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Seinämaalausprojekti Villa Artussa 2012:  
Työpajassa toteutettiin pysyvä seinämaalaus ulos Villa Artun sisääntulon yhteyteen. Teoksen kokonaisuudesta ja 
työpajan ohjauksesta vastasi kuvataiteilija Timo Vaittinen. Teos on toteutettu fluorisoivilla väreillä ja se valaistaan  
uv- valoilla ja on näyttävimmillään pimeinä marraskuun iltoina. 
Lähtökohtana olivat erilaiset mielikuvitushahmot maailman taiteessa; mytologiset hahmot taidehistoriasta ja 
kansantarustoista sekä nykypäivän populaarikultturista, villatehtaan historia ja miljöö liitettiin osaksi teosta.  
Projekti oli vuorovaikutteista ryhmätyötä missä nuoret jatkoivat Vaittisen alullepanemaa teosta lisäten maalaamalla 
siihen omia hahmojaan.  
Erilaiset tyylit ja käsialat, stereotypiset hahmot populaarikultturista yhdistyvät kiinnostavalla ja raikkaalla tavalla.  
Dynamo- näyttely ja kaupunkiviljelyprojekti Villa Artussa kesällä 2013:  
Näyttely: taidetta pyöristä ja pyöräilystä: kuvataidekoulun laatikkokaupunki, pienoiskaupunki pahvilaatikoista mikä piti 
sisällään animaatioita, videoita, piirroksia pyöräilyteemasta, oppilaiden omia reittejä ja kiinnostavia paikkoja omassa 
kotikaupungissa.  
 Eri kaupunginosien nimien historialliset merkitykset selvitettiin. Pyöräilyteemaan liittyi myös pyöräretki 
Hyvinkäänkylään missä tutustuttiin kaupungin historiaan, vanhaan Helsinki- Hämeenlinna maantiehen. Samalla 
reissulla vierailtiin paikallisen keräilijän Vittorio Giannin "pyörämuseossa". 
Pyöräteema ja Dynamo- näyttely linkittyivät Hyvinkään asuntomessuvuoteen. 
Muotoilija Jaakko Vaskon pyörän tuunauspaja: oman pyörän tuunausta, embleemin (ohjaustangon logo) 
suunnittelua,  pyörän teippausta, eril. räpättimien rakentamista, valmiiden pyörien kuvausta kaupungilla.  
fillarifilmikilpailu: avoin valtakunnallinen videokilpailu järjestettiin yhdessä Villa Artun toimijoiden-, elokuvakontaktin- 
ja Kelaamon kanssa. Kilpailuun osallistui 50 filmiä eri puolilta Suomea ja erityisesti pojat osallistuivat aktiivisesti. 
Voittajat julkistettiin Dynamo- näyttelyn avajaisissa Villa Artussa kesän alussa 2013. 
Villa Artun kaupunkiviljelyprojekti: jo neljännen kerran pystytetyt viljelylaatikot tänä vuonna 
kansainväl.keittiöpuutarha teemalla, kuvataidekoulu osallistui omalla panoksellaan: herne- maissi- paprika- laarilla 
sekä keramiikkapajan linnunpelätinveistoksilla. 
Kaupunkitaidetempaukset syksyllä 2013: 
Kaikki piirtää- piirustustapahtuma kauppakeskus Willassa: yhteistyössä Haka- sirkuksen kanssa toteutettu 
kaupunkitapahtuma: sirkusesityksiä, avoin piirustuspaja missä malleina sirkusesiintyjät, yhteinen ajatuspiirustusteos: 
iso piirustuspaperirulla levitettynä Willan torille, yhteinen piirustus johonkaupunkilaiset saivat osallistua. 
Valoa pimeyteen 14.11.2013 Jussinmäki, Hyvinkään keskusta : valokuvausta kaupungin pimeydessä: 
Työpajaikäisten kuvaussessio missä kokeiltiin eri pimeänkuvaustekniikoita: valotusaikoja, kamera liikkeessä, 
valomaalausta. Jussinmäen pimeään rinteeseen pystytettiiin ”Pimeän tarhuri”- installaatio mitä myös käytettiin 
kuvauskohteena.  
Oppilastyönäyttely kauppakeskus Willan tyhjässä liikehuoneistossa: Esillä kuvanveistopajan keväällä 2013 
valmistuneita katusoittajaveistoksia sekä maalauspajalaisten hahmoja.  
 



