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SALVOS

Salvos-hankkeessa tutkitaan arkkitehtuuri- ja ympäristö-
kasvatuksen pedagogiikkaa, opetussisältöjä ja työ tapoja 
osana kuvataidekoulujen opetusta. Hankkeessa tar-

kastellaan arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen rajapinto-
ja kuva taiteen keinoin ja taiteen perusopetuksen ku-
vataiteen opetussuunnitelmaperusteiden uusien 
tavoitealueiden lähtökohdista, joita ovat taide-
suhde, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja 
vaikuttaminen. 

Hanke muodostuu opettajien koulutuk-
sesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista 
sekä niiden dokumentoinnista. Tavoittee-
na on, että kuvataidekoulujen opettajien ja 
oppilaiden tieto ja tietoisuus arkkitehtuurista 
ja ympäristökasvatuksen eri osa-alueista vah-
vistuisi ja että pedagoginen ja vuorovaikutteinen 
yhteistyö, osaamisen jakaminen sekä yhdessä op-
piminen kasvaisivat hankkeen verkostokoulujen opettajien, 
oppilaiden sekä sidosryhmien kesken. 

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa ympäristötietoisuutta ja li-
sätä tietoa arkkitehtuurin historiasta, nykypäivästä ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta. Hankkeessa hyödynnetään lähi ympäristöä 
oppimisympäristönä, tuetaan lapsia ja nuoria ottamaan kan-
taa ympäristön suunnitteluun sekä tekemään taideteoksia jul-
kisiin tiloihin.

Opetusmenetelminä Salvoksessa kehitetään elämyksellisiä 
ja yhteisöllisiä opetustapoja, jotka vahvistavat visuaalista ym-
päristön havainnointia sekä omakohtaisen suhteen syntymis-
tä rakennettuun ja luonnonympäristöön.

Julkaisu kurkistaa kuvataide koulujen arkki  tehtuuri- ja ympä-
ristökasvatustyöhön. Hankkeessa toteutettuihin projekteihin voi 
tutustua myös osoitteessa www.salvoshanke.wordpress.com

 
Johanna Kivioja 
Salvos-hankekoordinaattori, rehtori 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Valkeakoski

SALVOS

The Salvos project is about studying the pedagogics of 
architectural and environmental education, educational 
content and working methods as part of teaching in 

youth art schools. The project examines the interfaces of archi-
tectural and environmental education by using the met-

hods of visual arts. Examination is carried out from 
the starting points of the new target areas of the 

national core curriculum for the visual arts in the 
basic education of the arts. These starting points 
include visual literacy, a relationship with the 
arts, and inclusion and influencing.

The project comprises teacher training, peer 
learning, pilot projects in teaching and their 

documentation. The goal is to strengthen the 
teachers’ and students’ knowledge and aware-

ness of the various sectors of architecture and en-
vironmental education, and to increase the pedagogic 

and interactive cooperation, sharing of know-how and colla-
borative learning between the teachers, students and interest 
groups of the schools participating in the project.

The purpose of the project is to enhance environmental 
awareness and to increase knowledge of the history and the 
present-day situation of architecture, and of a sustainable fu-
ture. The project will utilise the immediate surroundings as a 
learning environment, and support children and young people 
to take a stand on environmental planning and to create works 
of art in public spaces.

The Salvos project will develop experiential and communal 
teaching methods that will strengthen visual observation of the 
environment and the formation of a personal relationship with 
built environments and the natural environment.

The project publication will offer a glimpse into the architectural 
and environmental education work carried out in youth art schools. 
For more information on the individual projects carried out in the 
Salvos project, please visit www.salvoshanke.wordpress.com

Johanna Kivioja
Coordinator for the Salvos project, Principal
Arts and Crafts School Emil Valkeakoski

TABLE OF CONTENTS

https://salvoshanke.wordpress.com/
https://salvoshanke.wordpress.com/
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TAITEEN PERUSOPETUS  
KUVATAIDEKOULUISSA 

Kuvataidekoulut tarjoavat taiteen perusopetusta ja kuva-
taiteen harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten vapaa- 
aikaan. Taiteen perusopetusta annetaan visuaa-

lisissa taiteissa kuvataiteen, käsityön, arkkiteh-
tuurin ja mediataiteiden opetussuunnitelmi-
en mukaan. Opetushallitus uudisti kaikkien 
taiteenalojen taiteen perusopetuksen ylei-
sen ja laajan oppimäärän opetussuunni-
telmien perusteet vuonna 2017. Tämän 
pohjalta oppilaitokset laativat paikalli-
set opetussuunnitelmansa, jotka astui-
vat voimaan elokuussa 2018. Kaikkien 
taiteenalojen taiteen perusopetus tavoit-
taa noin 12% 2–19-vuotiaista suomalaisista.

Kuvataidekouluja ylläpitävät kunnat ja yksi-
tyiset yhdistykset, ja ne tekevät monenlaista yhteis-
työtä peruskoulujen, päiväkotien, muiden taiteenalojen sekä 
lastenkulttuurin toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten kuva-
taidekoulujen liitto on toiminut vuodesta 1982 alkaen taiteen 
perusopetusta antavien kuvataidekoulujen yhdyssiteenä, ja se 
tukee jäsenyhteisöjään muun muassa edunvalvonnassa, vies-
tinnässä ja taidepedagogiikan kehittämisessä.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä eri 
taiteenalojen taidekasvatusta. Opetuksella edistetään taide-
suhteen kehittymistä, elinikäistä taiteen harrastamista sekä 
valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Taiteen perusopetus tu-
kee ihmisenä kasvamista kehittämällä ajattelun taitoja ja luo-
vuutta. Kuvataidekouluissa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. 

Riikka Mäkikoskela
toiminnanjohtaja
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto

 

BASIC EDUCATION IN THE ARTS IN 
FINNISH VISUAL ART SCHOOLS

Finnish visual art schools for children and young people 
offer basic education in the arts and visual arts activi-
ties during young people’s leisure time. Basic educati-

on in the arts is provided in accordance with the curricula 
of visual arts, crafts, architecture and media arts. The 

Finnish National Agency for Education renewed the 
national core curriculum for general and advanced 
syllabi for basic education in the arts in 2017. Ba-
sed on this, the institutions developed their local 
curricula, which entered into force in August 2018. 
Basic education in the arts, when all art forms are 

combined, reaches approximately 12% of the Fin-
nish population aged between 2 and 19.

Visual art schools are maintained by municipali-
ties and private organisations, and they undertake mul-

tifaceted cooperation with schools, kindergartens, and other 
arts agencies and actors in the field of children’s culture. Sin-
ce 1982, the Finnish Association of Art Schools for Children 
and Young People has acted as a liaison between the visual 
art schools, and it supports its member communities in lob-
bying, communications and the development of art pedagogy, 
among other things.

Basic education in the arts is goal-oriented, continuous and 
top-quality art education in its various art forms. The educa-
tion promotes the forming of a personal relationship with art, 
a lifelong hobby and a readiness for further studies. Students’ 
growth as individuals is supported by improving their thin-
king skills and creativity. The visual art school’s basic educa-
tion in the arts lays a foundation for a socially and culturally 
sustainable future.

