytaiteen keskeisen kentän ja luo kiinnostavalla tavalla sekä paikallista 
että laajempaa Suomen eri osia kattavaa verkostoa ulottuen näyttelytoiminnan kautta myös 
kansainväliseen toimintaan Virossa.” 

Erkki Soinisen vetäydyttyä koordinoinnista kesken kauden yhteys japanilaisiin muusikoihin jäi 
syntymättä. Japanilaistyylinen puutarha kirvoitti leijanrakennustyöpajan kuvataiteilija Olof Kankaan 
ohjauksessa. Leijoja rakensivat roihuvuorelaiset lapset vanhempineen.  Soinisen ohjauksessa 
opettajat olivat ehtineet kuitenkin saada hyvän katsauksen paikkasidonnaisen taiteen 
mahdollisuuksiin ja käytännön ohjausta ideoiden kehittämisessä. Henriikka Härkönen ei ollut 
alkuperäisen suunnitelman mukaan sittenkään mukana projektissa, eikä tämän hankkeen 
puitteissa pystytty tekemään yhteistyötä perusopetuksen kanssa.  Tähän saatiin erillinen apuraha 
Koneen säätiöltä ja suunnitelma toteutettiin Itu-projektin yhteydessä.  Olimme yltiöoptimistisesti 
ideoineet liian laajan hankkeen resursseihin ja ajankäyttöön nähden.  Onneksi pystyimme ideoita 
kehittämään kuitenkin toisessa hankkeessamme.   

Kokemusten jakaminen muiden kuvataidekoulujen kanssa onnistui syksyn Taidenavigaattori2 
koulutuksessa Annantalolla, mutta edelliseen aloituskoulutukseen ei kukaan koulumme opettajista 
pystynyt osallistumaan koulumme lomaviikolle ajoitetun koulutuksen vuoksi. Tämä oli harmillista, 
mutta pyynnöistämme huolimatta ajankohtaa ei voinut muuttaa. 

OPPILASLÄHTÖINEN PEDAGOGIIKKA -> YHDESSÄ OPPIMISEN PEDAGOGIIKKA 

Isot taidetapahtumat Kartalla ja Valokartano alkoivat muotoutua ensin olemassa olevan tiedon ja 
taidon varaan. Ideoita kehiteltiin pedagogisissa kahviloissa ja oppilaiden kanssa keskustellen. 
Ensikertalaisia valotaiteen tekijöitä kuului joukkoon runsain mitoin.  Yllytin opettajia kokeiluihin 
oppilaiden kanssa yhdessä ja kehittämään ideoita oppilaiden kanssa, antamaan tilaa omille ja 
oppilaiden oivalluksille. Olimme edellisinä vuosina kehittäneet kolmen helsinkiläisen 
kuvataidekoulun kanssa vertaisoppimisen taitoja opettajien täydennyskoulutuksessa.  Osa oli 
kokeillut vertaisoppimista myös kansainvälisissä projekteissa Virossa ja Venäjällä sekä oppilaiden 



että opettajien kanssa.  Helsingin kuvataidekoulussa kehitetään yleensä ideoita yhdessä ja jaetaan 
tietoa kollegoille avoimesti. Vertaisoppiminen on muodostumassa käytännöksi. Yhdessä oli myös 
päädytty käsittelemään lukuvuoden aikana oppilaiden kanssa vesielementtiä eri näkökulmista. 
Taiteen ja tieteen integrointi vesiteeman tutkimuksissa luonnistui hyvin kuvataiteen näkökulmasta. 
Ajoitus yhteisötaiteelle tuntui täydelliseltä. 

Opettajat oppilaittensa kanssa valitsivat ja merkitsivät ikkunat, joihin kaikki halukkaat saivat lähteä 
tekemään kokeiluita ja installointia koskien Valokartanoa.  Otin yhteyttä viereiseen Itä-Helsingin 
musiikkikouluun ja tiedustelin halukkuutta osallistua oppilaiden kanssa valotaidetapahtumaan 
musiikillisella panoksella. Kaikki luovat sovellukset, improvisaatiot, harjoitukset ja perinteisemmät 
esitykset olivat tervetulleita. Vesimusiikki välkehti ajatuksissa. Olin valmis ideoimaan lisää mikäli 
yhteistyöhaluinen ryhmä löytyisi. Musiikkikoulun apulaisrehtori lupasi laittaa pyynnön eteenpäin 
musiikinopettajille.  

