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    Karkkilan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 

Kuvataidekoulun toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998), sekä 
sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu 
asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). 

Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 20.9.2017 määräykseen taiteen 
perusopetuksen/ kuvataiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiksi. 
(OPH-2069-2017). 

Karkkilan vapaa-aikalautakunta on vahvistanut tämän opetussuunnitelman 3.5.2018. 
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1. Kuvataidekoulun toiminta-ajatus 

Karkkilan kuvataidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen 
perusopetusta sekä opetussuunnitelmassa mainittujen suuntautumisvaihtoehtojen 
opetusta paikkakunnan ja lähialueen lapsille ja nuorille. 

Kuvataiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. 
Kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa 
emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen 
taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää 
kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia 
monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

Kuvataiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia 
ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös 
kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta, sekä tukea osallisuuden 
kehittymistä. 

Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas 
tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin 
opintoihin. 

!
2. Kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteet 

2.1 Yleisen oppimäärän tehtävät 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, 
identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus 
vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä 
luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen 
havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat 
edellytyksiä uuden oppimiselle. 
Opetus rakentaa yhteyksiä oppilaiden omien kuvallisten kulttuurien sekä kuvataiteen ja 
muun visuaalisen kulttuurin välille. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin 
jatkuvaa muuntumista ja avoimia rajoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia syventyä 
heille merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Oppilaiden 
kokemusmaailmaan kiinnittyvällä lähestymistavalla luodaan perustaa oivalluksia 
herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Oppilasta kannustetaan nauttimaan 
kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä. 
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Opintojen edetessä oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan kuvataidetta ja muuta 
visuaalista kulttuuria eri näkökulmista. Opetuksessa innostetaan pohtimaan taiteiden ja 
tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä uusia oivalluksia. Oppilaita kannustetaan 
käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja 
vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen 
taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. !
2.2 Arvoperusta 

Karkkilan kuvataidekoulun kuvataiteen perusopetus pohjautuu arvoperustaan, jonka 
mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden 
luonnon ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä 
toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen 
perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä 
kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. 

Opetuksen lähtökohtana ovat kuvataiteelle ominaiset tiedon tuottamisen ja 
esittämisen tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 
kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja 
arvokasta. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävälle tulevaisuudelle. 

Kuvataidekoulun tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän 
jäsenenä. 
  
Karkkilan kuvataidekoulussa halutaan panostaa kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen 
käsitykseen ihmisestä.  Kuvataidekoulussa edetään jouhevasti pohdiskellen ja 
käsitellen niin ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja ympärillä näkyvää kuin luovia 
prosesseja sekä materian luonteita kooten, yhdistellen ja kehittäen tietoja ja taitoja.  
Kuvataide ja taidekasvatus ymmärretään hitaana prosessina, jossa henkiset arvot 
kehittyvät yhdessä taiteellisten arvojen kanssa.  Yhteiskunnan kovien rakenteiden 
vastapainoksi pyritään luomaan kilpailematon, rento ja luonteva ilmapiiri, jossa 
jokainen oppilas voi olla aktiivinen osallistuja. 
  
Korostamme myös ympäristöarvoja. Kuvataidekoulu sijaitsee lähellä erilaisia ja 
erinomaisia luonnonympäristöjä: vesimaisemaa, metsiä, harjua, kulttuurimaisemaa 
peltoineen, kylineen ja ruukkimiljöineen.  Luonto toimii virikkeenä ja voimavarana 
keskellä kaupunkia toimivassa kuvataidekoulussa.  Kierrätys ymmärretään sekä osana 
luonnon kiertokulkua, että materiaalin elinkaarta, kuin myös käyttökelpoisena ja 
monipuolistavana materiaalina taiteen tekemisessä. 
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Tavoitteena on, että oppilaassa kehittyy halu vaalia ja kehittää ympäristöä kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä vaatia visuaalisen ympäristön hyvää, 
esteettistä ja toiminnallista laatua. 
  
Kuvataidekoululla huomioimme myös sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
opetuksessa ja henkilöstön kesken. Tasa-arvolaki 1329/2014 ja Yhdenvertaisuuslaki 
1325/2014. 

!
2.3 Oppimiskäsitys 

Kuvataidekoulun opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on 
aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden 
suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset 
tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja 
innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön 
kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. 

Kuvataiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja 
taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen 
hyvinvointiaan. Oppiminen on kuvataiteen alalla kokonaisvaltainen ja 
vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se 
on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja 
käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja 
harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. 
Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute 
vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen 
ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista 
edistävää vuorovaikutusta. 

