
Taidenavigaattori 2 – kaupunkitaidetta oppilaslähtöisesti 
 

Varmasti jokainen kuvataideopettaja on miettinyt kuinka opettaa nykytaidetta innostavasti ja 

oppilaslähtöisesti. Omaa kokemusta nykytaiteesta on ja innovatiivisia esimerkkejä on tarjolla, mutta 

kuinka soveltaa niitä opetuksessa? Toisin sanoen, miten tulisi navigoida opettajajohtoisen opetuksen ja 

oppilaslähtöisyyden välillä ajamatta karille. Tulisiko tuijottaako perinteistä karttakirjaa merkkeineen tai 

ehkä teknisemmin hyödyntää satelliitteja vai ainoastaan kuunnella oppilaita ja katsella ympärilleen?  

 

 

Taidenavigaattori 2 luotsina nykytaidekasvatuksen aallokossa 

 

Nykytaidekasvatushanke Taidenavigaattori 2 (2012–2014) on pyrkinyt kehittämään oppilaslähtöistä 

pedagogiikkaa taiteen perusopetusta antavissa kuvataidekouluissa. Samalla se on keskittynyt nykytaiteen 

opetuskäytäntöihin ja tehnyt tutuksi kaupunkitaiteen mahdollisuuksia yhteisötaiteen keinoin. Opettajat 

luovat työtään uudelleen jatkuvasti ja kehittävät uusia opetussisältöjä nykytaiteen äärellä, kun oppaita, 

kokemusta tai vertaistukea ei ole saatavissa. Taidenavigaattori 2 -hankkeen jujuna onkin kannustaa 

opettajia rohkeasti kokeilemaan ja toteuttamaan opetusta oppilaslähtöisesti myös koulun ulkopuolella.  

Taidenavigaattori 2 – hanke käynnistyi Lohjanseudun kuvataidekoulun koordinoimana syksyllä 2012 ja se on 

jatkoa Taidenavigaattori 1 -hankkeelle (2010–2011). Mukana on 11 kuvataidekoulua ympäri Suomen: 

Aimokoulu, Espoon kuvataidekoulu, Helsingin kuvataidekoulu, Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulu, 

Kokkolan kuvataidekoulu, Lohjanseudun kuvataidekoulu, Porin taidekoulu, Rovaniemen kuvataidekoulu, 

Sara Hildén – akatemia, Vantaan kuvataidekoulu ja Vihdin kuvataidekoulu. Eri puolilla Suomea syntyneet 

kaupunkitaideteokset, -tempaukset ja yhteisötaideprojektit ovat tallentuneet kuvin ja sanoin hankkeen 

sivustolle www.taidenavigaattori2.wordpress.com. Dokumentoinnin tarkoitus on innoittaa kaupunkitaiteen 

tekemiseen myös hankkeen jälkeen ja muissa kouluissa.  

Hankkeessa taiteen opetusta ja työskentelyä kaupunkitaiteen teeman ympärillä on vahvistettu 

kuvataidekoulujen opettajien koulutuspäivillä, joissa alustajina ovat toimineet taiteilija Meiju Niskala, 

kuvataideopettaja Elisse Heinimaa sekä toimittaja Tuula Rajavaara. Keväällä ja syksyllä 2014 tulossa ovat 

hankkeen satoa valokuvin ja oppilaiden kommentein esittelevä kaupunkitaidelehti sekä kiertävä näyttely.  

Mahdollisesti valokuvanäyttely poikkeaa myös Experimenta! nuorten nykytaidetriennaalissa Tallinnassa 

lokakuussa 2014 – hanketta tukee Opetushallitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kun pyhimykset lähtivät Pyhän Laurin kirkosta kaupungille…  

 

 

Pyhimykset ovat kerääntyneet Café Lauriin.  
Kuva: Peruskurssi 4AD:n oppilaat, Lohjanseudun kuvataidekoulu. 

 

Syksyllä 2013 Lohjanseudun kuvataidekoulussa peruskurssi 4AD:n oppilaat herättivät henkiin Lohjan 

keskiaikaisen kivikirkon seinämaalauksien pyhimykset. Tässä kirjoituksessa esitellään esimerkkinä lukuisista 

Taidenavigaattori 2 –projekteista juuri pyhimys-projektia, koska näitä oppilaita päästiin haastattelemaan. 

