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Kaupunkitaideviikko Lohjalla 9.-15.11.2013 
 
La 9.11. klo 12-16 LASTEN KULTTUURITAPAHTUMA Tytyrin koulussa. 
Vapaa pääsy. 
La 9.11. klo 15-20 ÄIJÄT ROKKAA –miesten tapahtuma virkistysuimala 
Neidonkeitaassa. 
Su 10.11. klo 11.10-12 SUNDAY SKATING yleisöluistelu Lohjan 
jäähallissa.  
Ma 11.11. klo 18 LYHTYPUISTON avajaiset. Lyhtypuisto syntyy Lohjan 
kirkon kupeeseen. Tuo lyhty, tuo valoa pimeyteen. Vapaa pääsy. CAFE LAURI 
on ideoinut kaupunkitaide-leipomuksen viikon iloksi! Käy nauttimassa!  
Ti 12.11. klo 9-14 ICE SKATING –tapahtuma koululaisille sekä klo 18.30 
koko perheelle Lohjan jäähallissa.  
Ke 13.11. klo 18-20. Valokuvaaja TOMMI LAURINSALO kertoo 
kuukuvistaan Järnefeltinsalissa. Vapaa pääsy.  
To 14.11. klo 15.30 Lohjantähdessä avautuu KÄYTÄVÄGALLERIA.  
To 14.11. klo 15.30-16 PEKKA KAINULAISEN ääni-runo-performanssi 
Lohjan torilla.  
To 14.11. klo 18-19 Valo voittaa pimeyden! OIKUU-JUHLA Lohjan torilla. 
Mukana mm. Tanssistudio Funka, Kuvataidekoulu, Jari Jalonen, Johannes Setälä, 
Musiikkikoulu RytmiOmena, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, Tanssikoulu Un Dos 
Tres. Valotekniikkaa sponsoroi Ecotale Oy Lohjalta. VALO VOITTAA PIMEYDEN -
kaupunkitaidejuhlaa vietetään 14.11. noin 10 kaupungissa ympäri Suomen! 
Pe 15.11. KANSALLINEN MITALIPÄIVÄ. Nyt jo 3. kerran. NYT Lohja 
lähtee mukaan! Anna mitali. Kiitä hymystä, ystävällisestä palvelusta, päivän 
piristyksestä. Pe 15.11. alkaen klo 19 KUUTAMO-JUHLAT Kahvila Villi 
Kriikunassa. Musiikkia juhlaan tuo CoreBaroque. Pöytävaraukset Villi Kriikuna 
Karstuntie 16, Inka Ojala p. 050 5013559. 
 
TÄMÄ ON MEIDÄN KAUPUNKI! KULTTUURI KUULUU JA NÄKYY! 



Viikko on syntynyt yhteistyössä yhdistysten, koulujen, päiväkotien, 
taideoppilaitosten, taidelaitosten, yrittäjien, liikunnantekijöiden, 
kulttuuriharrastajien ja taiteilijoiden kanssa! Tukea ovat antaneet Opetushallitus ja 
Lohjan kaupunki. 
 
Viikon aikana myös kaupunkitaideyllätyksiä! Löydätkö 
ne? 
Lisätietoja: Lohjanseudunkuvataidekoulu, p. 019 312 366 
toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 
nseudun kuvataidekoulun oppilastyö 2013 
 

Hankekuvaus loppuraporttia varten  

VALOGALLERIA LOHJALLA 9.-17.11. 

1. VALOGALLERIA ilmestyi katukuvaan 9.11. Se sijaitsi Lohjan toisella pääkadulla 
Suurlohjankadulla, tyhjillään olevassa noin 200 neliön katutason liiketilassa. 
Ideana oli tehdä taidenäyttely niin, että se on avoinna 24/7 kuitenkin niin, että ovet 
ovat aina lukossa ja näyttelyä tarkastellaan kadulta käsin.  

Esille laitettiin seniori-työpajan (jo päättötyön tehneet 17-20 –vuotiaat oppilaat) ja 
pima-työpajan varjokuvahahmoja, joissa lähtökohtana oli jaavalainen 
varjoteatteriperinne. Työt on maalattu juoksevalla tussilla piirustusmuoville ja 
yksityiskohtiin on käytetty sekä tussiterää että grafiikan piikkiä yksityiskohtien auki 
piirtämiseen. Alkuperäinen määre oli ottaa ”itsensä mittainen” kuvapinta, osa ei 
aivan yltänyt siihen asti…  

Seniori-työpajalla oli samaan aikaan menneillään kaupunkitaideprojekti 
kuvataiteilija Pasi Rauhalan johdolla. Senioreiden ”Unohtuneet” eli lähes 1:1 
teippihahmot pääsivät myös esille valogalleriaan. Sieltä ne tekivät ns. pistokeikan 
kaupungille torstaina 14.11, kun Lohjalla oli kaupunkitaidetapahtuma torilla.  