2.4 Työtavat 

Työtapoja valittaessa huomioidaan opittavan asian tai tehtävän luonne ja työskentelyn 
prosessinomaisuus. Tehtäviin virittäydyttäessä huomioidaan moniaistisuuden, 
mielikuvituksen ja eläytymisen merkitys. Aiheiden, teemojen, tekniikoiden ja 
työtapojen valinnoilla pyritään vahvistamaan oppimisen iloa. 

Työtavoissa otetaan huomioon kuvataiteen luonne. Oppimistapahtumassa on keskeistä 
omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta ja niiden työstäminen visuaaliseen 
muotoon. Materiaalien ja tekniikoiden parissa työskentely vaatii aikaa. Visuaalisissa 
taiteissa ilmaisukyky, taidot ja tiedot kehittyvät, kun opiskelu etenee rauhallisesti ja 
pitkäkestoisesti. 
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3. Opetuksen toteuttaminen 

3.1 Oppimisympäristö 

Karkkilan kuvataidekoulu toimii tarkoituksenmukaisissa ja inspiroivissa tiloissa, 
Nyhkälän ala-koulun yhteydessä, keskellä kaupunkia. Koulun lisäksi 
oppimisympäristönä toimivat luonto- ja kaupunkiympäristö ruukkimiljöineen, museot, 
galleriat ja muut näyttelytilat. 

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja 
innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden 
onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt 
luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös 
luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen. 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden 
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 
osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja 
viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan 
opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen 
valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat 
mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi 
opintoja. 

!
3.2 Kuvataidekoulun toimintakulttuuri 

Kuvataidekoulussa toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien tulkinnasta, 
vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen 
toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja 
oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee 
näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja 
opetuksen laadusta. 

Kuvataiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia 
edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja 
kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus 
osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan 
toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen 
epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä 
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elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri 
ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten 
sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

Karkkilan kuvataidekoulu pyrkii toimintakulttuurinsa kehittämiseen, mikä tarkoittaa 
jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä, sekä taiteen ja ajassa 
olevien ilmiöiden seuraamista. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on 
oppilaitoksen johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, 
toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä 
oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. 

!
4. Opintojen laajuus ja rakenne  

4.1 Opintojen laajuus 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot (500 t) muodostuvat perusopetuksesta ja 
syventävistä työpaja/teemaopinnoista, joita on yhteensä kymmenen 
opintokokonaisuutta (5 + 5).               

Yksittäiset opintokokonaisuudet voivat olla eri laajuisia. Perusopinnoissa 
(opintokokonaisuudet 1- 4) yhden opintokokonaisuuden laajuus on  60-68 t. 
Perusopinnoissa (opintokokonaisuus 5.) laajuus on 60-68 t. Opintokokonaisuus voi 
muodostua 1-3 teemajaksosta, joiden laajuus on 20-68 t. Syventävissä opinnoissa 
(opintokokonaisuudet 6-10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 20-51t.      
Lukuvuodessa on yhteensä vähintään 30 opintoviikkoa. 

Varhaisiän kuvataidekasvatus                                                                                           
30-34t/ vuosi, ja opetusta tarjotaan yksi tunti viikossa. Oppitunnin pituus on 60 min. 

Opintokokonaisuudet 1-4 (perusopinnot, 7-10v) 
Neljä ensimmäistä opintokokonaisuutta suoritetaan kukin yhden lukuvuoden aikana. 
Viikoittainen opintokerta on kestoltaan 2 oppituntia.  

Opintokokonaisuudet 5  (perusopinnot, 11-12v)                                                     
Opintokokonaisuuden 5 laajuus on 60-68 t/v ja sitä voidaan tarjota yhden lukuvuoden 
aikana myös syventävänä 2-3 teemaopetuksen jaksona, joiden laajuus on väh. 20 
opintoviikkoa. Viikoittainen opintokerta on kestoltaan 2 oppituntia. 
                                                                                                                 

 Opintokokonaisuudet 6-10 (syventävät opinnot/työpajat, 12-16v.)                           
Syventävien opintojen opintokokonaisuus sisältää 60-102 oppituntia/lukuvuosi ja se 
suoritetaan 2-3 viikkotunnin opintokerroilla. Kunkin opintokokonaisuuden kesto 10 
viikosta yhteen lukukauteen 20-51 t. 
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Perus- ja syventävien opintojen yhden oppitunnin pituus on 45 min, kahden 90 min ja 
kolmen 135 min. !!
4.2 Opintojen rakenne !
Opintojen rakennetta kuvaava taulukko: 