Riikka Mäkikoskela
Executive Director
The Finnish Association of Art Schools for Children and Young 
People
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TAITEEN JA TAIDEKASVATUKSEN  
YMPÄRISTÖISSÄ

Salvos-hanke kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökasva-
tusta kuvataiteessa. Samalla se jatkaa ympäristötaiteen 
menetelmiä, jotka ovat monitaiteisia: Ne jakavat kuvan-

veiston ja tilataiteen kanssa kolmiulotteisuuden ja tilallisuu-
den. Lisäksi niillä on yhteistä performanssin, yhteisötaiteen ja 
arkkitehtuurin kanssa. Ympäristötaide syntyy tietystä paikas-
ta, rakentuu osaksi sen kulttuurista esittämisen ympäristöä ja 
vaikuttaa ympäristöönsä, joka voi olla muun muassa julkinen 
tai yksityinen tila, luonnon- tai kaupunkiympäristö. Prosessi-
luonteiset teokset voivat olla muuttuvia ja katoavia. Ympäris-
tötaideteokset herättävät usein keskustelua ympäristökysy-
myksistä.1

Myös ympäristökasvatus nähdään monialaisena, ja Suo-
messa sen vuorovaikutus kuvataidekasvatuksen kanssa on ol-
lut hedelmällistä. Taiteellinen toiminta ympäristön tutkimuk-
sena tuottaa kokemustietoa, joka täydentää ja haastaa muita 
tiedonaloja.2 Salvos on avannut osallistujien henkilökohtaista 
ympäristösuhdetta taiteellisen toiminnan keinoin, ja tämä on 
syventänyt vuorovaikutusta ja ympäristöymmärrystä. Ympä-
ristötaiteeseen sisältyvät esteettisyys, eettisyys ja ekologisuus 
ovat ohjanneet pohtimaan, mikä on merkityksellistä ja arvokas-
ta elämässä. On edetty tutkivaa oppimista ja yhteisöllisyyttä 
painottaen kohti kestävää elämäntapaa.

Riikka Mäkikoskela
toiminnanjohtaja
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 

1 Ossi Naukkarinen, ”Art of the Environment”, 2007.

2 Meri-Helga Mantere, ”Kokemuksia yhteiskunnan, 
 ympäristön ja taidekasvatuksen suhteista”, 2016.

IN THE ENVIRONMENTS OF VISUAL 
ARTS AND ART EDUCATION

The Salvos project develops architectural and environ-
mental education in the visual arts. Simultaneously, it 
builds on the methods of environmental art, which are 

multifaceted: they share three-dimensionality and spatiality 
with sculpture and installation art. In addition, they are related 
to performance art, social art and architecture. Environmental 
art emerges in a specific place, it is part of its cultural presen-
tation environment, and it influences its surroundings, which 
can be, for example, a public or private space, or a natural or 
urban environment. Process-type artworks may be transient 
and non-permanent. Environmental art often raises questions 
about environmental issues.1 

Environmental education is also seen as multidisciplinary, 
and its interaction with visual arts education has been fruitful 
in Finland. Art practice as environmental research embodies 
experiential knowledge, which complements and challenges 
other disciplines.2 Salvos has opened up participants’ personal 
relationships with the environment through artistic methods, 
and this has deepened the interaction and the understanding 
of the environment. The aesthetic, ethical and ecological issues 
in environmental art have guided people to reflect on what is 
significant and valuable in life. Salvos has proceeded with a 
focus on inquiry-based learning and communality towards a 
sustainable way of life.

Riikka Mäkikoskela
Executive Director
The Finnish Association of Art Schools for Children and Young 
People
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ARKKITEHTUURIA KOKEMUKSINA

Arkkitehtuuri on tilan taidetta, ja paljon muuta. Aina 
läsnä olevana, rakennetun ympäristön pienistä yksi-
tyiskohdista suuriin kokonaisuuksiin ulottuvana arjen  

ilmiönä se koskettaa kaikkia.
Itsessään monialaista arkkitehtuuria voi lähestyä monista 

näkökulmista ja tutkia monin menetelmin. Sen olemuksen ti-
lan taiteena voi kuitenkin ymmärtää vain välittömän kohtaa-
misen ja moniaistisen vuorovaikutuksen kautta.

Näköaistilla yhdessä liikkeen kanssa on arkkitehtuuri-
kokemuksessa merkittävä rooli. Kun liikkuu tilassa, katselee 
sitä eri suunnilta ja tiedostaa kulloisenkin sijaintinsa, syntyy 
käsitys tilan kolmiulotteisuudesta. Liikkeen edetessä huonees-
ta tai kaupunkitilasta toiseen nivoutuvat tilat ja tunnelmat elä-
myksellisiksi tilasarjoiksi. 

Tottakai näköaisti välittää viestejä myös tilan koosta ja muo-
dosta, materiaaleista ja väreistä, valoista ja varjoista, avautu-
misesta ja sulkeutumisesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä. 
Ja muut aistit täydentävät tarinaa osaltaan, vaikkei sitä ehkä 
huomaa. On uskomatonta, kuinka paljon viestejä ympäröivästä 
todellisuudesta voi rekisteröidä, kun sulkee näköaistin hetkeksi 
pois ja keskittyy vain kuuntelemaan, haistelemaan ja tunnus-
telemaan. Sokkona kulkeminen haastaa myös tasapainoaistin 
aivan uudella tavalla. Kannattaa kokeilla!

Jokainen tarkastelee ympäristöään omasta näkökulmas taan 
ja tulkitsee sen viestejä aikaisempiin kokemuksiinsa tukeutuen. 
Vasta kun kokee ympäristön merkityksellisenä ja pystyy sa-
maistumaan siihen, syntyy halu vaikuttaa sen tulevaisuuteen 
kestävällä tavalla, vanhaa vaalien ja uutta luoden.

Jaana Räsänen 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo

ARCHITECTURE AS EXPERIENCES

Architecture is the art of space, and so much more. As 
an everyday phenomenon, it extends from the small 
details of a structured environment to large entities; it 

is always present and it touches us all.
Architecture is in itself a multi-disciplinary field, and it can 

be approached from many different angles and studied using 
a variety of methods. However, its essence as the art of space 
can only be understood via direct encounter and multi-sen-
sory interaction.

The sense of sight together with movement have a signifi-
cant role in an architectural experience. When you move within 
a space, you view it from different angles and you are always 
aware of your current location, and this creates a conception of 
the tridimensionality of the space. As the movement progres-
ses from one room to the next and from one urban space to 
another, the spaces and moods become integrated into expe-
riential series of spaces.

Of course, the sense of sight also transmits messages re-
lated to size and shape, materials, colours, light and shado-
ws, opening and closing, purpose of use, and the users of the 
space. And other senses complete the story for their part, even 
if you do not always notice it. It is unbelievable how many mes-
sages can be registered from the surrounding reality when you 
temporarily block your sense of sight and focus on just lis-
tening, smelling and feeling. Walking about blindfolded also 
challenges your sense of balance in an entirely new way. It’s 
worth trying!

We all observe our environment from our personal perspe-
ctive and interpret its messages on the basis of our previous 
experiences. Only when you experience the environment as 
meaningful and are able to relate to it do you generate the de-
sire to influence its future in a sustainable manner, by cheri-
shing the old elements and creating new ones.