Marraskuun pimeitä iltoja valaisivat myös peruskurssi-ryhmän majakat, joissa 
loistot tuikkivat paristoledin voimin.  

2. Oppilaslähtöinen pedagogiikka toteutui parhaimmillaan erityisesti senioreiden 
projektissa, jossa kuvataiteilija Pasi Rauhalan taiteilijaluento sekä alustus 
kaupunkitaiteesta johdattivat oppilaat omaehtoiseen ideointiin ja työskentelyyn 
kaupunkitilassa. Työskentely oli vahvasti oppilaslähtöistä, sitoutunutta ja 
päämäärätietoista – sekä taiteellisesti vaikuttavaan lopputulokseen johtanutta.  

3. Hanke oli innostava ja palkitseva. Kiinteistönvälittäjän kanssa käytiin alustavia 
keskusteluita tyhjillään olevien liiketilojen käyttämisestä jatkossakin tähän tapaan. 
Saattaahan olla, että joku liiketilan omistaja olisi valmis vaikka antamaan tilansa 
jopa ilma korvausta lyhytaikaiseen näyttelykäyttöön. Nyt maksoimme viikosta 
sopimusvuokran.  



4. Opettajan näkökulmasta katugalleria toi mukanaan upean mahdollisuuden saada 
oppilaiden teoksille näkyvyyttä lukuvuoden aikana vuosinäyttelyn lisäksi. 
Paikkakuntamme näyttelytilat ovat puutteelliset ja tämä katugalleria osaltaan toi 
asian positiivisella tavalla esille. Lisäksi on hienoa, että pääsimme ns. 
paraatipaikalle esille, siihen missä jatkuvasti kuljetaan. Olimme teoksillamme osa 
monen arkea.  

On syytä huomioida tämän kaltaisten projektien kohdalla se, että tavallisen 
opetusviikon lisänä katugalleriaan liittyvä suunnittelu-, valmistelutyö sekä 
käytännön toteutus ripustuksen ja purun sekä tiedottamisen osalta on varsin 
mittava työ. Tässä projektissa iso apu ripustuksessa tuli seniori-oppilailta, jotka 
hoitivat upeasti omien teostensa kuljetuksia sekä auttoivat katugallerian 
ripustuksessa osoittaen vahvan sitoutumisensa kuvataidekouluopintoihin.  

Satu Kallio ja Nasu Raittinen, 050 3788 358   
satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 

 

 
                            Kuva: Kastehelmi Korpijaakko 



                
                            Kuvat: Eero Hynninen ja Samppa Sassi 

 

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.  

 

Hankekuvaus loppuraporttia varten  

LYHTYPUISTO LOHJALLA 11.11.13 

1. Lyhtypuisto toi valon marraskuun pimeyteen Lohjalla yhtenä maanantai-iltana 
11.11.2013. Etukäteen päivällä ripustettuja lyhtyjä alettiin sytyttää kello 18 Lohjan 
seurakuntatalon ja hautausmaan välissä sijaitsevalle, hieman unohtuneelle 
puistokaistaleelle. Maa oli musta ja märkä, taivas tumma ja sää kolea.  

Kuvataidekoulun oppilaat olivat tehneet etukäteen kynttilälyhtyjä useilla 
tekniikoilla ja lähikoulujen ja päiväkotien oppilaita ja perheitä oli kutsuttu mukaan 
tapahtumaan etukäteistiedotteella. Tarkoitus oli luoda rauhallisen hiljentymisen 
hetki lyhtyjen valaistessa pimeyttä, tällä kertaa ei tavoiteltu ohjelmallista 
tapahtumaa.  

Oli hieno hetki, kun kello 18 jälkeen väkeä alkoi virrata paikalle omien lyhtyjen 
kanssa. Pienimmillä lyhdyt olivat lähes kantajansa kokoisia. Pimeässä oli vaikea 
tunnistaa oppilaitaan tai kollegoitaan, huomio kiinnittyikin pääasiassa eläviin 
valoihin ja puheensorinaan. Väki viipyi aikansa, kierteli katsomassa 
lyhtykokonaisuuksia ja asteli sitten takaisin arkeen toivottavasti esteettisen 
elämyksen vahvistamana.  

