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Koulun nimi 

ROVANIEMEN KUVATAIDEKOULU 

PL 8216, 96101 Rovaniemi 

 

Koulun ylläpitäjä 

Rovaniemen kaupunki 

 

Hankekuvaus loppuraporttia varten  
1. Hankkeen kuvaus 

 Rovaniemen kuvataidekoulu toteutti tekemäänsä kaupunkitaiteen ja nykytaiteen 
suunnitelmaa ja otti osaa myös muutamin spontaanein tavoin kaupunkitaiteen tekemiseen.  

Syksyllä 2012 osallistumme Lapin yliopiston hallinnoimaan paikalliseen JOKIVALKEAT 
tulitaidetapahtumaan. Koulumme keramiikan ja veiston opetusryhmä suunnitteli kolme 
erilaista ehdotusta tuliveistokseksi. Niistä toteutettiin yksi, se työstettiin osina koululla ja 
koottiin kirkkaassa pakkasessa tuliveistopäivänä joen rannalla. Teos onnistui hienosti ja 
siitä on kuvamateriaalia taidenavigaattoriblogissa.  
 
Lukuvuoden 2012 -2013 aikana eri opetusryhmät tekivät kaupunkitaidetta koulumme 
pihaan ja lähialueelle. Koulumme aitaan tehtiin taideviestejä – Aita näkyy mm. Taidemuseo 
Korundin kävijöille ja E 4- tietä matkustaville autoilijoille.  Pienten perusopetusryhmät 
työstivät huovutus-,  villa- ja lankateoksia koulun pihapuihin ja isommilta tuli oksiin 
meteoriitteja. Värikkäät teokset ilostuttivat kaupunkilaisten mieltä ja tietenkin myös oman 
koulun väkeä. Kuvia blogissa. 
 
 
Koulumme suurin projekti oli tehdä omat solarigrafiakamerat jokaisen opetusryhmän 
oppilaiden kanssa. Ensin keräsimme riittävän määrän perunalastu- tai muita vastaavia 
purkkeja koululle. Niiden rakentamisen kameroiksi aloitimme ryhmien kanssa 
marraskuussa 2012 ja ne olivat valmiina jouluun mennessä. Koulun alkajaisiksi 
tammikuussa 2013 kukin oppilas vei kameransa kotiin sopivaan paikkaan kuvaamaan 
tammi – huhtikuuksi. Tämä herätti useiden vanhempien huomion ja kamerasta ja tulevasta 
kuvasta tulikin koululle paljon kyselyjä ja kommentteja. Toukokuun alussa kamerat tuotiin 
koululle, jossa isommat oppilaat siirsivät omat kuvansa digitaaliseen muotoon ja 
pienempien oppilaiden kuvia siirsivät opettajat ja isot oppilaat yhdessä. Koko kuvajoukko 
avattiin elokuussa 2013 työpajalaisten yhteisessä aloitustyöpajassa, jossa oppilaat 
kokosivat kuvat yhteisteokseksi. Yhteisteoksessa on yli 150 solarigrafiakuvaa eri puolilta 
Rovaniemeä ja lopullisessa kuvassa onkin paljon ihmettelemistä ja tutkimista. Tämä kuva 
on vedostettu isoksi valokuvaksi sekä kankaalle että valokuvapaperille näyttelyä varten.  
 
Lukuvuoden 2012 -2013 aikana saimme kutsun osallistua myös Lapin yliopiston 
maisteriopiskelijoiden yhteisötaideprojektiin. SAGA yhteisötaidepolku rakentui valmiiksi 



Rovaniemi  DesignWeek tapahtumaan (18.-24.2.2013) mennessä ja siinä oli mukana 
koulustamme useita eri oppilasryhmiä. Oppilaat rakensivat SAGA-taidepolun Korundista 
kuvataidekoululle. Sen varrella oli oppilaiden jää- ja lumiveistoksia. Osallistuminen oli 
oppilaille mieluista ja vanhemmatkin pääsivät avajaistapahtumaan mukaan.  Hankkeesta on 
tehty kirja, joka on koulullamme muistona. Tätä kaupunkitaidehanketta ei ollut 
suunnitelmassa, mutta se sopi kuitenkin hyvin teemaan. 
 