Jaana Räsänen
Archinfo Finland 
(Architecture Information Centre Finland)
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LUX – YHTEISÖLLINEN VALOTAIDETAPAHTUMA KAUPUNKITILASSA 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
5–17-vuotiaat

Emil järjesti valotaidetapahtuman Valkeakosken keskustassa 
sijaitsevassa Itsenäisyydenpuistossa. Oppilaat valmistivat puis-
toalueelle yli sata valoveistosta ja mediateoksia. Tapahtuman 
performanssi toteutettiin yhteistyössä musiikin, tanssin ja teat-
terin taiteen perusopetuksen kanssa. Tapahtumassa vaikutet-
tiin kaupunkiympäristöön taiteen keinoin. 

Valoveistospuisto rakennettiin Valkeakoski-päivinä 2017 ja 
2018 eri teemojen ympärille. Kumpikin tapahtuma sai run-
saasti väkeä liikkeelle. Lasten ja nuorten teokset loivat puis-
toon visuaalisesti vaikuttavan kokonaisuuden, jota kokoonnut-
tiin ihailemaan.
Videolinkki Lux-valotaidetapahtumaan (2017). 
https://www.youtube.com/watch?v=DXWO5h3OCd4
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LUX – A COMMUNAL LIGHT ART EVENT IN AN URBAN SPACE
Arts and Crafts School Emil
students aged between 5 and 17

Arts and Crafts School Emil organised a light art event in the 
Itsenäisyydenpuisto area in Valkeakoski city centre. The stu-
dents created more than a hundred light sculptures and media 
works in the park. A performance was implemented in coope-
ration with the school’s music, dance and theatre departments 
of basic education in the arts. The event was about influencing 
the urban environment through art.

The light sculpture park was constructed around different the-
mes during the annual Valkeakoski Day in 2017 and 2018. The 
children’s art created a visually impressive entity in the park, 
and local people flocked to see the event.
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LINNOITUKSEN SYDÄNTALVI -TAPAHTUMA  
Lappeenrannan kuvataidekoulu
12–15-vuotiaat

Kuvataidekoululaiset valmistivat näyttäviä jääveistoksia Linnoi-
tuksen Sydäntalvi -tapahtumaan. Ensin veistoksista luonnos-
teltiin pienoismallit savesta. Jääveistokset valmistettiin met-
rinkorkuisista jääharkoista tapahtumapäivänä opettajien ja 
jäätaiteilijan ohjauksessa. 

Veistokset valaistiin värivaloin ja illan pimetessä ne tulivat näyt-
tävästi esille. Teoksia käytiin ihailemassa ja kuvaamassa san-
koin joukoin. Jääveistostapahtuma toteutettiin Lappeenrannas-
sa vuosina 2017 ja 2018.

THE MIDWINTER EVENT AT THE FORTRESS
Lappeenranta Art School
students aged between 12 and 15

The art school students created impressive ice sculptures for 
the Midwinter event at the Fortress. The sculptures were first 
delineated as miniature models out of clay. The ice sculptu-
res were then carved from one-metre-high blocks of ice on 
the day of the event under the instruction of the teachers and 
an ice artist.

The sculptures were illuminated using coloured lights, and they 
stood out impressively in the dark of the evening. People arri-
ved in large numbers to wonder at and photograph the scul-
ptures. The ice sculpture event was implemented at the Fort-
ress of Lappeenranta in 2017 and 2018.Videolinkki Linnoituksen Sydäntalvi -tapahtumaan (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=r0mPbZRdfBc

https://www.youtube.com/watch?v=r0mPbZRdfBc
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MUOVIROJUPAJA
Taide- ja muotoilukoulu Taika
9–12-vuotiaat ja yli 15-vuotiaat

Toteutimme pajassa uusiomuovista kattokruunuja oppilaiden 
koteihin kertyneistä muovijätteistä. Tarkoituksena oli herätellä 
oppilaita huomaamaan kierrätyksen merkitys ja saada heidät 
ajattelemaan taiteen tuottamiseen liittyvää ekologista näkö-
kulmaa. Ympäristötaideteokset osallistuivat InSEA:n näytte-
lyyn Omia ja toisten polkuja 2018.

PLASTIC WASTE WORKSHOP
Taika Design and Art School
students aged between 9 and 12 and over 15

In the workshop we made chandeliers out of recycled plastic 
from the plastic waste accumulated in the students’ homes. 
The purpose was to make the students aware of the signifi-
cance of recycling and to encourage them to think about the 
ecological viewpoint related to making art. The pieces of en-
vironmental art were on display in the InSEA exhibition called 
‘Paths mine and taken by others 2018’.
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RUUTUKAAVAKAUPUNKI – 
KAUPUNKISUUNNITTELUA YHTEISTEOKSENA 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
5–12-vuotiaat

Ruutukaavakaupungin toteutukseen osallistui yli sata lasta. 
Tehtävässä tutkittiin mittakaavaa, kaupunkirakenteita ja arkki-
tehtuurin historiaa. Oppilaiden yksilötyönä suunnittelemista ja 
valmistamista savi- tai betonitaloista rakentui kokonainen kau-
punki katuineen. Yhteisteos oli esillä Valkeakosken talonäytte-
lyalueella syksyllä 2017.

A CITY ON A GRID PLAN – TOWN PLANNING 
AS A JOINT WORK OF ART
Arts and Crafts School Emil
students aged between 5 and 12

More than a hundred children participated in implementing 
the City on a Grid Plan project. The task included studying the 
scale, urban structures and history of architecture. The clay 
and concrete buildings designed and constructed individual-
ly by the students formed an entire city along with its streets. 
The joint work was on display at Valkeakoski’s home exhibi-
tion grounds in autumn 2017.
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TEOKSIA SATAMAN PUISTOSSA 
Lappeenrannan kuvataidekoulu
yli 14-vuotiaat

Toteutimme teoksia Sataman Valot -tapahtumiin. Vuonna 2017 
puistossa oli esillä Suomi-neidot-teos ja vuonna 2018 satu-
hahmoja sekä yhteisöllinen ja osallistava Värivarjot-teos, joka 
illan pimetessä oli suosittu kuvauspaikka. Taideteokset tulivat 
ympäristössä hienosti esiin ja niistä otetut kuvat levisivät no-
peasti sosiaalisessa mediassa.

WORKS OF ART IN THE HARBOUR PARK
Lappeenranta Art School
students over 14

We carried out works for the ‘Sataman Valot’ events (harbour 
lights). In 2017, the work of art called ‘Suomi-neidot’ (Fin-
land’s maidens) was on display in the park, and in 2018 we 
implemented storybook characters and the interactive work 
‘Värivarjot’ (colour shadows), which was a popular place to 
take photographs as the evening grew dark. The pieces real-
ly stood out in the surroundings, and pictures taken of them 
quickly flooded social media.
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MONITOIMIAUTON GRAAFINEN 
SUUNNITTELU
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
7–18-vuotiaat 

Kaupunkien sykettä ja monimuotoisuutta kuvaavat piirrokset 
aseteltiin lomittain alustalle ja kuvattiin. Teosten pohjalta raken-
tui bussin graafinen ilme. Oman teoksensa näkeminen julkises-
sa tilassa on innostavaa ja lisää oppilaan arvostusta teoksiaan 
kohtaan. Taide voi löytää uusia merkityksiä, käyttötarkoituksia 
ja uusia yleisöjä eri ympäristöissä.