2. Lyhtypuisto lunasti välittömästi paikkansa. Jo ensimmäisellä kerralla leimasimme 
monen mielessä tuon sivuun jäävän unohtuneen puistoalueen LYHTYPUISTOKSI. 
Tästä tuli perinne, jota jatketaan toivottavasti aina marraskuussa,kenties jatkossa 
lapsen oikeuksien päivään liittyen.  



Pidämme kiinni jatkossakin rauhallisesta hiljentymisestä valon tuikkiessa 
pimeydessä; tapahtuma ei muutu ohjelmalliseksi. Saattaa olla, että suunnittelemme 
lyhtypuiston tulevaisuudessa niin, että se voi valaista marraskuuta vaikkapa yhden 
viikon ajan. Silloin tosin tarvitaan huomattavasti enemmän panostusta ripustus-, 
purku- ja ylläpitotoimiin ja etukäteissuunnittelua lyhtyjen rakenteen, ripustuksen ja 
päivittäisen huoltamisen suhteen.  

3. Oppilaslähtöinen pedagogiikka ei tässä projektissa ollut keskiössä, koska oli 
huomioitava niin monta käytännön seikkaa liittyen erityisesti turvallisuuteen ja 
ripustusteknisiin asioihin. Opettajan määrittelemissä em. ehtojen asettamissa 
rajoissa oppilaslähtöisyyteen luonnollisesti tähdättiin kuten aina.  

4. Hanke oli innostava ja palkitseva loppuun asti. Erityisen mukavaa on, että hanke 
jatkuu omalla pienellä tavallaan monessa kodissa, kun oppilaat vievät tekemänsä 
lyhdyt kotiin valaisemaan talven iltoja.  

Uusi yhteistyön aloitus tapahtui päiväkotien suuntaan, kun heitimme kouluille ja 
päiväkodeille lähetetyssä tiedotteessa idean kuvataidekoulujen sivuille kasvavasta 
lyhtypuistosta. Haaste oli rakentaa oma lyhtypuisto parvekkeelle, kotipihalle, 
päiväkodin ikkunalle… ja lähettää siitä kuva valaisemaan kuviksen nettisivujen 
lyhtypuistoon. Oli hieno hetki, kun saimmekin pari kuvaa meille tuntemattomista 
päiväkodeista sivustolle www.lohjanseudunkuvataidekoulu/lyhtypuisto. 
Osallistaminen onnistui upeasti ja tästä on hyvä jatkaa! 

5. Opettajien näkökulmasta hanke oli onnistunut. On aina innostavaa saada 
oppilaiden töitä esille koulun ulkopuolelle. Kun kyseessä oli vielä 
käyttöesinemuotoilu, jolla on erityisiä vaatimuksia turvallisuuden suhteen, 
opetukseen oli helppo sisällyttää joitain sellaisia muotoiluun liittyviä seikkoja, jotka 
eivät muutoin välttämättä tule vastaan. Osin lyhtypuisto nivoutui myös kuluvan 
lukuvuoden kuu-teemaamme ja lyhtyajatusta lähestyttiin myös veistoksellisesta 
näkökulmasta.  

Käytännön seikoista huomioitiin erityisesti se, että tavallisen työviikon lisäksi 
ripustustyö on mittava. Yhdellä opettajista oli opetusta lyhtypuiston aikana ja hän 
toi ryhmänsä paikalle. Työskentely oli yllättävän haastavaa pimeyden ja kylmyyden 
sanelemissa rajoissa, jatkossa tätä kannattaa harkita uudesta näkökulmasta. 
Kuitenkin, kuten opettaja totesi ”kaikkea ei kerta kaikkiaan voi tehdä tai kokea 
omassa kuvataidekoulun luokassa pöydän ääressä”.  

Satu Kallio ja Nasu Raittinen, 050 3788 358, 
satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 

 



 
              KUVA: Kastehelmi Korpijaakko 2013 

 

 

 

 

Hankekuvaus loppuraporttia varten  

SARJAKUVA JA RAKENTELU KAUPUNKITAIDEPROJEKTEJA 
syyslukukaudella 2013 

1. Hankkeen kuvaus (mitä tehtiin, missä, milloin, miten) Kaikki hankkeet 
syksyllä 2013 

A: Sarjakuvan työpaja. Räätälöityjä sarjakuvia jotka siis suunniteltu suoraan 
kiinnitettävään kohteeseen. Kävimme ensin kierroksen kaupungilla ja otimme 
kuvia mahdollisista kiinnostavista kohteista. Ajatuksena oli että 
sarjakuvan/stripin lukija tunnistaa piirroksesta ympäristön johon sarjis on 
sijoitettu ja siten saa hauskan kokemuksen sarjakuvan keinoin toteutetusta 
ajatuksesta joka tekijälle on tullut liittyen juuri kyseiseen paikkaan. 
Sarjakuvat toteutettiin yksiruutuisesta stripin pituuteen. Teoksiin sovittiin 
yhtenäinen sävymaailma, ja työt laminoitiin sään varalta. Kävimme sitten 
teippaamassa teokset paikoilleen myöhemmin. Työhön kului kolmisen 
kokoontumiskertaa. 