Kävin ostamassa valotaidekouluttaja Jukka Laineen oppimisosioissa käyttämiämme erilaisia 
valolähteitä kaupoista ympäri Helsinkiä ja kyselin opettajilta, minkälaisia toivomuksia heillä olisi 
materiaaleista, tekniikoista ja lampuista. Kukaan ei oikein ollut varma, mitä oli tekemässä ja mitä 
siihen tarvittaisiin, joten päätin hankkia kokeiluja varten erilaisia edullisia erivärisiä ledejä, 
taskulamppuja ja valosarjoja.  Koululle hankittiin säilytyslaatikko, joka täyttyi erilaisista 
’valohärpäkkeistä’. Lupasin myös hankkia taskuprojektoreita siltä varalta, että jotkut ryhmistä 
innostuisivat valokuva- ja/tai videotaiteesta. Annoin tilaa vapaille valinnoille ja kokeiluille. Heitin 
ilmaan myös oppilaslähtöisten performanssien ideaa.  

Ideoita alkoi muotoutua, mutta edelleenkin lopputulos pysyi avoimena.  Kaikkiin ikkunoihin syntyi 
lopulta teos, joista muodostui kartanon kokoinen valoinstallaatio. Jopa talonmiesperheen ikkunat 
saatiin käyttöön ja toimistosihteeri auttoi minua valopiirtämisessä valokuvatessani tiedotteisiin 
tulevia kuvia. Pedagogisesti oli kiinnostavaa nähdä, kuinka vastuullisesti erilaiset oppilaat ja 
opettajat suhtautuivat yhteisötaiteen tekemiseen.  Kuka viime kädessä teki päätökset?  Miten 
lopputulokseen pääsi vaikuttamaan? Näkyikö kaikkien osallisuus? Ryhmissä oli vaihtelua. Erilaiset 
luonteet ja tavat toimia näkyivät prosessin aikana. Ilahduttavaa oli nähdä kuinka yhteisö puhalsi 
yhteen hiileen etenkin silloin, kun ensimmäisen tapahtuman lähestyessä osa teoksista oli 
keskeneräisiä. Toisen opettajan ryhmä riensi apuun. 

Kahden tapahtuman välillä oli riittävästi aikaa myös installaation kehittämiseen mikäli tekijät itse 
niin toivoivat. Mahdollisuus nähdä kokonaisteos vasta itse tapahtuman avaushetkellä oli sekä 
jännittävää että stressaavaa. Tähänkin eri ihmiset tietty suhtautuivat eri tavoin.  Kun Valokartanon 
lumovoima oli todistettu 14.11., seuraavaan isompaan lauantain tapahtumaan 23.11. syntyi 
innostava noste. Ensimmäisessä tapahtumassa paikalla olleet opettajat kävivät vuoron perään 
ihmettelemässä minulle, kuinka kaikki näytti paljon paremmalta kuin he olivat osanneet 
kuvitellakaan! Silloin minulle valkeni, että yhdessä tehty installaatio olikin osoittautunut 
merkityksellisemmäksi ja voimauttavammaksi kuin kukaan etukäteen aavistikaan.  Toinen yleinen 
hämmästelyn aihe oli se, kuinka halvoilla ja vähäisillä valoilla saatiin paljon upeampi lopputulos 
kuin aluksi hankituilla voimakkaammilla ja kalliimmilla valoilla.  Jotkut ryhmät kokosivat 
installaationsa uusiksi innostuksen vallassa.  

Olin toivonut tätä. Olin toivonut, että ideat ja innostus löisivät kättä ja lähtisivät elämään omaa 
elämäänsä.  Halusin, että ne, joita valotaiteen mahdollisuudet koskettivat, saisivat innostustaan 
toteuttaa ja syntyisi jopa ryhmä, joka kantaisi ideoita tulevaisuuteen.  Kaiken toiminnan taustalla on 
myös monivuotinen pedagoginen kehittämistyö, joka oli luonut edellytyksiä onnistumiselle. Olimme 
käyneet syväluotaavaa keskustelua omista taidekäsityksistä, havainneet eroavaisuuksia ja 
avautuneet laajemmalle keskustelulle taiteesta ja taidekasvatuksesta.   Kaikki hienonhienot säikeet 
ja välillä suurensuuret kukinnot yhteisön pedagogisella polulla muodostavat elävän organismin.  
Oivallusten ja onnistumisten hetket limittyneinä vähemmän hohdokkaisiin yrityksiin kertovat 
rohkeudesta kokeilla ja kehittyä.  

