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HANKEKUVAUS 
 

Orientoitumista 

Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivät Hyvinkäällä keväällä 2012 sekä Kiasman 
koulutustilaisuus syksyllä 2012 innostivat Vihdin kuvataidekoulun opettajia 
tutustumaan kaupunki –ja yhteisötaiteeseen sekä pohtimaan niiden mahdollisuuksia 
opetuksessa. Tilaisuuksien puhujat Elissa Eriksson ja Meiju Niskala olivat tulleet 
tutuksi usealle Vihdin kuvataidekoulun opettajalle jo syksyllä 2011 Muotopuhe –
hankkeen luentosarjan  myötä. He tukivat koululla järjestettyä 
ympäristöteoskilpailua, jonka päätteeksi Nummelan keskustan liikenneympyrässä 
oleva puu sai värikkäitä origamilintuja oksilleen maaliskuussa 2012.  

Rehtori esitteli hankkeen opettajien kokouksessa 21.11.2012 pienen 
kaupunkitaidetta käsittelevän kuvasarjan kera. Opettajia kannustettiin etsimään 
itsenäisesti lisätietoa aiheesta ja miettimään ideoita ja mahdollisuuttaan osallistua 
hankkeeseen omien oppilasryhmien kanssa. Mottona oli ”suin päin sotaan!” 

Jo alkuvaiheessa teemaksi alkoi rakentua ”erilaisuus ja samanlaisuus”. Aikaisempaa 
yhteistyötä vihtiläisten palvelutalojen kanssa päätettiin jatkaa. Kaikki opettajat 
kokivat tärkeäksi yhdistää lapset ja nuoret sekä laitoshoidossa olevat vanhukset. 
Myös koululla jo pitkään toiminut kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten 
”kokeileva ryhmä” antoi oman näkökulman erilaisuuden teemaan.   

 



Vierailut vanhainkodissa  

Keväällä 2013 yhteensä seitsemän opetusryhmää vieraili kolmena eri päivänä 
Hopearinteen palvelutalossa Vihdin kirkonkylällä. Oppilaat ja ryhmien opettajat 
kulkivat matkat tilausbussilla. Vierailu tapahtui iltapäivällä päiväkahviaikaan 
ruokailusalissa. Lapset ja nuoret työskentelivät vanhusten kanssa yhdessä.  

Ensimmäisen vierailun aikana lapset piirsivät vanhusten käsien ääriviivoja paperille 
ja kirjoittivat piirroksen sisälle vanhuksille tärkeitä asioita. Sen jälkeen lapset tai 
vanhukset kykyjensä ja halujensa mukaan piirsivät paperiin lapsen käden ääriviivat 
ja kirjasivat ylös lapselle tärkeitä asioita. Lopuksi kädet väritettiin omistajansa 
haluamin värein.  

Toisella vierailulla ryhmät rinnastivat lasten ja vanhuksien käsiä tarkkaillen ihon 
ryppyjä ja sileitä pintoja . Lapset valokuvasivat itse sekä käsiä että vanhainkodin 
arkea, esineistöä ja miljöötä. Rinnakkain asettuvat kädet ovat niin konkreettisesti 
kuin sisällöltään koskettavia. 

Viimeisen päivän vierailulla ryhmien oppilaat piirsivät muotokuvia vanhuksista, 
samalla kyseltiin vanhuksilta heidän lapsuudenmuistoistaan. 

 

Heurekan vierailu 

Kaksi työpajaryhmää vierailivat syksyllä 2013 Heurekan näyttelyssä ”Body 
Worlds”. Näyttelyn toivottiin inspiroivan ryhmien opettajia ja oppilaita löytämään 
uusia tapoja kuvata ihmistä. Mietittiin voisiko keväällä syntynyttä aihetta 
”erilaisuus ja samanlaisuus” viedä eteenpäin ja yhdistää sitä koulun lukuvuoden 
”tiede ja taide” –teemaan.  

Näyttelykäynnin pohjalta syntyi ryhmissä erilaisia töitä. Työt olivat esillä koulussa 
Valon pilkettä –tapahtumassa. 