GRAPHIC DESIGN OF A MULTI-PURPOSE 
VEHICLE
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 7 and 18

The drawings depicting the rhythm and diversity of the city 
were placed overlapping each other on the floor and then pho-
tographed. On the basis of the works, we created a graphic 
design for a bus. Seeing one’s own work in a public space is 
inspiring for students and makes them appreciate their works 
more. Art can result in the discovery of new meanings, pur-
poses of use and new audiences when placed in a different 
environment.
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TORISTOORI 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
10–12-vuotiaat

Lohjan museo kutsui meidät visioimaan, millainen Lohjan tori 
voisi olla sadan vuoden päästä. Yhteistyömme museon kans-
sa tähtäsi TORISTOORI-näyttelyyn, joka oli osa Stop! Kohtaa 
menneisyytesi -projektia. 
Lähestyimme toria kirjatiedon, oman kokemuksen ja taiteelli-
sen työskentelyn keinoin. Kirjoista selvitimme muun muassa, 
että torikiviä ladottiin aikanaan torialueelle noin 234 500 kap-
paletta. Oma kokemus torilla piirissä istuen ja näkymää piirtä-
en oli myös lähtökohta tulevaisuuden visioinnille. 

THE MARKET PLACE STORY
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 10 and 12

Lohja Museum invited us to envision what Lohja market place 
would look like in a hundred years. Our cooperation with the 
museum was aimed at organising the TORISTOORI exhibition 
(market place story) which was part of the ‘Stop! Kohtaa men-
neisyytesi’ project (Stop! Face your Past!).
We approached the market place subject using knowledge 
gleaned from books, our personal experiences and artistic 
work. From the literature we were able to discover, for example, 
that approximately 234,500 pieces of cobblestone were once 
laid on the area of the market place. Our own experiences from 
sitting together in a circle in the market place and drawing the 
views were also a starting point for the visions of the future.
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MILLAINEN KAUPUNGIN KESKUSTA ON 
TULEVAISUUDESSA? 
Lappeenrannan kuvataidekoulu
13–14-vuotiaat

Tutustuimme Lappeenrannan keskustan kaavoitukseen kaupun-
ginarkkitehdin johdolla. Saimme tehtäväksi suunnitella Raatihuo-
neen korttelin uusiksi. Alueelle on tulossa asemakaavamuutok-
sia. Kukin oppilas ideoi ja toteutti ehdotuksensa pienoismallina. 
Suunnittelutehtävä lisäsi ymmärrystä kaupunkisuunnittelusta ja 
tietoa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista.

HOW WILL THE CITY CENTRE LOOK 
IN THE FUTURE?
Lappeenranta Art School
students aged 13 and 14

We examined the town plans of Lappeenranta city centre un-
der the lead of the city architect. Our task was to redesign the 
City Hall block. There are upcoming changes in the town plans 
for the area. Each student designed and implemented his or 
her proposal as a scale model. The design task increased the 
understanding of town planning and provided information on 
the possibilities inhabitants have to influence planning.



20 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

KOHTAAMISIA KAUPUNKISUUNNITTELUSSA
Taide- ja muotoilukoulu Taika
11-vuotiaat

Tutkimme koulurakennuksemme julkisivua ja pihapiiriä ym-
päristön uudelleensuunnittelun näkökulmasta,. Rakensimme 
pienoismallit koulun julkisivusta ja pihapiiristä hyödyntäen 
asemapiirrosten mittakaavaa. Kaupungin puutarhuri ja kaa-
voitusarkkitehti antoivat tehtävään vinkkejä, ohjeita ja palau-
tetta oppilaiden ideoista kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. 

ENCOUNTERS IN TOWN PLANNING
Taika Design and Art School
11-year-olds

We studied the façade and outdoor areas of our school buil-
ding from the viewpoint of redesigning the environment. We 
constructed scale models from the façade and outdoor areas of 
our school building by utilising the scale of the layout drawin-
gs. The city gardener and planning architect provided tips and 
instructions for the project and feedback on the students’ ideas 
from the viewpoint of town planning.
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KÄDESTÄ KÄTEEN – 
ARKKITEHTUURIN JA YMPÄRISTÖTAITEEN 
RAJAPINNASSA
Taide- ja muotoilukoulu Taika
6–12-vuotiaat

Suunnittelimme keramiikkalaatoista kootun ympäristötaide-
teoksen koulumme porrastilaan. Laattateokset olivat jatkoa jo 
aiemmin tilaan toteutetulle keramiikkateosten kokonaisuudel-
le. Työn lähtökohta oli kehollisuudessa, mallina oppilaan oma 
käsi. Laattojen valmistuksen tavoitteena oli opetella levytek-
niikkaa ja sivellinlasitteiden käyttöä. 

FROM HAND TO HAND – 
AT THE INTERFACE OF ARCHITECTURE 
AND ENVIRONMENTAL ART
Taika Design and Art School
students aged between 6 and 12

We designed an environmental work of art out of ceramic ti-
les in the stairwell of our school. The tile works were a conti-
nuation of the ceramic works previously implemented in the 
space. The starting point for the pieces was the body, with a 
student’s hand acting as the model. The goal of making the tiles 
was to learn the slab technique and the use of brushed glazing.
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GEOMETRISIIN MUOTOIHIN 
PERUSTUVIA TILATUTKIELMIA 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
14–18-vuotiaat 

Käytimme tilatutkielmien materiaaleina mdf-levyä, konepahvia, 
kapalevyä sekä valoa läpäiseviä papereita tai muovia. Teoksia 
kuvattiin etsien erilaisia kuvakulmia ja tutkien valon ja raken-
teen heittämiä varjoja. Niitä analysoiden pohdimme teosten 
materiaalien, geometristen muotojen sekä valon ja varjon vai-
kutuksia tilan rakentumiseen ja sen luonteeseen.

ROUGH STUDY MODELS BASED ON 
GEOMETRICAL SHAPES
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 14 and 18 

We used MDF board, graphic board, foam board and trans-
lucent paper or plastic as materials for the study models. The 
pieces were photographed by searching for various angles and 
by studying the shadows cast by light and the structures. Ana-
lysing these provided us with a method for considering the ef-
fects of the materials, geometrical shapes and light and sha-
dows on the construction of the space and its characteristics.
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MONUMENTTIRAKENNUKSIA JA 
KOKEILEVIA RAKENTEITA 3D-KYNIN
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
7–15-vuotiaat

3D-kynien käyttöön tutustuttiin osana arkkitehtuuriopetusta. 
Kynillä harjoiteltiin rakenteiden hahmottamista ja muun muas-
sa arkkitehtuurin historiasta tunnettujen monumenttien piirtä-
mistä. Erilaisia 3D-kynällä tehtyjä pintoja yhdistelemällä koot-
tiin kolmiulotteisia arkkitehtonisia rakennuksia ja rakennelmia. 
Samalla tutkittiin valon ja varjon leikkiä.