 

2. Loppupäätelmät, hankkeen tulokset 
Hanke piti sisällään hyvin eri tyyppisiä projekteja: Pyöräilyaihe oli pidempi kestoinen teema mihin koko koulu 
osallistui yhden lukukauden ajan. Aihetta käsiteltiin monipuolisesti ja pohdittiin asian eri puolia, ekoloogisuutta, 
liikkumista, omia reviireitä tai elämänpiiriä, pyörän tuunaamista, kaupungin historiaa. 
Taiteilijavetoinen seinämaalausprojekti missä oppilaat osallistuivat pysyvän julkisen teoksen syntyyn – ideointi ja 
vastuu teoksen lopullisesta muodosta oli kuitenkin taiteilijalla. 
Sitten oli tempauksia happeningejä mitä polkaistiin käyntiin nopeasti kuten Kaikki piirtää- tapahtuma tässä oleellista 
on ihmisten välinen kohtaaminen ja yllätyksellisyys.  
Hankkeessa jatkettiin Villa Artun jo pysyväksi toiminnaksi muodostunutta kaupunkiprojektia, kaupunkiviljelyä -sekä 
syntyi myös uutta -valo voittaa pimeyden- teemasta kehitämme koulun vuosittaisen projektin.  
Oppilaslähtöisyys onnistui parhaiten fillarifilmikilpailussa. Filmit syntyivät tiimityönä ja tuoreimmat ja kiinnostavimmat 
olivat nuorten itsensä ideoimia ja toteuttamia. 
5. Oppilaiden ajatuksia 
Kaikki piirtää: "oli hauska nähdä kuinka monenlaiset ihmiset kävivät piirtämässä ja maalaamassa. Ihmisiä oli nuoria & 
vanhoja, lapsia & vanhuksia ja heidän kaikkien panos tallentui samaan paperiin. Sivusta seurailu sujui rattoisasti, 
olihan Prismassa samaan aikaan halpaa kamaa.  
Jatkoa ajatellen olisi nyt hyvä alkaa paneutua ihan vuoden varsinaisten töiden kehittelyyn, muuten voi lopputulos 
jäädä vähän harvaksi. Puolet vuodesta on kohta mennyt." 
- Jesse 16v. 
6. Opettajien ajatuksia 

Valokuvaus/video/ Tero Makkonen 

Positiivisesti yllätti oppilaiden ennakkoluulottomuus soveltaa tehtäviä ja tuoda niihin uusia näkökulmia. Osa onnistui 
hienosti, osa takertui teknisiin haasteisiin eivätkä saaneet haluamaansa lopputulosta aikaan. Tässä mielessä tekniikan 
läpikäynti ja harjoittelu ennen varsinaista tapahtumaa olisi tärkeää. Valokuvauksessa tekniikan hallitsemattomuus 
saattoi tosin tehdä lopputuloksesta mielenkiintoisemman kuin teknisesti virheetön esim. epäterävät ja liian vaaleiksi 
valottuneet kuvat. Videokuvauksessa varsinkin henkilökohtaiset videoprojektit yllättivät: kuinka helposti oppilaat 
heittäytyivät tekemään videota jossa ei ole tarinankerrontaa, vaan tunnelmia ja ajatuksia heistä itsestään. Myös 
yhteisiä suunnittelu/projektipäiviä voisi olla oppilaiden kanssa enemmän, ennen varsinaista tapahtumapäivää, jolloin 
oppilaat saisivat aiheesta enemmän irti ja voisivat tuoda siihen enemmän omia ideoitaan. Silloin myös toteutuisi 
paremmin oppilaan projektiluonteinen tekeminen, joka tähtää johonkin tiettyyn lopputulokseen. Mikä tuo lopputulos on, 
sitä ei välttämättä tiedetä kovinkaan tarkkaan etukäteen, vaan se selvenee prosessin edetessä. 

7. Rehtorin ajatuksia 

Hankkeen myötä koulun reviiri laajeni kaupunkitilaan, heräsi uusia ideoita missä kaikkialla oppitunteja voisikaan 
pitää..ja kenen kanssa yhteistyössä. Pienet kaupunkitapahtumat avaavat silmiä, luovat kohtaamisen mahdollisuuden 
erilaisille ihmisille. Oma kriittinen suhtautuminen kauppakeskukseen tapahtumapaikkana muuttui hankkeen myötä; 
sehän on oivallinen paikka saada ihmiset ajattelemaan myös jotain muuuta.. Esim. Kaikki piirtää- tapahtumassa 
oppitunti oli ikäänkuin siirretty kauppakeskukseen. Tästä kaupallisuuden ja itse tekemisen- vaikka nyt piirtämisen- 
kontrastista syntyy oivallus että me ihmiset tarvitsemme myös tätä jotain muuta- valoa pimeyteen! 

 Tapahtuman/projektin ei tarvitse olla jotain suurta ja megalomaanista vaan enemmänkin kevyttä ja helposti 
organisoitavaa, maitokärryperiaatteella, sisältö syntyy vuorovaikutuksessa ihmisten kesken, projekteja missä tehdään 
yhteistyötä eri tahojen kanssa/ taiteiden välisyys. Valoa pimeyteen- hyvä teema, josta pyrimme tekemään vuosittaisen 
tapahtuman. 

Kuvauksen antoi: Kaisu Paavilainen, rehtori/ p. 040 179 6852/kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi 



 