 

Lyhdyt valotapahtumaan 

Syksyn 2013 ensimmäisessä opettajien kokouksessa päätettiin järjestää avoin ja 
maksuton ”valojuhla” koulun pihalla ja lähipuistikossa sekä yhdistää tapahtumaan 
avoimien ovien ilta koululla. Alustava idea esiteltiin Annantalon 
koulutustilaisuudessa 14.9.2013. 

Syksyn aikana valmistui koululla jokaisessa ryhmässä monenlaisia lyhtyjä erilaisista 
materiaaleista. Opettajat päättivät lyhtyjen tekniikan ja materiaalin omille 
ryhmilleen sopivaksi. Valonlähteeksi valittiin pienet led-valot, joita hankittiin 
runsaasti. 



Valon pilkettä –tapahtuma toteutettiin koululla ”Valo voittaa pimeyden” -iltana 
14.11.2013. Sää oli suotuisa ja tunnelma lämmin. Väkeä kävi tapahtumassa paljon, 
lähes viisisataa mehumukillista laskettiin tulleen tarjotuksi. Myös koulun sisällä 
vierailtiin ahkerasti. Osa työpajaryhmistä työskenteli normaalisti illan aikana ja 
heidän työskentelyään pääsi seuraamaan  luokissa. Koulun sisätiloissa oli myös 
mahdollisuus valmistaa oma varjokuvahahmo ja esillä oli erilaisia valopisteitä sekä 
datatykissä pyöri oppilaiden tekemiä ja videoimia varjoteatteriesityksiä sekä 
valomaalauskuvia. Ulkona pääsi kokeilemaan itse valomaalausta oppilaiden 
opastuksella. Tapahtuman ohjelmana oli myös paikallisen tanssiopisto Vinhan 
oppilasryhmän ”Valotanssi” sekä nuoren Taikuri Samirin ”Tulishow”. 

Tapahtumaillan jälkeen lyhdyt lainattiin ensin viikonlopuksi Etevan 
kehitysvammaisten pikkujouluihin ja sen jälkeen kahden viikon ajaksi kahteen 
paikalliseen palvelutaloon (Katajakoti ja Hopearinne) sekä yhteen kyläkouluun 
(Nummenpää, Nurmijärvi). Jouluksi oppilaat saivat lyhdyt kotiin. 

Mitalipäivä 

Koulun kaksi peruskurssia osallistui opettajansa innoittamana Meiju Niskalan 
ideoimaan Mitalipäivään 15.11. Oppilaat olivat antaneet mitaleita opettajille, 
rehtorille ja sukulaisille. 

 

 
ARVIOINTI 
 

Kaupunkitaidetta vai yhteisötaidetta? 

Taidenavigaattori 2 -taidekasvatushanke oli luonteeltaan laaja. Tämä hankkeen 
luonne, sekä koululla tapahtuneet henkilöstövaihdokset, vaikuttivat osaltaan siihen 
että hanke tuntui monella tapaa pirstaleiselta. Se nivoutui koulun toimintaan 
syklimäisesti erilaisina projekteina. Osa projekteista jäi melko irrallisiksi toisistaan. 
Jälkikäteen opettajien ja oppilaiden oli vaikea hahmottaa, mikä asia kuului 
hankkeeseen ja mikä ei.  

Hankkeen punaisena lankana kulki kuitenkin koko hankkeen ajan yhteisöllisyys; 
miten yhdistää erilaisia yhteisöjä ja ihmisiä toisiinsa. Yhteisötaide toteutui hyvin 
sekä keväällä että syksyllä. Alkuperäinen konkreettisempi teema ”erilaisuus – 
samanlaisuus” hiipui pois syksyn 2013 aikana ja tilalle tuli tapahtuman myötä valo 
ja valon mahdollisuudet luoda tunnelmallisia tiloja, jotka puhuttelevat ihmisiä. 
Yhteistyö paikallisten palvelutalojen kanssa kuitenkin säilyi kun lyhdyt lähtivät 
lainaan kahteen palvelutaloon.  