B: Rakentelun työpaja, puhelinkoppi. Ajatus lähti siitä miten ennen ihmiset 
pitivät yhteyttä toisiinsa ennen käynnyköitä. Nuorilla ei ollut kokemuksia 
puhelinkopeista, sillä ne ovat Lohjaltakin kadonneet jo aikaa sitten. 
Opettajalla sen sijaan oli vielä muistissa puhelinkopit ja niiden sijainnit. 
Ulkomalla puhelinkopit ovat vielä käytössä ja elokuvamaailmasta ne myös 
olivat hyvinkin tuttuja. Tutkimme myös maailmalla tuunattuja 
puhelinkoppeja. Mitäpä jos rakentaisimme puhelinkopin, ja antaisimme 
ihmisille mahdollisuuden kokea hetken mennyttä aikaa, puhelinkopin omassa 
rauhassa keskellä kaupungin vilinää. Puhelinkopin nykykäyttöäkin pohdittiin, 
tarvittaisiinko yksityistä tilaa vaikkapa juuri puhelua varten? Koppi 
rakennettiin yhteistyönä, tukeva mutta kevyt runko rimasta ja pinnoitus 
kevyistä materiaaleista kuten aaltopahvi, muovi, kanaverkko. Jaoin ryhmän 
pienempiin ryhmiin jotta vastuu jakautuu tasaisemmin. Jokainen seinä sai olla 
oma design. Näin myös useampi idea pääsi käyttöön. Kopista tehtiin 
kannettava, joten se koottiin paikan päällä nippusitein. Vaihdoimme paikkaa 
kolme kertaa ”koppi-iskumme” aikana joka toteutettiin normaalitunnin sisällä. 

C: Rakentelun työpaja, Superkuu. Kuu suunniteltiin Valoa pimeään- 
tapahtumaan. Ajatus kuusta valaisemassa marraskuista iltaa oli innostava. 
Runko rakentui perustusverkosta ja sen ympärille kiedotuista 
kierrätyskankaista. Ohut kerros maalia viimeisteli kuun pinnan joka ei ollut 
tarkoituskaan olla kovin viimeistelty. Valo sisällä tuo esiin kuun epätasaisen 
pinnan. 

2. Loppupäätelmät, hankkeen tulokset 

A: Sarjakuva. Tehtävään tartuttiin innokkaasti ja oppilaat kokivat 
mielekkääksi viedä töitään näytille näin anonyymisti ja voisiko sanoa lempeän 
”anarkistiseen” tyyliin.  Töissä oli kyllä kuvataidekoulun tiedot ja maininta 
kaupunkitaideprojektista. Emme siis kyselleet lupia, mietimme tarkkaan 
paikat joihin on soveliasta kiinnittää työt. Opettaja lupautui keräämään työt 
seuraavana maanantaina, eli työt olivat kiinnitettyinä perjantaista 
maanantaille. Kolme töistä anastettiin, ja se oli oppilaiden mielestä 
positiivista. Olimme varautuneet siihen, työt eivät olleet originaaleja. 

B: - 

C: Kuupallon kuljettaminen oli sinällään kokemus. Se herätti ansaittua 
huomiota kulkiessaan kaupungin halki ja saapuessaan tapahtumapaikalle. 
Kuupallo loisti hienosti ja himmeästi, suuri osa matkasta oli heikosti 
valaistua. Kuuta esitelleet oppilaat osallistuivat mielellään performanssiin 
kuun kuljettamisessa. 

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



A: Sarjakuva. Tehtävä onnistui kaikin puolin. Voisimme tehdä tämän 
toistekin! 

B: Puhelinkoppi. Tehtävä onnistui hienosti ja suunnitellusti. Ei yllätyksiä. Paitsi 
myöhemmin kova tuuli…Ajankohta vaikea, illalla myöhään pimeässä ei paljon 
kansaa liikkeellä ja aika oli hyvin rajoitettu. Olisi mukava ollut saada tästä 
enemmän irti keskellä päivää ja mukavassa lämpimässä säässä. 