Opintojen vaihe    ikäkausi  t/vko  t/vuosi 

VARHAISIÄN OPINNOT   4-6 v.   1  30-34  

PERUSOPINNOT                                                           
Opintokokonaisuudet 1, 2, 3, 4  7-10 v.   2  60-68                                                                 
Opintokokonaisuus 5           11-12 v.  2  60-68 

SYVENTÄVÄT OPINNOT                    12-16 v.  2-3  60-102  

Tarvittaessa kurssimuotoista opetusta 12-19 vuotiaille 

!
4.3 Opetusjärjestelyt 

Karkkilan kuvataidekoulussa opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa 
opetusryhmissä. Opintoihin voi kuulua myös näyttelykäyntejä ja vapaaehtoisia retkiä. 
Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia syventävää ja 
laajentavaa kurssitoimintaa ja kesäleirejä. 

Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys. 
Ryhmäkoko varhaisiän kuvataidekasvatusryhmissä on 6-10 oppilasta. 
Perusopintoryhmissä oppilaita on 8-12 ja syventävissä opinnoissa 8-12 oppilasta. 
Ryhmäkoko voi olla myös pienempi, riippuen koulun taloudellisesta tilanteesta. 

!
!
5. Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet 

Karkkilan kuvataidekoulun opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, 
kuvanveisto, kolmiulotteinen muotoilu ja rakentelu, grafiikka, keramiikka, valokuva, 
elokuva ja video, animaatio, kuvallinen media, sarjakuva, taidehistoria sekä 
monitaiteelliset työmuodot kuten kässäkuvis, jossa yhdistyy kuvataide ja käsityö. 
Syventävissä opinnoissa voidaan perehtyä myös ympäristö- ja yhteisötaiteeseen, 
performanssiin, arkkitehtuuriin ja ympäristön suunnitteluun. 
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5.1 Varhaisiän kuvataidekasvatus 

Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille visuaalisten taiteiden opinnoille. 
 Oppilas harjoittelee ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista kuvataiteen keinoin 
tutustumalla visuaalisen ilmaisun perusteisiin sekä kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja 
työtapoja. Oppilas harjoittelee maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua, 
grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Hän tutustuu kuvataiteeseen, 
arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelyn avulla. 
Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen 
kulttuuriperintöön. 
  
Oppilas harjoittelee muodon antamista sekä käden ja silmän yhteistyötä. Opinnoissa 
on keskeistä monipuolisten havaintojen tekeminen ja niiden käyttäminen kuvallisessa 
työskentelyssä. Työskentely on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistillista ja 
elämyksellistä. Keskeistä on leikki ja keksimisen ilo. Oppilas harjoittelee toisten 
huomioon ottamista, oppii iloitsemaan ja arvostamaan omia, sekä toisten töitä, 
opettelee työhön keskittymistä, sekä omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista. !!
5.2 Tavoitteet 

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteiden perustaitojen 
hankkiminen. Tavoitteena on, että oppilas oppii omassa ilmaisussaan hyödyntämään 
oppimiaan taitoja ja tietoja. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan 
kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muodostumista, sekä identiteetin 
rakentumista. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä 
ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Oppilas oppii 
ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa 
historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. 

Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja 
tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään 
monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita. Työskentelyssä korostuu 
mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Opetus on ongelmakeskeistä ja 
vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta 
työskentelytapaa. Opetuksessa käsitellään teemallisia kokonaisuuksia  Oppilasta 
rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa ja 
arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 

Karkkilan kuvataidekoulun teemalliset opintokokonaisuudet suunnitellaan opettajien 
kesken lukuvuodeksi kerrallaan. 
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Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                      
• tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen 
kuvailmaisun kautta.                                                                                                                    
• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen 
reflektoinnin avulla                                                                                                             
• innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja 
prosesseihin, taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen 
taiteeseen. 

Visuaalinen lukutaito 

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                    
. Innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja 
tieteiden välisyyttä hyödyntäen                                                                                                         
• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön 
visuaalisuutta                                                                                                                                  
• ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmasta. 

• kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan 
tulkintojaan ja keskustelemaan niistä.                                                                                           
• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, 
yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta. 