  
Syksyllä  2013 Rovaniemellä aukesi iso X-Border-näyttely. Osallistuimme muutaman 
oppilasryhmän kanssa näyttelyyn liittyvään työpajaan, nimeltä naapurisalaisuuksia ja 
saimme tehdä kaksi seinämaalausta kaupunkitilaan. Työpajaa vetivät taiteilijat Heidi 
Hänninen ja Valtteri Halmetoja ja oppilaat innostuivat kovasti katutaiteesta ja sen 
tekemisestä työpajan jälkeen. Teokset on edelleen nähtävissä Rovaniemellä.  
http://www.ulapland.fi/news/Katutaiteen-tyopaja-raottaa-naapurisalaisuuksia-
2%E2%80%93139-Rovaniemella/27484/f6fa0d38-9637-4851-83b5-8b9eee5be901  

 

Osallistumme yhteiseen VALOA pimeyteen – taidetapahtumaan ja järjestimme koululle 
sekä multimediaesityksen että avoimet ovet kaikille kaupunkilaisille. Ilta olikin hyvin kylmä, 
mutta onneksi varauduimme kuumalla mehulla, että ulkona puihin kiinnitettyyn screeniin 
heijastettuja kuvia ja oppilaiden pihalla tapahtunutta valoperformanssia tarkeni seurata. 
Hyvissä ajoin ennen tapahtuma-iltaa olimme aloittaneet koulumme koristelun silkkipaperi-
ikkunoilla, joihin ilmaantui tapahtumasta kertovia tekstejä muutama päivä ennen 
tapahtumaa. Myöhemminkin kuvataidekoululta iltaisin väripaperien läpi paistanut valo on 
houkutellut sisälle yllättävän monta kiinnostunutta kävijää ja kyselijää. Tästä innoittuneena 
olemme päättäneet jatkaa oppilaiden teosten tuomista koulun seinien ulkopuolelle ja meillä 
on muutamia suunnitelmia jo tulevalle vuodellekin.   
 

2. Hankkeen tulokset 

Yhteiset projektit -  solarigrafiat ja koulun ympäristön huomioiminen ja siihen töiden 
tekeminen toimivat hyvin. Opiskelijavetoinen hanke, jossa suunnittelu tuli monin osin koulun 
ulkopuolelta, toimi vähän kitkaisemmin, johtuen monesta eri tekijästä.  Taiteilijavetoinen 
Naapurisalaisuuksia -työpaja taas toimi erinomaisesti ja oppilaat innostuivat sen myötä 
myös itsenäiseen työskentelyyn kaupungilla. Oppilaiden oma kiinnostus ja innostuneisuus 
asiaan näytti olevan onnistumisen edellytys.  

 

 

3. Oppilaslähtöinen pedagogiikka, tuliko siihen uutta näkemystä? 

Aktiivisilta oppilailta tuli koululle moniakin ehdotuksia, esityksiä ja parannuksia eri tehtävien 
aikana ja ne otettiin huomioon. Oppilaat ottivat erilaiset tehtäväkokonaisuudet hyvin 
vastaan ja odottelevat jatkoa. 

4. Oliko hanke innostava? Säilyikö innostus loppuun asti? 

Hanke oli ja on kiinnostava. Innostus säilyi loppuun asti ja on jo poikinut jatkotoimenpiteitä 
ja tulevan vuoden tapahtumien suunnittelua.  

 

Kuvauksen antoi:  



Anita Lallo 0407671410, anita.lallo@rovaniemi.fi  

 

 

 