VALLATONTA VALLANKÄYTTÖÄ 



Yhteisötaidetta kannattelivat mielestäni opettajat, sillä oppilaiden osallisuus ideoinnissa oli 
vaihtelevaa.  Joissain ryhmissä vuoropuhelu ja yhteistyö sujuivat luonnostaan, toisissa opettaja 
turhautui, kun tuntui, ettei mitään kovin ihmeellistä ollut tapahtumassa. Oppilaat eivät tuntuneet 
välttämättä oivaltavan mahdollisuuksiaan ja omaa osallisuuttaan ideoinnissa. Siihen ei ollut kaikilla 
tottumusta eikä kokemusta tai opettaja ei tarjonnut riittävästi aikaa tai mahdollisuuksia ideoiden 
kypsymiseen. Toteutuksessa kuvataidekoululaiset ovat kyllä tottuneet etsimään ratkaisuja, 
työstämään omia ideoitaan sekä käymään vuoropuhelua. Mutta kuinka oppilaat olisivat voineet 
täysin vapaasti suunnitteluun heittäytyäkään, sillä olihan Taidenavigaattori2 kuitenkin opettajien 
tarjoama idea? Täysin oppilaslähtöinen installaatio olisi ollut vain idean tultua alusta asti oppilailta 
itseltään heidän omasta aloitteestaan!  

Oppilaiden aktiivinen osallisuus yhteisötaiteen suunnitteluun ja ideointiin on koulussamme vielä 
alussa. Vastuu saattaa pelottaa tai kaikilla oppilailla ei ole tottumusta tai luottamusta omiin ideoihin. 
Emme välttämättä ole vielä osanneet luoda edellytyksiä rohkeammalle toiminnalle. Muutoksen 
tarvetta ei ole ollut, ei laajemmin tiedostettu tai ilmaistu tai oppilaiden toiveita ei ole käsitelty 
perusteellisemmin. Näihin asioihin halusin kiinnitettävän enemmän huomiota ja käytävän 
keskustelua. Emansipatorinen pedagogia saattoi kuitenkin ottaa pieniä askeleita prosessin aikana.  

REHTORIN REFLEKTIOTA 

Tuottiko yhteisö uutta tietoa toimimalla tässä hankkeessa niin kuin toimi? Opimme 
kokemuksellisesti yhdessä tekemisen voimasta ja sen synnyttämistä tunteista ja tuntemuksista. 
Käynnistyi ajattelun prosesseja, joiden suuntaa ja vaikutusta voi olla vaikea perusteellisesti 
arvioida vielä tässä vaiheessa. Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka emansipatorinen pedagogia 
mahdollisesti saa jalansijaa oppilaitoksessa ja yhteisössä sen ympärillä. Näimme oppilaissa 
erilaisia reaktioita ja muuttuneita asenteita, myös opettajissa käynnistyi pohdinta taidekasvatuksen 
synnyistä syvistä. Miten valtaa käytetään ja kuka sitä käyttää ja voiko valtaa käyttää positiivisesti ja 
tarvitaanko valtaa taiteellisissa prosesseissa? Onko yhteisötaide ohimenevä trendi vai osa 
suurempaa yhteiskunnallista muutosta? On tärkeää pohtia tätä kaikkea yhdessä ja pysähtyä 
olennaisten kysymysten äärelle. Kuvataidekouluissakin aletaan jo suunnitella uutta 
opetussuunnitelmaa ja meillä on tulevaisuuden taidekasvatus visioitavana aikakautena, joka on 
visuaalisuuden kyllästämä enemmän kuin koskaan ennen. Vai onko? Erilaisten pedagogisten ja 
taiteellisten käsitteiden ja uudistusten hämmentävä vaikutus näkyy sekä oppilaissa että opettajissa. 
Onko koskaan ihmiskunnan historiassa ollut niin monenlaista pedagogiaa tarjolla? Pedagoginen 
reflektiokin tuottaa minulle vain lisää kysymyksiä.  