Osallisuus ja vaikuttaminen 

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                       
• kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviä arvoja                                                                                                                   
• rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä 
arvoja.                                                                                                                                
• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen.                                                           
• kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin. 

!
!
5.3 Sisällöt 

Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. 
Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten 
kantajana, välittäjänä ja purkajana.  
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Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot 

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista sekä 
harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista 
keskustelemista. Opinnoissa kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia 
mahdollisuuksia sekä hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. 

Omat kuvat 

Opetuksessa tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja 
elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä. 
Opinnoissa pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden 
suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. 

Taiteen maailmat 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja 
visuaalisten taiteiden lajeja. Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, 
pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, 
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia 
osallistua paikalliseen taidetoimintaan. Opinnoissa tutustutaan taiteen instituutioihin, 
muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen 
ammattilaisten työhön. 

Visuaalinen ympäristö 

Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, 
esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Opinnoissa 
harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä 
käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista. 

Katso myös kuvallisen ilmaisun osa-alueet, kohta 12. 

!
!
6. Teemaopintojen opintokokonaisuudet 

6.1 Tavoitteet 

Karkkilan kuvataidekoulun syventävien opintojen eli työpajaopintojen tarkoituksena on 
oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen 
tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Oppilaan oman taiteellisen ilmaisun 
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kehittäminen ja minäkuvaa vahvistava työskentely on keskeinen lähtökohta. 
Teemaopintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suunnitellaan 
opettajien kesken ennen seuraavan lukuvuoden alkua. 

Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen tavoitteellisen kuvailmaisun, 
hänelle merkityksellisen taiteen ja oman oppimisen reflektoinnin kautta                                                  
• kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja niitä 
tulkitsemalla                                                                                                                                   
• tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja näkemystensä 
mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä                                                   
• rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 
sekä syventämään kuvailmaisun taitojaan. 

Visuaalinen lukutaito                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                       
• rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti sekä taiteiden 
ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen                                                                                               
• vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen 
kerronnan keinoja                                                                                                                                           
• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen 
näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan                                                                              
• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
tuntemustaan. 

Osallisuus ja vaikuttaminen 

Opetuksen tavoitteena on                                                                                                              
• tukea oppilasta hänen ilmaistessaan näkemyksiään taiteessa ja muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmenevistä arvoista                                                                                                    
• ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot 
itsenäisesti ja ryhmässä toimiessaan.                                                                                                              
• kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen 
merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.                                            
• ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen keinoin. 

!
6.2 Sisällöt 

Teemaopintojen aihesisällöt noudattavat yhteisten opintojen sisältökokonaisuuksia, 
katso kohta 5.3                                                                                                               
Kuvallisen ilmaisun osa-alueet, katso kohta 12. 
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7. Oppimisen arviointi ja arvioinnin kohteet 

Oppilasarvioinnin tehtävä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on 
kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. 
Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja 
ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. 

Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja/tai 
kirjallisesti koko opintojensa ajan. Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan pohtimaan 
oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman 
oppimisen edistymistä. Oppilasta rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan 
palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan oppilasta uuden 
oppimiseen sekä ohjataan häntä arvostamaan toisten näkemyksiä. Arviointitaitoja 
harjoitellaan opintojen kuluessa. Oppilasta perehdytetään kuvataiteen arvioinnin 
periaatteisiin ja käytäntöihin. 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen 
lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Oppilaalle annettavaan oppimisen 
arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista. 

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilasta kuvataiteen perustaitojen 
hankkimisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella vahvistetaan oppilaan 
kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. 
Oppilasta kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen. 

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta yhteisissä opinnoissa hankkimiensa 
taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään 
oppilaan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

7.1 Päättötodistus 

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen 
suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat 
opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistuksesta on käytävä selville, 
missä suuntautumisvaihtoehdossa oppilas on opiskellut.        

!
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen sisältää seuraavat 
asiat: 

.  todistuksen nimi                                                                                                                    
• koulutuksen järjestäjän nimi                                                                                                      
• oppilaitoksen nimi                                                                                                                 
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• taiteenala                                                                                                                                                      
• oppilaan nimi ja henkilötunnus                                                                                             
• opiskeluaika vuosina                                                                                                                
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot                                                        
− kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus                                                                           
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot                                                       
− kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus                                                                        
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima                                                                              
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään 
todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä, sekä 
päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman                                                                                                                     
• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen 
merkitään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
hyväksymispäivämäärä                                                                                                                  
• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen 
järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta 
annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, 
merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman taiteen 
perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta 
tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 
saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelman                                                                                                                         
• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 
mukaisesti.                      