C: Kuupallon valovoima ei ollut esityspaikalla riittävä. Siihen suunniteltiin Led-
valaistus jonka virtalähteenä oli mopon akku. Valaistus olisi toki riittänyt 
hienosti sisätiloissa, pimeässä, mutta kaupungin valot vähensivät tehoa 
huomattavasti. Tilaisuuspaikalla olivat yhä torivalaistukset päällä. Nämä valot 
vähensivät merkittävästi koko tapahtuman näyttävyyttä.  

Oppilaslähtöinen pedagogiikka, tuliko siihen uutta näkemystä? Oliko hanke 
innostava ja säilyikö innostus loppuun asti?  

A: Heittelimme ideoita siitä miten sarjakuvaa voisi viedä kaupungille. 
Toteutettu idea oli käyttökelpoisin, sillä vuodenaika/kellonaika ei ollut paras 
mahdollinen ulkona työskentelylle. Lisäksi näin oppilaat saivat pysyä 
”nimimerkkinsä” takana ja rohkeasti tarttua työhön ja ideoihinsa. Oppilaat 
eivät tarvinneet apua ideoinnissa vaan ajatukset heräsivät jo kierrellessämme 
kaupungilla. Innostava tehtävä loppuun asti sillä oli jännittävä nähdä kuinka 
niille kävisi. 

B: Oli mukava nähdä kuinka oppilaat pohtivat muutosta kommunikaation 
tarpeissa ja toteutuksessa ja näkivät kopissa myös jotain hyvin myönteistä 
ja pysäyttävää. Kopin suojiin astuessaan valtaa sama tunne kuin esimerkiksi 
majoissa. Oppilaat saivat tuunata kopin mieleisekseen, hieman Tardista ja 
osin kuljetuslaatikkoa, hissiä ja Englantilaista peruspuhelinkoppia 
yhdistettynä.  Performassia laimensi hieman se että oli vaikea löytää ihmisiä 
kokeilemaan koppiamme koleassa pimenevässä illassa. 

C: Tuntijärjestelyjen vuoksi pallon tekijät olivat eri kuin pallon kuljettajat. 
Valokuvin kuitenkin jaoimme kokemusta keskenämme. Yksi pallon tekijöistä 
osallistui tapahtumaan ja kantoi pallon esiintymislavalle. Pallon kuljettajat 
saivat hienon kokemuksen tähän performanssiin osallistumisesta. Valon 
kokemus oli kaunis. Aina ei tarvita välkettä ja loistoa, voimaa. 

5. Oppilaiden ajatuksia? 

6. Opettajien ajatuksia? A:Osa toteutuksista oli kantaa ottavia. Minusta 
tässä oli mahdollisuus myös vaikuttamiseen, jokainen omista lähtökohdistaan 
ja motiiveistaan riippuen. 



B: paikan kokemus, oman paikkakunnan menneisyyteen tutustuminen ja 
menneen ajan tuominen nykypäivään omalla tavalla oli tässä tehtävässä 
paras anti. 

 C: Valon tuominen pimeään tämän valtavan pallon kömpelössä muodossa toi 
kokemuksen herkkyydestä ja hiljaisesta voimasta. 

 

Kuvauksen antoi:  
Nimi Maria Léman 
sähköpostiosoite maria.leman@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 
 
Hankekuvaus loppuraporttia varten 
MUOTI JA PUVUSTUS Syyskaudella 2013 
 
1. Hankkeen kuvaus (mitä tehtiin, missä, milloin, miten) 
 
” Valotyypit ” OiKuu kaupunkitaidetapahtuma Lohjan torilla 14.11.2012. Ole 
valo itsellesi oli meidän motto. Kyseessä oli 12v-13v tytöt Muoti ja puvustus 
kurssilta. Jokainen suunnitteli oman hahmot, kuosin ja meikin.  Käytimme 
valkoisia kertakäyttö maalarinhaalareita jotka valaisimme sisältäpäin 
(valosarja 40 kpl led ja 3 kpl pattereita).  Siis elävät kävelevät valaisimet. 
 
2. Loppupäätelmät, hankkeen tulokset 
 
Oppilailla oli hauskaa, loistava hahmojen näkyvyys ja asut olivat omien 
vaatteiden päälle puettavia, kyseessä oli marraskuun ilta. 
 
3. Oppilaslähtöinen pedagogiikka, tuliko siihen uutta näkemystä? 
 
Hanke sekä haastava ja innostava. Oppilaiden mielestä meikkaus oli ihaninta. 
 
 
4. Oliko hanke innostava? Säilyikö innostus loppuun asti? 
 
Hyvän idea, näkyvä lopputulos. 
 

 
Kuvauksen antoi: 
Maikku Mettinen 
040 5833114 
maikku.mettinen@hotmail.fi 