MONUMENTS AND EXPERIMENTAL 
BUILDINGS USING 3D PENS
Arts and Crafts School Emil
students aged between 7 and 15

As part of architectural education, we learnt how to use 3D 
pens. We practised sketching structures and drawing famous 
monuments from the history of architecture, among other thin-
gs. By combining different surfaces created with a 3D pen, 
we constructed three-dimensional architectural buildings and 
structures. At the same time, we were able to study the play 
of light and shadow.
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MAJALEIKKEJÄ KESÄLEIREILLÄ
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
6–8-vuotiaat

Emilin leireillä Voipaalan taidekeskuksen pihapiirissä ja Rapo-
lanharjun muinaismaisemissa rakennettiin ulos erilaisia majo-
ja ja rakennelmia. Vuoden 2017 leiri rakentui Kivikautinen kylä 
-leikin ympärille. Asumukset rakennettiin luonnonmateriaa-
leista. Kylän asukkaiksi eläydyttiin nuotion äärellä savikippoja 
muotoillen ja työkaluja valmistaen.

BUILDING HUTS DURING SUMMER CAMPS
Arts and Crafts School Emil
students aged between 6 and 8

During the summer camps organised by Arts and Crafts School 
Emil, different types of huts and structures were built outsi-
de in the grounds of Voipaala Art Centre and in the prehisto-
rical surroundings of Rapola Ridge. In 2017, the camp was 
constructed around a Stone Age Village play theme. The dwel-
lings were built from natural materials. The children imagin-
ed being inhabitants in the village by making clay pottery and 
tools around the campfire.
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HÄMÄHÄKINSEITISTÄ 
SEITTIKOTILOON 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
6–7-vuotiaat

Seitin lujuus, kauneus ja herkkyys olivat innoitteena kutoes-
samme matonkuteista valoa läpäisevän rakenteen pöydänjal-
kojen ympärille. Rakennelma syntyi vapaasti ilman suunnitel-
maa performanssin omaisesti, leikkien. Tila oli turvallinen kuin 
kotilo ja samalla avoin tila. Mutta ne varjot seinällä –  ne olivat 
salaperäisiä ja jännittäviä.

FROM SPIDERWEBS TO COBWEB 
CONCH SHELLS
Lohja Art School for Children and Young People
students aged 6 and 7

The durability, beauty and sensibility of the cobweb were our 
inspiration when we weaved a translucent structure using rag 
rug yarns around table legs. The structure was created as a 
free formation without a plan, resembling a performance or 
play. The space was as safe as a conch shell and, at the same 
time, it was an open space. But the shadows on the wall – they 
were mysterious and exciting.
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VALOTALOT
Taide- ja muotoilukoulu Taika
8–11-vuotiaat

Oppilaat leikkasivat maitokartongista vaippamallin avulla talon 
mallin, johon suunniteltiin valoaukkoja. Talon asukas toteutet-
tiin mittakaavaan. Taloja kuvattiin kännyköillä ja valaistiin tas-
kulampuilla. Tehtävässä tutkittiin valon ja varjon liikettä sekä 
tilassa muuttuvia tunnelmia.

HOUSES OF LIGHT
Taika Design and Art School
students aged between 8 and 11

The students cut out a model of a house from a milk carton 
using the wrapper method, and then designed openings for 
light in the models. The occupant of the house was construct-
ed to scale. The houses were photographed using mobile pho-
nes and lit using flashlights. The movement of light and sha-
dow and the changing atmosphere in the space were examined 
in the task.
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ARKKITEHTUURIKOKEMUKSIA 
VOIPAALAN KARTANOALUEELLA 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
9–11-vuotiaat

Eläydyimme eri aikakausien elämään ja arkkitehtuuriin autentti-
sessa kartanomiljöössä. Piirsimme rakennuksia ja valmistimme 
piirrosten ja valokuvien pohjalta pienoismallit. Installaatioissa 
käytimme pienoismalleja, valoja ja taidekuvia, jotka kuvasivat 
rakennusten aikakautta. Kuvittelimme, millaista oli elää silloin 
kun rakennukset on rakennettu.

ARCHITECTURAL EXPERIENCES IN THE 
GROUNDS OF VOIPAALA MANOR
Arts and Crafts School Emil
students aged between 9 and 11

We imagined ourselves in the life and architecture of diffe-
rent eras in the authentic manor milieu. We drew the buildings 
and constructed scale models on the basis of photographs. In 
the installations, we used scale models, lighting and art pho-
tographs that depicted the era of the buildings. We pictured 
what it would have been like to live at the time when the buil-
dings were constructed.



28 IHMINEN JA ARKKITEHTUURI

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ -KESÄKURSSI
Taide- ja muotoilukoulu Taika
6–14-vuotiaat

Tarkastelimme rakennuksen mittasuhteita, muotoja, värejä, pin-
taa sekä sisä- ja ulkotilan välistä suhdetta. Oppilaat tekivät 
mittasuhdehahmon ja suunnittelivat rakennuksen. Kaksiulot-
teisella kaavalla tutkittiin, miten siitä rakentuu kolmiulotteinen 
muoto. Rakennuksen toteutuksessa huomioitiin väritys, katon 
muoto ja ulokkeet sekä aukot valon lähteinä.

THE DEVELOPED ENVIRONMENT 
SUMMER COURSE
Taika Design and Art School
students aged between 6 and 14

We examined the proportions, shapes, colours and surface 
structures of a building, and the relationship between its in-
door and outdoor spaces. The students created a proportional 
model and designed the building. A two-dimensional plan was 
used to study how the three-dimensional form is construct-
ed. The colours, form and overhangs of the roof and the ope-
nings as sources of light were taken into consideration in the 
construction of the building.
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VALOTIIPIIT
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
7–11-vuotiaat

Taivutimme pajusta kaarevia muotoja. Lisäsimme rakennelmiin 
harsokangasta, jota värjäsimme väri kerrallaan valuttelemalla. 
Valaisimme teokset sisältä, jolloin rakenteet tulivat eri tavalla 
esille. Arkkitehtoniset muodot muistuttivat pesiä ja vedenalai-
sia eliöitä. Havaitsimme, miten luonnon muodot ovat esikuvina 
ihmisen suunnittelemiin rakenteisiin. 

LIGHT TEPEES
Arts and Crafts School Emil
students aged between 7 and 11

We bent arched shapes from willow branches. We added 
gauze material on top of the structures and dyed the fabric one 
colour at a time by pouring the dye onto the fabric. We illumi-
nated the works from within, which brought the structures out 
in a different way. The architectural shapes looked like nests or 
underwater organisms. We observed how shapes from nature 
function as models for structures designed by people. 
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JULKKIS RAKENNUKSENA
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
9–16-vuotiaat

Tutkimme eri tyylisuuntien arkkitehtuuria. Oppilaat tekivät 
luonnoksia ihmisen ja rakennusten kuvitteellisista yhteensu-
lautumista. Rakennusten arkkitehtuuri toimi pukujen suunnitel-
mina. Yhdistimme kollaasiin henkilön ja eri materiaalein toteu-
tetut rakennuspuvut. Pohdimme, millainen rakennus kuvastaisi 
julkisuuden henkilöä.