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.                               
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan 
yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee sitä 
muusta syystä. Osallistumistodistuksen saa myös silloin kun päättötodistukseen 
vaadittava tuntimäärä ei täyty. 

!
8. Oppimäärän yksilöllistäminen 

Karkkilan kuvataidekoulussa oppimäärää ja opetusta voidaan tarvittaessa yksilöllistää  
vastaamaan oppilaan opiskelu-ja oppimisedellytyksiä ryhmässä tapahtuvan opetuksen 
puitteissa ja koulun resurssien mukaan. Tällöin oppilaan opettaja sopii mahdollisista 
erilaisista opetuksen toteuttamistavoista ja sisällöistä, tarvittavista tukitoimista, sekä 
arviointimenettelyistä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 
Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista 
lähtökohdistaan. Huoltajille annetaan tietoa mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää. 
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9. Oppilaaksi ottamisen periaatteet 

Karkkilan kuvataidekouluun on avoin haku ja oppilaat ryhmiin otetaan 
ilmottautumisjärjestyksessä. Vajaita ryhmiä täydennetään lukuvuoden aikana ja 
vapaista oppilaspaikoista ilmoitetaan paikallislehdissä, koulun nettisivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa. Opiskelijan on ilmoitettava opiskelun jatkamisesta seuraavana 
lukuvuonna kirjallisesti kevätlukukauden aikana kuvataidekoulun ilmoittamaan 
päivämäärään mennessä. Oppilaitos päättää säännöissään vapaaoppilaaksi 
ottamisesta. 

10. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa 

Yhteydenpito huoltajiin on tärkeää koulun sujuvan toiminnan kannalta. Kohtaamiset ja 
yhteydenpito huoltajiin on päivittäistä. Vanhemmille jaetaan tiedotteita koulun 
toiminnasta ja tapahtumista. Tärkeä tiedotuskanava on koulun verkkosivu ja sosiaalinen 
media. Mahdollisuuksien mukaan voidaan yhteistyössä toteuttaa myös erilaisia 
tapahtumia. 

Kuvataidekoulu pyrkii tekemään yhteistyötä myös koti- ja lähikuntien muiden taiteen 
perusopetusta tarjoavien oppilaitosten kanssa, muiden kulttuurituottajien ja aktiivisten 
toimijoiden kanssa mm.taiteilijajärjestöt, museot ja galleriat.  Tärkeä 
yhteistyökumppani on Karkkilan kaupunki. Muita yhteistyötahoja esim. koulut ja 
päiväkodit, paikalliset yhdistykset mm. Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys, Karkkilan 
musiikkikoulu, Tanssiopisto Vinha, Karkkilan työväenopisto, Suomen lasten- ja nuorten 
kuvataidekoulujen liitto. 

11. Toiminnan jatkuva kehittäminen. 

Kuvataidekoulussa pyrimme kehittämään ja arvioimaan opetuksen sisältöä ja 
opetuksessa tarjottavaa teknistä osaamista. Haluamme kehittää myös uusia 
toimintamalleja liittyen opetukseen ja koulun toimintaan. Pyrimme  yhteistyöhön mm. 
kaupungin ja lähikuntien taideoppilaitosten, kulttuurituottajien ja muiden mahdollisten 
tahojen kanssa, kulloinkin olemassa olevien mahdollisuuksien ja koulun resurssien 
mukaan. 

!
!
!
!
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12. Kuvallisen ilmaisun osa-alueet  
       ! !

       

Osa-alueet !
!

SOMMITTELU
!
Peruskäsitteet: 
• kuvapinta / kuva-ala (eri muotoiset ja kokoiset) 
• kuvapinnan osat ja tasot (etu-, keski- ja taka-ala) 
• viiva 
• tila (ks. tila ja muoto pääotsikkona) 
• muoto (perusmuodot) 
• koko (kokoerot, mittakaava, mittasuhteet) 
• tasapaino  
• jännite 
• liike 
• aika 
• rytmi 
• kuvakoot 
• kuvan rajaaminen 
• värisommittelu  !!
Sommittelun osa-alueet / kuvailmaisun keinot: 

• kuva-aiheen suunnittelu hahmottelemalla ja olennaisten piirteiden erottaminen  
epäolennaisista 

• aiheen suhteuttaminen kuva-alan kokoon tarkoituksenmukaisesti 
• rajaamisen ja erilaisten kuvakulmien käyttäminen kuvan valmistuksessa 
• kuvauksen kohteen kokonaisuuksien ja osien jäsentäminen  
• liikevaikutelman ilmaisu sommittelun keinoin  
• erilaisten keinojen (värin intensiteetin ja valon ja varjon vaihtelut, koon 

vaihtelut, peittävyys, läpinäkyvyys) havainnointi ja käyttö esineiden muotojen 
ja tilan kuvaamisessa kaksiulotteisessa kuvassa sekä perusasiat 
perspektiivisestä kuvaamisesta. 