Syntyikö rationaalisen ja kommunikoivan toiminnan saumattomasti yhdistävä emansipoitunut 
kuvataidetoimija yhteisötaiteen vaikutuksesta? Tohdin epäillä, että olisimme saavuttaneet niin 
korkealentoisia päämääriä. Mutta varmasti erilaisia kyseenalaistavia ja uusia toimintoja luovia 
pysyviäkin pedagogisia pienimuotoisempia tavoitteita saavutettiin.  Työyhteisö on avoimempi kuin 
koskaan ennen.  Ymmärsin pyrkiväni omalla toiminnallani vapauttamaan ajattelua ja toimintaa 
vanhoista totutuista tavoista kohti tasa-arvoisempaa ja vuorovaikutteisempaa työskentelyä koko 
työyhteisössä.  Erityisesti toivoin, että oppilaiden ääni ja ideat kuultiin huolellisemmin ja laajemmin.  
Tai ainakin opettajat kokeilivat vuorovaikutteisempaa ideointia ja toteutusta. Keskusteluissa 
suhtauduttiin avoimesti omiin toimintatapoihin ja käytettiin myös itsekriittisiä puheenvuoroja.  

Halusin myös vapauttaa toimintaa ulos luokkahuoneesta ei vain fyysisesti vaan luomalla 
yhteisöllisen tilan, joka oli kaikille avoin. Osallistuminen hankkeen eri vaiheisiin oli vapaaehtoista ja 
vapaamuotoista.  Kaikki halukkaat saivat tehdä oman teoksen yhteisiin taidetapahtumiin. Ainakin 
se oli tarkoitus ja tavoite. Ehkä hieman kaunisteltu, sillä osa oppilaista voi olla vanhempien 
tahdosta kuvataidekoulussa ja opettajakin voi kokea työsuhteessa olon velvollisuutena osallistua. 
Pakkoa ei kuitenkaan ollut. Strömsin kartanossa työskentelevät halusivat silti osallistua ja suurin 
osa myös muista opetuspisteistä.  

Emme myöskään lähteneet tuottamaan oppilastöistä suurta ja näyttävää sillä ajatuksella, että nyt 
pitää onnistua tai nyt näytetään kaikille mitä osataan, vaan lähdimme kokeilemaan mitä saamme 



yhdessä aikaiseksi jo olemassa olevilla taidoillamme. Luotin siihen, että jos tuomme viisaat 
päämme yhteen, syntyy aina kiinnostavaa jälkeä ja on hauskempi tehdä, jos ei ole prässiä 
näyttävyydestä tai vaatimuksia taiteellisesta tasosta.  Erilaiset ideat ja ajatukset olivat kaikki 
sallittuja ja toteuttamiskelpoisia, ei ollut jurytystä eikä arvostelua. Pyrkimyksenä oli luoda intoa ja 
iloa oppia, kokea, nähdä, tehdä ja jakaa omaa ajattelua muiden kanssa yhdessä toimimalla.  Luotin 
myös siihen, että taitavammat oppilaat joka tapauksessa toimisivat omien taitojensa tasolla ja 
innostuisivat yhteisötaiteen haasteellisuudesta sekä mahdollisuudesta toteuttaa jotain omaehtoista 
vaikeaakin oppimisprosessia.  Näin syntyikin uusia teosideoita ja toteuttamistapoja.  Monet 
totesivat saaneensa parhaat ideat vasta tapahtuman jälkeen.  Osittain siksi, että oli nähty 
mahdollisuuksia ja opittu uutta, mutta myös osittain siksi, että luova prosessi oli vasta nosteessa, 
kun aika loppui. Eritahtinen oppiminen ja tekeminen on ollut aina kuvataideopetuksen haasteita, 
johon on yritetty keksiä vuosien mittaan erilaisia ratkaisuja. Olisiko mahdotonta antaa jokaisen 
oppia omassa tahdissaan? Voisimmeko vapautua kiireestä ja riittämättömyyden tunteista kohti 
syvällistä rauhallista oppimista ja tekemistä?   

