
Kuvataide 
 

Pakolliset opintojaksot 
 

KU1: Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op 

Ku1 on poikkileikkaus kuvataiteen menetelmiin, tekniikoihin, lähestymistapoihin ja ilmiöihin. 

Työskentelyn tavoitteena on syventää visuaalista osaamista ja ymmärrystä tämän hetken ja 

tulevaisuuden tarpeisiin. Opintojaksolla perehdytään sekä omaan tekemiseen että jo olemassa 

olevien kuvien analyyttiseen tulkintaan. Pääpaino on yksilötyöskentelyssä. Ku1-opintojakso antaa 

vahvan peruspohjan myös muiden lukio-opintojakson suorittamiseen. Ku1 opintojaksoon kuuluu 

kulttuurimatka Helsinkiin, joka toteutetaan Mu1-ryhmän kanssa. 

 

KU2: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op 

Ku2- opintojaksolla pohditaan itselle ja muille merkityksellisiä rakennetun ympäristön, 

virtuaalimaailmojen ja luontoympäristöjen teoksia, tuotteita ja palveluita. Näkökulmina 

opintojaksolla tuotetuissa harjoitustöissä ovat mm. yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän 

tulevaisuuden näkökulmat. Opintojakso perehdyttää harjoitusten myötä arkkitehtuurin, tilan ja 

muodonannon peruskäsitteisiin. Työtapojen pääpaino on kolmiulotteisessa kuvantuottamisessa 

(rakentelu ja muotoilu) sekä digitaalisessa viestinnässä. 

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 

KU3: Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op 

Ku3- opintojaksolla syvennetään suhdetta digitaaliseen ilmaisuun ja mediaan. Tavoitteena on 

laajentaa sekä mediaymmärrystä että median kulttuurin tuntemusta erilaisia digitaalisia 

tuotantotapoja harjoittelemalla. Opintojaksolla pohditaan vahvasti myös arvomaailman 

ilmenemistä mediassa ja pyritään opiskelijan oman toimijuuden analyyttiseen pohdintaan. 

Harjoituksia tehdään sekä yksin, pareittain että ryhmässä. Työtapoja ovat videokuvaus, 

valokuvaus, graafisen viestinnän menetelmät sekä digitaalinen piirtäminen ja kuvankäsittely. 

Opintojaksolla olevat tehtävät vaihtelevat ajankohtaisten mediailmiöiden mukaan ja työskentely 

tapahtuu sekä omilla koneilla/kännyköillä että kuvataideluokan padeilla. 

 

KU4: Taiteen monet maailmat, 2 op 

Ku4- opintojaksolla pohditaan tekemisen kautta taiteen kuvien henkilökohtaisia ja 

yhteiskunnallisia merkityksiä. Tavoitteena on syventää omaa persoonallista kuvailmaisua välillä 

hyvinkin outojen aiheiden ja erikoisten tekniikkayhdistelmien avulla. Opintojakso voi toimia myös 

irtiottona ns. perinteiseen kuvantuottamiseen – tarkoitus on kokeilujen kautta löytää uusia 

mausteita omaan persoonalliseen tekemiseen ja kokemiseen. Opintojaksotehtävissä painottuu 

vahvasti myös kuvakulttuurin ja kulttuuriperinnön pohdinta sekä nykytaiteen olemus. Opintojakso 

sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa ilmaisuaan ja rentoutua kuvistekemisen parissa. Ku1- 

opintojakso olisi hyvä olla käytynä ennen tätä opintojaksoa. 

 

Muut valinnaiset opinnot 
 



KU5: Arkkitehtuurin ja muotoilun maailma, 2 op 

Ku5- opintojakso sukeltaa arkkitehtuurin ja muotoilun maailmaan. Opintojakson tavoitteena on 

kehittää kolmiulotteisen ilmaisun kykyä ja kolmiulotteisuuden tajua. Tavoitteeseen pyritään 

havainnoimalla, analysoimalla ja mallintamalla ympäröivää kolmiulotteista kulttuuria sekä 

toteuttamalla erilaisia muotoilu-, rakentelu-ja piirustusharjoituksia. Opintojaksolla käsitellään mm. 

arkkitehtuuria, esinemaailmaa, muotoilua, designia ja sisustusta sekä menneisyyden, nykyisyyden 

että tulevaisuuden näkökulmista. Opintojaksolla keskustellaan myös suunnitteluun ja muotoiluun 

liittyvien ammattien sisällöistä, opiskelumahdollisuuksista sekä pääsykokeiden vaatimuksista. 

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille. KU2- opintojakson 

suorittaminen ennen opintojaksoa on suositeltavaa.  

 

KU6: My art! Maalaamisen ja piirtämisen työpajaopintojakso, 2 op 

Ku6-opintojakson päätavoitteena on syventää itselle ominaista kuvallista ilmaisua maalaamisen ja 

piirtämisen tekniikoilla. Opintojaksolla jokainen opiskelija etenee omien tavoitteidensa mukaisesti, 

jotka määritellään opintojakson alussa. Osa tunneista on opettajajohtoista harjoittelua ja osa 

työpajatyyppistä ohjattua työskentelyä, jolloin jokaisella on jokin suuritöisempi teos 

toteutettavana. Opintojakso soveltuu kaikille sellaisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

kehittämään omaa persoonallista kaksiulotteista ilmaisuaan. KU4-opintojakson suorittaminen 

ennen opintojaksoa on hyödyllistä, mutta ei pakollista. 

 

KU7: Taidegrafiikan aakkoset, 2 op 

Ku7- opintojakson tavoitteena on saada perustiedot taidegrafiikan menetelmistä. Opintojaksolla 

tutustutaan syvä-, koho- ja silkkipainon ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Teoksista kootaan oma 

grafiikan portfolio, johon liitetään jokaisesta tekniikasta esimerkkivedoksia ja työtapaselosteet. 

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Työtavat taidegrafiikassa ovat sellaisia, että 

niistä löytyy jokaiselle jotakin riippumatta kuvataiteellisen osaamisen tasosta. Tähän 

opintojaksolle voi siis vallan hyvin tulla, vaikkei olisi käynyt pakollisen opintojakson jälkeen yhtään 

muuta kuvisopintojaksoa! 

 

 