• erilaisten kuvallisten rytmien ilmaisu toiston ja sommittelun avulla  !
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VALO JA VÄRI

!
Peruskäsitteet: 
• pää-, väli- ja vastavärit 
• värin sävyt 
• lämpimät ja kylmät värit 
• murretut värit 
• varjot 
• värien vuorovaikutus !
Väriopin ja väri-ilmaisun osa-alueet: 

• valon määrä ja suunta edellytyksenä värien ja varjojen näkemiselle 
• valkoisen auringon valon sisältämät värit, värispektri, värillinen valo ja varjo 
• väriopin perusteet ja erilaisten värisävyjen ja valöörien sekoittaminen 
• värien rinnastaminen ja vuorovaikutus 
• luonnossa esiintyvien värien tarkastelu 
• värien biologiset tehtävät luonnossa   
• värien tunnemerkitys 
• värien merkitys tila- ja ympäristösuunnittelussa 
• värien erilaiset kulttuuriset symbolimerkitykset 

!
TILA JA MUOTO

!
Peruskäsitteet: 

• rajat ja suhde ympäristöön 
• kaksi- ja kolmiulotteinen 
• pinta, kohokuva, veistos                                                                                
• edessä, keskellä, takana 
• perspektiivi 
• mittasuhteet, mittakaava !

Tila- ja muoto-opetuksen osa-alueet: 
• kokemus kehosta, tilasta ja reviiristä 
• tilakokemuksen tietoinen havainnointi, erilaisten tilojen ja ympäristöjen 

vertailu 
• mittakaavan hahmottaminen ja käyttö työskentelyssä 
• tilakokemuksen havainnointi moniaistisesti (näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaisti)  !

!
IHMISEN 

KUVAAMINEN JA 
ANATOMIA

!
Peruskäsitteet: 

• vartalon mittasuhteet 
• kasvojen mittasuhteet 
• anatomia 
• liike ja rytmi, asennot, contraposto 
• ilmeet 
• näköisyys 
• sisäinen oma-/muotokuva, mielentila, tunne
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!
TYÖSKENTELY-

TAIDOT

!
• toisten huomioiminen ja erilaisuuden arvostaminen 
• keskittyminen  
• itseluottamus 
• pitkäjänteisyys 
• yksilö- ja ryhmätyöt 
• välinehuolto 
• välineiden ja materiaalien tarkoituksenmukainen käyttö 
• kestävä kehitys, kierrätys 
• kyky keskustella kuvista 
• kotitehtävät 
• itsearviointi 

!
KUVANTEON 
PROSESSIN 
HALLINTA

!
• ideointi, lähtökohtien määrittäminen 
• taustatyöskentely, visuaalisen materiaalin keruu ja muokkaaminen 

luonnostyöskentelyllä 
• vaikutteiden hyödyntäminen, soveltaminen 
• ilmaisuvälineen valinta, luova ongelmanratkaisu, toteutustavan 

mitoittaminen käytettävissä olevan ajan ja materiaalien mukaan 
• teoksen toteuttaminen ja valmistuminen 
• prosessin ja teosten arviointi 
• oman työskentelyprosessin taltiointi ja taltioinnin hyväksikäyttö 

itsearvioinnissa 

     PIIRUSTUS 	 Osa-alueet: 
• ääriviivapiirustus 
• valööripiirustus 
• piirustusasento, ote, kosketusvoima 
• viivan luonne ja piirtimen jälki 
• viivasto, viivaverkosto 
• pinta-kova-pehmeä 
• tekstuuri - struktuuri !

Piirustusmateriaalit: 
• lyijykynät 
• hiili 
• puna-, musta- ja valkoliitu 
• kiinan tussi 
• pastelliliitu ja -kynät 
• rasvaliitu ja vahaliitu 
• värikynät 
• tussipiirtimet, terät, ruokokynä, tikut 
• huopakynät 
• paperilaadut 
•  fixatiivi !!!!!!!
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    MAALAUS !
Maalauksen menetelmät (väriaineen käsittelytavat): 

• levitys 
• sively 
• hankaus 
• valutus 
• kaataminen 
• painaminen 
• töpötys !