HANKKEEN YHTEISÖLLINEN NOSTE 

Taidenavigaattori2 –hankkeen myötä Helsingin kuvataidekoulussa olemme pohtineet syvällisesti 
yhdessä oppimisen merkitystä oppimisen ja työviihtyvyyden näkökulmasta.  Hanke on 
edesauttanut uudenlaisten toimintatapojen kokeilua ja käyttöönottoa, luonut yhteisöön oppilaille ja 
opettajille sekä paikallisille asukkaille tunnetta tekemisen merkityksellisyydestä ja yhteisen 
oppimisen mahdollisuuksista.  Alun mahdollinen epävarmuus on karissut, kun on nähty tehdyn 
työn tulokset ja yhdessä tekemisen suuret vaikutusmahdollisuudet.  Vuorovaikutteisuus ja 
avoimuus on lisääntynyt sekä oppilaitoksessa että sen suhteessa ympäröivään todellisuuteen ja 
yhteistyökumppaneihin.  Oppiminen Taidenavigaattori2 tyyppisessä verkostossa on ollut 
erinomainen kaikupohja taidekasvatuksen yhteisöllisyyden kokeellisille toiminnoille. 

Paikkasidonnainen ja yhteisötaiteellinen menetelmä oli sekä haastava että tavattoman antoisa 
erilaisine työvaiheineen. Kipinä myös yhteisölliseen valotaideteokseen syttyi herkästi, kun 
yhteisötaidetta oli kokeiltu ja siinä onnistuttu jo aiemmin.  Kaikki yleisöltä saamamme palaute 
kevään Kartalla-tapahtumasta oli positiivista! Palautelaatikkoon oli kertynyt läjä iloisia kommentteja 
ja kiitoksia tapahtumakävijöiltä. Opettajat ja oppilaat suhtautuvat kriittisemmin omaan tekemiseen, 
mutta urakan jälkeen vallitsi tyytyväisyys. Pienet yksityiskohdat ja toteutumattomat suunnitelmat 
eivät tuntuneet enää kovin tärkeiltä, kun kokonaisuus toimi. Pidin tärkeänä jatkaa yhdessä 
oppimista, syventää vuorovaikutusta sekä aktivoida oppilaita suunnitteluvaiheessa. Syksyllä 2013 
työyhteisössä oli tapahtunut pieniä muutoksia, yksi päätoimisista opettajista oli opintovapaalla ja 
mukaan vanhaan tuttuun työporukkaan oli tullut myös uusia opettajia. Tuntui hyvältä ajatukselta 
lähteä tekemään uutta taidetapahtumaa ja oppia uusia asioita tekemällä yhdessä.  Uudet 
työyhteisen jäsenet toivat omaa osaamistaan yhteiseen pöytään ja pitkäaikaiset työntekijät 
innostuivat kokeilemaan uusia asioita. 

Taidekasvattajana minua on työssäni kiinnostanut tutkia ja toteuttaa rihmastomaista yhteistyötä 
erilaisten ihmisten ja yhteisöiden kanssa.  Rihmasto on mielestäni verkostoa kiehtovampi sana 
kuvaamaan yhteistyön mahdollisuuksia, sillä oivaltamista ja oppimista tapahtuu paljon myös 
pinnan alla näkymättömissä.  Kasvua silti tapahtuu koko ajan rihmojen pulpahtaessa otollisessa 
maaperässä ja ilmastossa roimaan kasvuun pinnan yläpuolellakin. Lasten ja nuorten sekä 
taiteilijoiden ja kuvataideopettajien tekemä arvokas luova työ muuttui näkyväksi Taidenavigaattori2 
aikana.  

Kävin esittelemässä syksyn 2013 aikana Taidenavigaattori2 –koulutuspäivillä Annantalolla, 
Kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä ja Aalto yliopiston Kansainvälisen taidekasvatuksen 
seminaarissa tekemäämme Yhdessä oppimisen –pedagogiaa.  Palaute oli positiivista ja 
kannustavaa.  Mielestäni suunta on oikea. Vuorovaikutus opettajien, oppilaiden ja laajemman 
yhteisön välillä on antoisa pedagoginen lähtökohta taiteelliselle oppimisella ja visuaaliselle 
työskentelylle.  Tämän hankkeen avulla olemme voineet toteuttaa ja kehittää taitojamme 
vuorovaikutteisuudessa ja yhteisöllisessä oppimisessa ennennäkemättömällä tavalla.  Jatkossa 



pyrimme osallistamaan oppilaita yhä enemmän yhteisöllisten taidetekojen suunnitteluun jo 
alkuvaiheessa sekä jatkamaan vuoropuhelua jokaisen mielipiteitä ja ajatuksia herkällä korvalla 
kuunnellen ja avoimin silmin katsomalla. 
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