CELEBRITIES AS BUILDINGS
Arts and Crafts School Emil
students aged between 9 and 16

We studied the architecture of style trends from different eras. 
The students made sketches of imaginary fusions between 
people and buildings. The architecture of the buildings func-
tioned as the designs for clothing. We merged the person and 
the building through costumes implemented with different ma-
terials into the collage. We thought about which types of buil-
dings would mirror certain celebrities.
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ARKKITEHTUURI JA YMPÄRISTÖTAIDE -PELI
Taide- ja muotoilukoulu Taika
10–11-vuotiaat

Tavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa kaupunkitilaan pie-
noismalleja, jotka hahmoltaan sijoittuisivat arkkitehtuurin ja 
ympäristötaiteen rajapintaan. Vaikka kaupunki ympäristönä on 
asukkaille valmiiksi annettuna, sen ilmiöitä voi havainnoimal-
la opetella ymmärtämään: ympäristöstä aistittu pyrittiin teke-
mään merkitykselliseksi – näkyväksi.

THE ARCHITECTURE AND 
ENVIRONMENTAL ART GAME
Taika Design and Art School
students aged between 10 and 11

Our goal was to design and construct scale models for an ur-
ban space. The models were to be shaped in a way that would 
allow them to be located at the interface of architecture and 
environmental art. Even if the city as an environment is a given 
for the inhabitants, one can learn to understand its phenome-
na by observing: the aim was to make things sensed from the 
environment appear significant – and visible.
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ELOKUVIEN ARKKITEHTUURIA 
Lappeenrannan kuvataidekoulu 
yli 14-vuotiaat

Työpajassa pohdimme, miten audiovisuaalisena kokonaisuu-
tena koettu elokuva näyttäytyisi kolmiulotteisena ja pysäh-
tyneenä ilman ääntä. Pienoismalleissa kiinnitimme huomiota 
väreihin, materiaaleihin ja sommitteluun, tavoitteena vangita 
elokuvakohtauksen tunnelma. 

ARCHITECTURE IN FILMS
Lappeenranta Art School
students aged over 14

In this workshop, we thought about how a film experienced as 
an audiovisual whole would appear in three-dimensional form 
and as still images without sound. In the scale models, we paid 
attention to colour, materials and composition, with the aim of 
capturing the mood in a film scene.
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PIENOISMALLEJA ERI LÄHTÖKOHDISTA 
Lappeenrannan kuvataidekoulu
11–12-vuotiaat

CEASAR MANRIQUEN JÄLJILLÄ
Tutustuimme Manriquen arkkitehtuuriin ja tarkastelimme hä-
nen suunnittelemaansa Taro de Tahichea, missä laavakentille 
on toteutettu suuria maanalaisia huoneita. Luontoa ja taidetta 
yhdistävän arkkitehtuurin innoittamana oppilaat käyttivät roh-
keaa muotokieltä ja mielikuvitusta unelmahuoneiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa. 

YLLÄTYSTEN VINTTIHUONE
Vinttihuoneiden pienoismallit suunniteltiin ja toteutettiin mit-
takaavaa apuna käyttäen. Valmiit huoneet valaistiin ja kuvat-
tiin. Kuviin liitettiin piirtopöydällä tehdyt hahmot.

SCALE MODELS FROM VARIOUS 
STARTING POINTS
Lappeenranta Art School
students aged between 11 and 12

IN THE FOOTSTEPS OF CÉSAR MANRIQUE
We studied the architecture of Manrique and examined his de-
sign Taro de Tahíche, where large underground rooms have 
been constructed in caves in lava fields. Inspired by the archi-
tecture combining elements of nature and art, the students 
used a bold design approach and their imagination in desig-
ning and constructing the dream rooms.

A ROOM IN THE ATTIC FULL OF SURPRISES
The scale models of the attic rooms were designed and imple-
mented using the help of a scale. The finished rooms were 
equipped with lighting and were photographed. The charac-
ters created on the drawing table were attached to the pho-
tographs.
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MONOGRAMMIT TILATAIDETEOKSENA
Taide- ja muotoilukoulu Taika
12-vuotiaat, grafiikan periodi

Tutustuimme monogrammeihin, joita rakennushisto-
riassa jätettiin rakennukseen viestiksi siitä, mikä ki-
venhakkaajien ammattikunta tai suku oli ollut raken-
nusta toteuttamassa. Oppilaat suunnittelivat omia 
monogrammeja, jotka toteutettiin silkkipainona kan-
kaille. Kankaat koottiin tilateoksiksi, jotka olivat esillä 
Kauppakeskus Karismassa Lahdessa. 

MONOGRAMS AS SPATIAL ART
Taika Design and Art School
12-year olds, study period on graphic arts

We studied monograms which have previously been 
left on buildings to convey the trade or family name 
of the stonemasons who were part of constructing 
the building in its time. The students designed their 
own monograms that were then created on fabric 
using silk-screen printing. The fabrics were assem-
bled as pieces of spatial art and placed on display at 
Shopping Centre Karisma in Lahti.
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LIIKENNEYMPYRÄPROJEKTI
Taide ja muotoilukoulu Taika
10-vuotiaat

Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella julkinen taideteos koulu-
rakennuksen läheisyydessä olevaan liikenneympyrään. Veis-
toksen tuli ilmentää liikenteen virtausta sekä autojen ja katu-
valojen ”sykettä”. Oppilaat tekivät luonnoksen mittakaavaan 
1/30. Pienoismallit photoshopattiin päivä- ja iltavalaistuksessa.

ROUNDABOUT PROJECT
Taika Design and Art School
10-year-olds

The students’ assignment was to design a public work of art on 
the roundabout near the school building. The sculpture was to 
express the flow of traffic and the ‘beat’ of the cars and street-
lights. The students made rough drafts in a scale of 1:30. The 
scale models were photoshopped in day and night lighting.

LÄHIYMPÄRISTÖ 



36 LÄHIYMPÄRISTÖ 

SOMESATUJA – 
TODELLISUUDET KOHTAAVAT
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
12-vuotiaat

Seurasimme ja tutkimme koulumme naapurustosta purettavien 
vanhojen talojen purkuprosessia. Tyhjät talot herättivät mieli-
kuvituksen. Kuvasimme ja kirjoitimme muuttuvassa ympäris-
tössä tarinoita taloista. Lainasimme kuvauksiin pukuja teatte-
rilta. Kuvissa yhdistyivät eri todellisuudet. Pohdimme fantasian, 
realismin ja sosiaalisen median ulottuvuuksia.

SOCIAL MEDIA FAIRYTALES – 
REALITIES MEET FACE TO FACE
Arts and Crafts School Emil
12-year-olds

We followed and studied the demolition process of old buil-
dings in our school’s neighbourhood. Vacant houses always 
let our imagination run wild. We photographed the houses 
and wrote stories about them in the changing environment. 
We also borrowed some costumes for the photo shoots from 
the theatre. The different realities come together in the pho-
tographs. We pondered over the dimensions of fantasy, rea-
lism and social media.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖKOLLAASI
Taide- ja muotoilukoulu Taika 
13-vuotiaat, valokuvauksen periodi

Oppilaat kävivät kaupunkikävelyllä kameroineen kiinnittäen 
huomiota rakennusten mittasuhteisiin, väreihin, muotoihin, yk-
sityiskohtiin ja historiallisiin piirteisiin. Pohdimme, millaisia mai-
semia muodostuu rakennetun ympäristön ja luonnon kohda-
tessa. Valituista kuvista photoshopattiin irti sopivia elementtejä 
uuden todellisuuden kokoamista varten. 