Kaupunkitaide nähtiin opettajien ja oppilaidenkin kesken innostavana ja uutena  
taiteenlajina, jolla on mahdollisuutta vaikuttaa omaan ympäristöön. Samaan aikaan 
sen toteuttaminen koettiin ehkä hieman hankalana ja isotöisenä. Koulun kaksi 



oppilasta oli toteuttanut ympäristöteoksen Nummelan keskustan liikenneympyrään 
maaliskuussa 2012. Se sai paljon positiivista julkisuutta paikallislehdissä. Oppilaat 
toivoivat tämän tyyppisiä näkyviä ja ympäristöön vaikuttavia töitä enemmän. 
Opettajat olivat periaatteessa samoilla linjoilla, mutta käytännön asiat usein sotivat 
vastaan. Sopivan paikan löytäminen, materiaalikysymykset, lupien haku sekä muut 
valmistelua vaativat asiat tuntuivat liian työläiltä.  

 

Pieniä tekoja 

Taidenavigaattori 2 –koulutustilaisuudet olivat inspiroivia ja niistä paikalla olleet 
opettajat toivat materiaalia mukanaan työyhteisöön. Osalle opettajista hanke jäi 
melko vieraaksi, irralliseksi koulun tapahtumaksi. Olisi ollut hyvä jos enemmän 
opettajia olisi osallistunut koulutustilaisuuksiin, jolloin kokemus hankkeessa mukana 
olemisesta olisi ollut vahvempi. 

Opettajien kokouksessa keväällä 2013 suunniteltiin opetuksen viemistä enemmän 
koulun seinien ulkopuolelle, ulos lähiympäristöön. Haluttiin tuoda toimintaa 
näkyväksi. Ajatus siitä, että kaupunkitaide voi olla ympäristötaideteosten lisäksi 
myös toimintaa ympäristössä, heräsi. Koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta 
toteutui samana keväänä oppilasryhmien työskentelynä Hopearinteen 
palvelutalossa. Mitään suurta tai näyttävää teosta ei paikan päälle rakennettu, 
mutta useita pieniä, mutta sitä koskettavimpiakin kohtaamisia tapahtui vierailujen 
aikana. 

Valon pilkettä –kaupunkitaidetapahtuma onnistui yli odotusten sekä opettajien että 
oppilaiden mielestä. Ennakkopelot huonosta säästä, yleisön vähyydestä tai 
tilaisuuden tylsyydestä osoittautuivat aiheettomiksi. Avoin ja maksuton koko 
perheen tapahtuma toi paikalle paljon ihmisiä ja sen elämyksellisyys puhutteli 
yleisöä. Tapahtuma erosi myös perinteisistä lastentapahtumista tietynlaisella 
”yksinkertaisuudellaan  ja hitaudellaan”. Tapahtuman ohjelma painottui ympäristön 
luomaan tunnelmaan ja sen kokemiseen ilman ulkopuolista ohjausta. Toiminnalliset 
pisteet (valopöydät, valomaalaus ja varjokuvapaja) olivat myös suosittuja. Myös 
lähikerrostalot muodostuivat osaksi illan tapahtumaa, parvekkeilla näkyi paljon 
ihmisiä seuraamassa . Tapahtuma toi hyvin koulun toimintaa ulospäin näkyväksi. Oli 
hauska seurata miten ylpeinä oppilaat esittelivät koulun toimintaa ulkopuolisille.  

Lyhtyjen lainaaminen paikallisiin palvelutaloihin koettiin positiivisena. Oppilaatkin 
olivat pääsääntöisesti mielissään siitä että heidän tekemänsä lyhdyt tuovat iloa 
vanhuksille. Palvelutalojen henkilökunta sanoi kokemuksen lyhdyistä olleen 
kokonaisuudessa positiivinen. Myös vanhusten omaisilta oli tullut kiitosta. 
Palvelutalot toivoivat jatkossakin yhteistyötä kuvataidekoulun kanssa. 