Tavoitteena on ennen kaikkea selvittää oppilaslähtöisyyttä oppilaiden näkökulmasta; sitä, miten teokset 

oikein syntyivät ja miten oppilaat kaupunkitaiteen ymmärtävät, kun sen parissa oli vietetty lähes 

kokonainen lukukausi.   

Lähtökysymyksenä 9-12 – vuotiaille oppilaille oli: ”Ketkä ovat seisseet paikallaan Lohjalla yli 500 vuotta? ”. 

Työskentely eteni siten, että oppilaat piirsivät kirkossa pyhimyksistä luonnoksia ja kuulivat tarinoita 

maalauksista opettajiltaan Satu Kalliolta ja Nasu Raittiselta. Sen jälkeen luonnoksista valittiin viisi, joista 

otettiin kalvokopiot. Näiden avulla oppilaat piirsivät pyhimysten seinälle heijastetut ääriviivat paperille 

suunnilleen itsensä mittaisina. Näin tehdyn paperikaavan avulla pyhimykset piirrettiin vanerilevylle. 

Vanerilevyt leikattiin pistosahalla. Värit sekoitettiin itse kaseiinimaalin tapaan väripigmenttijauheesta ja 

rasvattomasta maidosta.  Omia töitä ei ollut, vaan kaikki työstivät vuoroin kaikkien töitä. Lopuksi 

pyhimykset vietiin vihdoin reilun viiden sadan vuoden kirkossa oleilun jälkeen ryhmänä kaupungille ja niitä 

valokuvattiin elokuvateatterissa, kaupungintalolla, keskusaukiolla, kahvilassa ja terassilla… 

Pyhimyshankkeen päätteeksi joulukuussa oppilaat totesivat, että kaupunkitaidetta tehdään yhdessä, sitä 

voi tehdä kuka tahansa ja vähällä rahallakin. Osa alkoi katsoa omaa kaupunkia myös uusin silmin. 

Kaupunkikierroksesta pyhimysten kanssa jäi mieleen hauskoja muistoja eri paikoissa. Yksi oppilas kertoi 

oppineensa sen, ettei kannata unohtaa yhdessä tehtyä työtä elokuvateatterin penkille. Puolelle 

tekoprosessi oli antoisin; esimerkiksi värien sekoittaminen ja yksityiskohtien maalaaminen. Joillekin 

lopputulos oli tärkein: ”oli kiva nähdä kaikki pyhimykset valmiina”. Ryhmän nuorin poika mainitsi 

valokuvaamisen kaupungilla parhaaksi työskentelyn vaiheeksi. Moni koki kuitenkin pyhimysten 

ulkoiluttamisen kaupungilla ”nolona”. Taiteella voitiin yllättää ja jopa hämmästyttää ihmisiä ja tämän vuoksi 

omien töiden ja pyhimysaiheen tekeminen näkyväksi kaupunkitilassa koettiin lopulta merkitykselliseksi.  



Opettajan näkökulmasta samanaikaisopettajuus pilottina oli hyvin antoisa työskentelymuoto. Lopputulos 

kahdella opettajalla ei ollut vain yksi + yksi, vaan paljon, paljon enemmän. Oppilaalle oppimisen 

laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle näyttää opettavan ainakin kollektiivisia yhdessä tekemisen, 

jakamisen ja vaikuttamisen taitoja, joita tulevaisuuden tyrskyissä epäilemättä tarvitaan.  

Oona Myllyntaus 

Taidenavigaattori 2 – projektisihteeri 

 

Taidenavigaattori 2 

www.taidenavigaattori2.wordpress.com 

 

Taidenavigaattori 1 

www.youngart.fi/etusivu/taidenavigaattori/taidenavigaattori-etusivut/taidenavigaattori-

nykytaidekasvatuksen-kehittamishanke 

 

 

Kaikki Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaat osallistuivat solarigrafiaprojektiin rakentamalla neulanreikäkameran ja 
kuvaamalla omaa lähiympäristöään helmikuusta 2013 huhtikuun loppuun. Valmiista solarigrafioista tehtiin sekä 
digitaalinen versio että fyysinen kooste. Kuvat: Rovaniemen kuvataidekoulu.  