URBAN ENVIRONMENT COLLAGE
Taika Design and Art School 
13-year-olds, photography study period

The students went for a walk in the city with their cameras, 
paying attention to the proportions, colours, shapes, details 
and historical features of buildings. We thought about the ty-
pes of scenery created when a developed environment and na-
ture come together. Suitable elements were photoshopped out 
of the selected photographs in order to construct a new reality.
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VALOMAALAUKSIA MAISEMASSA – 
LIGHT PAINTING 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
6–15-vuotiaat

Digitaalikameralla toteutetuissa valomaalauskuvissa tutkittiin 
ihmisen ja valon liikettä lähiympäristössä. Valonlähteinä käy-
tettiin taskulamppuja ja ledvalonauhoja. Teokset toteutettiin 
lähipuistoissa ja kaupunginteatterin näyttämöllä. Piirustus- ja 
maalaustyöpajassa kuvia käytettiin abstraktin maalauksen läh-
tökohtana.

LIGHT PAINTINGS IN THE LANDSCAPE
Arts and Crafts School Emil
students aged between 6 and 15

The light-painting photographs taken with a digital camera 
studied the movement of people and light in the immediate en-
vironment. Flashlights and LED strips were used as light sour-
ces. The works were implemented in the parks close to and on 
stage at Valkeakoski Theatre. The photographs were used as 
the starting point for abstract paintings made in the drawing 
and painting workshop.



39IMMEDIATE SURROUNDINGS

JULKINEN TAIDETEOS 
KOTIKAUPUNKIINI 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
10–12-vuotiaat 

Visio julkisesta teoksesta määritti pitkälti materiaalivalinnat, joi-
takin innosti itse materiaali. Teosten työstämisen äärellä poh-
dittiin niiden tarkoitusta ja vaikutusta ympäristöönsä. Teosten 
kuvaaminen oppilaiden valitsemissa kohteissa herätti teokset 
eloon, mikä oli tärkeä osa projektia. Kuvien kautta avautui uu-
sia näkökulmia teosten ymmärtämiseen.

A PUBLIC WORK OF ART 
IN MY HOME TOWN
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 10 and 12

The vision of the public work was greatly defined by the selec-
tion of materials; and some students were inspired by the ma-
terial itself. When working on the pieces, the students thought 
about the purpose of the pieces and their effect on their en-
vironment. Being photographed in locations chosen by the 
students truly brought the pieces to life, which was an es-
sential part of the project. The photographs opened up new 
approaches to understanding the works.
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RAKENNUSTEN VÄLIIN JÄÄVÄT TILAT
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil 
11-vuotiaat

Tutkimme kaupungin katutilassa vähälle huomiolle jääviä talo-
jen välisiä tiloja valokuvailmaisun keinoin. Tehtävän tavoitteena 
oli saada oppilaat kiinnittämään huomiota arkikokemuksessa 
usein sivuuttamiinsa kaupunkitiloihin. Tehtävää jatkettiin tut-
kimalla kotikaupungin katu- ja asemakaavakarttoja sekä doku-
mentoimalla muita kaupunkitilassa olevia siirtymä- ja välitiloja.

SPACES BETWEEN BUILDING
Arts and Crafts School Emil
11-year-olds

We used the methods of photographic expression to study 
the spaces that are left between buildings in the city environ-
ment and which are often not given much attention. The goal 
of the assignment was to make the students pay attention to 
city spaces that are often dismissed during daily life. The as-
signment continued with the examination of the home town’s 
street maps and town plans, and by documenting other tran-
sitional and intermediate spaces within the city environment.
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RAKENNUSPERINTÖÄ TUTKIMASSA 
Lappeenrannan kuvataidekoulu
10–11-vuotiaat 

Lappeenranta perustettiin Linnoituksen niemeen 1649. Tältä 
alueelta, jossa myös kuvataidekoulu sijaitsee, löytyy kaupun-
gin vanhinta rakennuskantaa. Tutustuimme alueeseen kävel-
len ja valokuvaten kiinnittäen huomiota rakennusten yksityis-
kohtiin, erityisesti ikkunoihin, joista tehtiin savireliefit. Lisäksi 
alueesta tehtiin ryhmätyönä pienoismalli.

STUDYING OUR BUILDING HERITAGE
Lappeenranta Art School
students aged between 10 and 11

The city of Lappeenranta was founded on the peninsula of the 
old fortress in 1649. This area, where our art school is also lo-
cated, is home to the city’s oldest buildings. We got to know 
the area by walking and photographing, and taking note of 
the building details, especially the windows, of which we la-
ter created clay reliefs. In addition, we made a scale model of 
the area as a team.
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ANTIIKIN AJATUKSIA 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
12-vuotiaat

Tutkimme oppilaiden kanssa antiikin arkkitehtuu-
ria, erityisesti temppeleitä ja erilaisia pylväsmalle-
ja. Oppilaat rakensivat savesta neljä pylvästä, joi-
den varaan rakennettiin oma muotokuva. Teoksen 
ajatuksena oli, että kaikki nykyinen rakentuu histo-
rian päälle. Metaforinen teos kertoo ihmisen ja ark-
kitehtuurin erottamattomasta suhteesta.

THOUGHTS FROM 
THE CLASSICAL PERIOD
Arts and Crafts School Emil
12-year-olds

We studied the architecture of the classical era 
with the students, and we especially examined 
temples and various column models. The stu-
dents used clay to construct four columns, on 
top of which they constructed their self-portrait. 
The idea behind the piece was that everything 
in the present is constructed on history. The me-
taphorical work describes the inseparable rela-
tionship between man and architecture.
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BRUTALISMI 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
14–18-vuotiaat 

Muotoilimme kevytsementistä pelkistetyn muotokielen mu-
kaisia malleja brutalismin hengessä. Tutkimme valon ja var-
jon vaikutuksia teoksen pinnassa ja heittovarjon muotoja. Ku-
vasimme työt häivyttäen todellisen koon ja asettaen ne osaksi 
maisemaa. Kuvissa hyödynnettiin ympäröivän teollisuusalueen 
ja rakennusten värimaailmaa ja rouheutta.

BRUTALISM
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 14 and 18

In the spirit of brutalism, we carved models from cinderblock in 
line with a simplified design language. We examined the effe-
cts of light and shadow on the surface of the work and the sha-
pe of the shadows cast. We photographed the pieces by fading 
out their actual size and by placing them as part of the land-
scape. In the photographs, we utilised the colour theme and 
the roughness of the surrounding industrial area and buildings.
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KIINAN MUURI
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
10–11-vuotiaat

Kiinan muuri toteutettiin osana isompaa tiiliprojektia, jossa 
tutustuttiin lähialueen tiiliarkkitehtuuriin sekä tiili limityksiin ja 
muuraustekniikoihin. Lähtökohtana oli tehdä Kiinan muurista 
pienoismalli, joka luo vaikutelman oikeasta muurista, osin rau-
nioituneena ja osin restauroituna rakennushistorian nähtävyy-
tenä. Valmistimme tiilet itse eri savilaaduista.