Osa lyhdyistä oli lainassa pienessä Nummenpään kyläkoulussa jossa juuri samaan 
aikaan käytiin kovaa taistelua koulun olemassaolosta. Lyhtyjä ihasteltiin oppilaiden, 



opettajien ja koululla vierailulla olleiden päättäjien toimesta. Ne toivat 
luokanopettajan sanoin ”koululle  kauneutta, viihtyvyyttä ja aktiivista 
suuntautumista”. Lyhdyillä saattoi ehkä olla aivan konkreettisia vaikutuksia koulun 
tulevaisuuteen? 

 

 

 

 

 Oppilaslähtöinen pedagogiikka 

Opettajat kokivat hankkeen loputtua että oppilaslähtöisyys toteutui osassa 
hanketta mutta osassa ei. Hankkeen alussa ideointia ja kaupunkitaiteeseen 
tutustumista tehtiin oppilaiden kanssa innokkaasti. Varsinaisen toteutuksen 
projekteihin suunnittelivat opettajat melko perinteiseen malliin. Yhteistyö 
vanhusten kanssa pohjautui vanhoihin hyväksi koettuihin kontakteihin ja idea oli 
opettajalähtöinen. Oppilaat lähtivät kyllä ennakkoluulottomasti mukaan vierailuille 
palvelutaloon ja antoivat mielellään lyhdyt lainaan.  

Valon pilkettä –tapahtuman suunnittelu oli täysin opettajalähtöistä. Oppilaat 
työstivät ryhmissä lyhtyjä pääasiallisesti opettajien johdolla. Osa työpajaikäisistä 
oppilaista ideoi ja toteutti itsenäisesti valoveistoksia pari –ja ryhmätöinä. Oppilaat 
osallistuivat tapahtuman nimen ”Valon pilkettä” ideoimiseen, sekä puistikon 
nimeämisen ”Loistopuistoksi”. 

 

Hankkeen tulokset ja tulevaisuus 

Opettajille ja oppilaille muodostui kokemus siitä että pienilläkin teoilla voi olla 
merkitystä. Kaupunkitaidetta yhteisötaiteen keinoin voidaan toteuttaa myös 
yksinkertaisen pieninä, jopa näkymättöminä tekoina. Silti niiden vaikutus voi olla 
yllättävän suuri. Taide voi toimia keskusteluvälineenä erilaisten ihmisryhmien välillä. 
Esimerkkinä tästä toimivat lasten ja vanhusten kädet kuvattuina rinnakkain. Sanoja 
ei välttämättä tarvittu. 

Kiinnostus oppilaslähtöisen pedagogiikan toteuttamiseen lisääntyi koululla. 
Useammalle opettajalle tuli mieleen hankkeen jälkeen miten oppilaita olisi voinut 
ottaa enemmän mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Muutama opettaja päätti 
syventyä oppilaslähtöiseen pedagogiikkaan enemmän esimerkkien ja teorian kautta. 
Aiheeseen liittyvää koulutusta kaivattiin lisää. 

Projektityöskentelyn systemaattinen dokumentointi tuntui vieraalta ja hankalalta 
menetelmältä. Keskustelua käytiin myös siitä miten opettaja dokumentoi ja miten 



oppilas dokumentoi ja miten nämä eroavat toisistaan. Kiinnostus dokumentoinnin 
käyttöön opetuksessa heräsi ja sitä päätettiin soveltaa jatkossa enemmän. 

Yhteistyö paikallisten vanhusten ja kehitysvammaisten palvelutalojen kanssa lujittui 
ja yhteistyötä toivottiin kaikkien osapuolten taholta myös jatkossa. Myös idea 
paikallisten liiketilojen ikkunoiden käyttämisestä vaihtuvien oppilastöiden 
näyttelytilana sai alkunsa hankkeen aikana. Ideaa on kehitelty eteenpäin. 

 

 Kuvauksen antoi: 

Pauliina Ruokokoski, rehtori vs. 
044 3658988 
pauliina.ruokokoski@kolumbus.fi 