Maalausmateriaalit: 
• vesivärit / akvarelli 
• peitevärit / guassi 
• öljyvärimaalaus 
• akryylimaalaus 
• pastelliliidut 
• tempera 
• pigmentti ja sideaine (liima) !

Maalausvälineet: 
• sivellin, veitsi, tela, ruisku, suihku, tikku, käsi !

Maalauspohjat: 
• paperi, pahvi 
• kangas 
• muovi, kalvo 
• puu 
• esineet, iho, sisä- ja ulkoseinät, asvaltti ym. !

Maalaamisen eri tavat, raja-alueet: 
• kollaasi, sekatekniikka 
• action painting !

KOLMI-
ULOTTEINEN 
TYÖSKENTELY

!
Kolmiulotteisen työskentelyn menetelmät: 
• muovailu 
• veistäminen 
• valaminen 
• rakentaminen 
• tilateos 
• kooste 
• installaatio 
• ympäristötaide 
• maateokset !
Kolmiulotteisen työskentelyn materiaalit: 

• savi 
• kipsi 
• paperi, pahvi, paperimassa 
• tekstiili, muovi 
• puu 
• luonnonmateriaalit 
• esineet, romu 
• kierrätysmateriaalit 
•  elintarvikkeet !
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PAINAMINEN, 
GRAFIIKKA

Painomenetelmät: 
• laatan valmistus 
• painojäljen syntyminen, vedostus 
• positiivi negatiivi 
• peilikuva 
• vedossarja 
• kohopaino (linokaiverrus, leimasin) 
• syväpaino (kuivaneula, etsaus, carborundum) 
• laakapaino (monotypia, sabloona, serigrafia) 
• vedosmerkinnät 
• kehystys !
Painomateriaalit: 
• solumuovi, pvc-muovi 
• linolevy 
• offset-pelti 
• vaneri 
• digitaalisen painoprosessin menetelmät 
• tulostus, kopiointi 
• painovärit 
• paperilaadut 

KERAMIIKKA Perustekniikat: 
• käsinrakennus 
• muovailu yhdestä palasta, liittäminen 
• nipistelytekniikka 
• makkaratekniikka 
• levytekniikka 
• reliefi 
• dreijaus 
• muotti- ja valutekniikat 
• pintakäsittely ja koristelu 
• engobemaalaus 
• raaputus, painelu, pintarakenteet 
• oksidivärien käyttö 
• lasitustekniikat 
• saviuunin täyttö 
• eri polttomenetelmät !

Keramiikan materiaalit: 
• erilaiset massat 
• paperisavi 
• engobevärit 
• oksidit, vahat 
• lasitteet !
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KÄSITYÖN JA KUVA
TAITEEN RAJA-
ALUEET 
TEKSTIILITAIDE

Kierrätysmateriaalien uusiokäyttö!
•  ”tuunaus” tekstiilipohjaisten tuotteiden, muovin ym. kierrätysmateriaalin 

hyödyntäminen työskentelyssä. 
Virkkaus ja neulonta 
Ompelutyöt 

• käsin ja koneella ompelu 
      .      erilaiset kirjonta- ja merkkausmenetelmät yhdistettynä eri pohjille. 
Lankapohjaiset työt 

• esim. erillaiset punomismenetelmät, kutominen, ryijy, eri materiaalien 
yhdistäminen. 

Huovutus: 
• villan ominaisuudet, kuidut, lämpö, vaha, vesi 
• kuiva- / neulahuovutus 
• pallo- ja levymuodot 
• kolmiulotteinen työskentely, muotti 

Kankaan maalaaminen ja värjääminen. 
      .   maalaaminen, ruiskuttaminen, tekstiilikynät 
       .   solmintavärjäys,batiikki (vaha, vehnäjauho) 
       .   marmorointi 
  
Erilaiset kankaanpainon ja serigrafian menetelmät: 

• tuputus 
• leimasin 
• kohopaino 
• paperikaavio 
• vahakaavio 
• valotus 

KUVALLINEN 
MEDIA JA 
KUVAVIESTINTÄ  

!
Osa-alueet: 

• valokuva 
• elokuva ja video 
• animaatio 
• sarjakuva 
• graafinen suunnittelu 
• joukkoviestimien kuvaviestinnän (mediaympäristö, sosiaalinen media, internet, 

mainonta, tietokonepelit, televisio) kuvanlukutaito ja kriittinen tarkastelu, 
jäsentäminen ja arvottaminen,  !