THE GREAT WALL OF CHINA
Arts and Crafts School Emil
students aged between 10 and 11

The Great Wall of China was implemented as part of a more 
extensive brick project where we studied the brick architec-
ture of the nearby surroundings, and the methods of overlap-
ping brick tiles and masonry techniques. The starting point was 
to make a scale model of the Great Wall of China that would 
create an impression of the real wall; partly in ruins and part-
ly restored as an attraction of construction history. We made 
the bricks ourselves using different types of clay.
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ROUENIN KATEDRAALIN FASADI
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
6–7-vuotiaat

Tutkimme Monet’n maalaussarjaa Rouenin katedraalista. Pai-
notimme ilmaisussa valon leikkiä arkkitehtonisella pinnalla. Sa-
malla tutustuimme aiheeseen liittyvään taiteen ja arkkitehtuurin 
historiaan. Teokset toteutettiin tempera- ja öljyvärein hiekka-
pojalle, joka taittaa valoa kauniin pehmeästi ja luo maalikerrok-
siin laastin rosoisuuden tuntua. 

FAÇADE OF ROUEN CATHEDRAL
Arts and Crafts School Emil
students aged between 6 and 7

We examined Monet’s series of paintings of Rouen Cathedral. 
We focused on the play of light on the architectural surface. 
At the same time, we got to know the history of the art and 
architecture related to the subject. The artworks were imple-
mented using tempera and oil colours on a sand base, which 
reflects light in beautiful soft tones and generates the rough 
feel of mortar in the layers of paint.
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AIKATALOT 
Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
13–15-vuotiaat

Keramiikan työpajassa tutkittiin arkkitehtuurin historiaa. Ku-
kin oppilas rakensi talon, jossa oli neljä kerrosta. Jokainen ker-
ros kuvasti yhtä taidehistorian kautta. Oppilaat valitsivat omiin 
teoksiinsa itseään kiinnostavat aikakaudet, joista kukin toteu-
tettiin aikajärjestyksessä eri savilajeista aikakauden ominais-
piirteitä mukaillen.

HOUSES OF TIME
Arts and Crafts School Emil
students aged between 13 and 15

In the pottery workshop, we studied the history of architec-
ture. Each student constructed a house with four floors. Each 
floor depicted a single era in art history. The students chose the 
eras that were of particular interest to them, and the eras were 
then implemented in chronological order using different types 
of clay and by adapting to the characteristics of the specific era.
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ARKKITEHTUURIVALAISIMET 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 
14–18-vuotiaat 

Valmistimme syksyn alkavassa pimeydessä konepah-
vista ja muovikalvosta valaisimet, jotka saivat muoton-
sa tunnetuista rakennuksista. Oli helppoa löytää juuri 
se rakennus, jonka siluetti oli itselle tutuin ja mieluisin. 
Värisävyjä vaihtavat, valaistut ja valoin heijastetut ra-
kennukset toivat luokkaan suurkaupungin öisen tun-
nelman.

ARCHITECTURAL LIGHTING FIXTURES
Lohja Art School for Children and Young People
students aged between 14 and 18

With autumn growing darker each day, we made light 
fixtures from graphic board and plastic film by giving 
them the shape of known buildings. It was easy to find 
just the building that had the most familiar and plea-
sing silhouette to one’s own eye. The buildings that 
change colour and are illuminated and projected with 
lights created an atmosphere of a big city at night in 
our classroom.
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TILATAIDETTA HASHIMOTON 
INNOITTAMANA
Taide- ja muotoilukoulu Taika
8–11-vuotiaat

Tutustuimme Hashimoton taiteeseen. Isojen tilateosten lisäksi 
hän tekee myös reliefimäisiä seinäteoksia, joissa pienikokoiset 
leijaelementit kerrostuvat kuvakudoksiksi. Teokset innoittivat 
oppilaita tekemään kuvakudoksia, joihin he valitsivat itseään 
kiehtovan värimaailman. Oppilaiden tilataideteos esiteltiin ym-
päristötaidenäyttelyssä Lahdessa.

SPATIAL ART DRAWING 
INSPIRED BY HASHIMOTO
Taika Design and Art School
students aged between 8 and 11

We studied Hashimoto’s art. In addition to large spatial works 
of art, he also creates relief-type wall pieces where small kite 
elements are layered as tapestries. The works inspired the stu-
dents to create tapestries where they could choose a colour 
theme that fascinated them personally. The work of spatial art 
created by the students was exhibited in an environmental art 
exhibition in Lahti.
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YMPÄRISTÖTAIDETTA 
BANKSYN ESIKUVIN
Taide- ja muotoilukoulu Taika
8–11-vuotiaat

Tutustuimme Banksyn sapluunatekniikalla tehtyihin ympäristö-
taideteoksiin. Oppilaat suunnittelivat hänen teos esimerkkiensä 
lähtökohdista siivekkään hahmon, perhosten siipiä tutkien. Val-
mistimme hahmoista sapluunat, joiden avulla spraymaalasim-
me hahmot pleksille. Spraymaalauksista rakentui installaatio 
Aikuiskoulutuskeskuksen pihalle. 

ENVIRONMENTAL ART 
INSPIRED BY BANKSY
Taika Design and Art School
students aged between 8 and 11

We studied Banksy’s environmental artwork created using the 
template technique. On the basis of inspiration from his work 
examples, the students designed a winged creature by stu-
dying the wings of butterflies. We created templates for the 
characters for spray-painting the characters on plexiglass. The 
spray paintings were constructed as an installation in the yard 
of Lahti Adult Education Centre.
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Salvos (2016–2018) on Opetushallituksen tuke-
ma, taiteen perusopetusta antavien kuvataide-
koulujen arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen 

kehittämishanke. Hankkeessa mukana ovat Kuvataide- 
ja käsityökoulu Emil Valkeakoskelta, Lohjanseudun  
kuvataidekoulu, Lappeenrannan kuvataidekoulu sekä 
Taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta. Hankkeen  
yhteistyökumppaneina toimivat Taiteen edistämis-
keskus, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja  
Kuvataidekoulujen liitto. Salvos-hankkeen piirissä on 
noin tuhat lasta ja nuorta.

Salvos (2016–2018) is a project supported by the 
Finnish National Agency for Education for the 
development of architectural and environmental 

education in youth art schools carrying out basic 
education in the arts. The schools participating in the 
project are Arts and Crafts School Emil in Valkeakoski, 
Lohja Art School for Children and Young People, 
Lappeenranta Art School, and Taika Design and Art 
School in Lahti. Cooperation partners in the project 
include the Arts Promotion Centre Finland, Archinfo 
Finland, and the Finnish Association of Art Schools for 
Children and Young People. There are approximately 
one thousand children and young people within the 
scope of the Salvos project.

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA

Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liitto ry

ARKKITEHTUURI- JA YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN KEHITTÄMISHANKE
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