Menetelmät: 
• kuvallisen kerronnan keinot, tarinasta kuvaksi, käsikirjoitusprosessi, kerronnan 

rytmi 
• kuvakokojen käyttö 
• sanan ja äänen yhdistäminen kuvaan 
• visuaalisia merkkien ja symbolien tulkinta ja käyttö 
• tietotekniikan käyttö kuvien valmistamisessa ja muokkaamisessa !!
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TAITEEN JA 
KULTTUURIEN 
TUNTEMUS

Osa-alueet: 
• taidehistoria 
• taideteollisuuden historia 
• arkkitehtuurin historia 
• kulttuurintuntemus ja kulttuurien ymmärtäminen 
• käyttötaiteen ja käyttökuvan tuntemus ja ymmärtäminen !

Taiteentuntemuksen opetuksen tavoitteita: 
• taiteen ja esteettisten elämysten käsittäminen tärkeänä osana inhimillistä 

elämää 
• kunkin aikakauden elämän, tapojen ja yhteiskunnan sekä taiteen välisen 

vaikutussuhteen käsittäminen  
• oppia, että taideteokset välittävät viestejä eri aikoina ja eri paikoissa 

syntyneistä kulttuureista   
• eri aikakausien ja maanosien kuvataiteen ja arkkitehtuurin tunnistaminen  
• merkittävimpien kotimaisten kuvataiteilijoiden elämäntyön ja taiteen 

tunteminen 
• taideteoksista keskusteleminen ja omien tulkintojen muodostaminen 
• kuvataidetta koskeva terminologia ja tavallisimmat kuvataidetekniikat 
• kuvataide- ja kulttuuripalvelujen hyväksikäyttäminen koko elämän ajan. 

MUOTOILU-, 
ARKKITEHTUURI- 
JA YMPÄRISTÖ- 
KASVATUS

!
Muotoilukasvatuksen osa-alueet: 

• muotoiluprosessiin tutustuminen, materiaalin ja käyttötarkoituksen 
yhteyden tarkastelu 

• esineiden tarkastelu, suunnittelu ja valmistaminen 
• esineympäristöjen tarkastelu ja arviointi esteettisestä, eettisestä, 

ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta  
• muotoilun ilmaisukeinot, tyylipiirteet ja perinteet  
• tutustuminen suomalaisen muotoilun tärkeimpiin edustajiin 
• kestävä kehitys materiaalien ja työtapojen perusteena 

Arkkitehtuurikasvatuksen osa-alueet: !
• suunnitteluperiaatteiden ymmärtäminen ja suunnitteluprosessin 

hahmottaminen  
• kolmiulotteinen rakentelu, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien 

valmistaminen 
• oman elinympäristön jäsentäminen ja rakennusperinnön kehittäminen 
• arkkitehtuurin peruskäsitteiden hallinta 
• rakenteiden ja materiaalien hallinta 
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelu 
• rakennusperinnön sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelu ja arviointi 

esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta  
• kulttuurin ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutuksen tarkastelu 
• arkkitehtuurin ilmaisukeinojen, tyylipiirteiden ja perinteiden tuntemus 
• tutustuminen suomalaisen ja kansainvälisen arkkitehtuurin tärkeimpiin 

edustajiin 
• kansalaisen vaikutusmahdollisuuksien tunteminen 

Ympäristökasvatuksen ja ympäristötaiteen osa-alueet: 
• pihapiirin ja lähiluonnon havainnointi 
• paikan ja tilan moniaistinen ja esteettisen kokemisen harjoittelu 
• luonnon tutkiminen ympäristötaiteen keinoin, maataiteen kokeilu 
• ympäristötaiteen peruselementteihin tutustuminen 
• hyödyntää ympäristön tarkastelussa luonnontieteellistä, historiallista ja 

arkeologista tietoutta 
• ympäristö- ja maataiteen esimerkkeihin tutustuminen 
• opetella toimimaan ja ajattelemaan ekologisesti ja luontoystävällisesti 

  .                                                                                                                                                                             22  .  .                                                                                                                                                                             23



Ylh: Kuviksen kesäleiriläisiä 2017 kaarnanaamareissaan. Alh: PO4 , itse suunniteltu talo ja sen toteutus.
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