
 

 

KUVATAIDETTA 

Aleksis Kiven peruskoulussa 
 

 

 

 
 

Kuvataiteen lopputyö (osa) 2018, sekatekniikka 

 

 

7.-9.luokat 



                      
OPISKELU  JA  OPETUSSUNNITELMA 

 
Kuvataideluokalla opiskelu antaa kuvataiteesta innostuneelle ja lahjakkaalle 
oppilaalle mahdollisuuden perehtyä kuvataiteen eri alueisiin.  
Opiskelu kehittää omaa persoonallista ilmaisua, luovuutta sekä katsomisen 
ja näkemisen taitoa. 
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, 
materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. 
 
 

Kuvataide 

oppimiskokonaisuudet 
 

 Visuaalinen havaitseminen 
ja ajattelu 

 kuvallinen ajattelu 

 esteettinen, ekologinen ja 
eettinen arvottaminen 

 
 
 

Sisältö alueet kaikissa 

oppimis-kokonaisuuksissa ovat: 
 

 Omat kuvakulttuurit 

 Ympäristön kuvakulttuurit 

 Taiteen maailmat 
 

                Idoli, lyijykynä piirros, 9 lk. 

Opetussuunnitelma OPS 
 

 Kuvataiteen opetussuunnitelma (OPS, kuvataide) löytyy  
koulumme kotisivuilta www.akivpk.edu.hel.fi 



1. KUVATAIDE LUOKAT  7-9 LK. 
 

 lyijykynä, tussi, muste ja hiilipiirustusta 
 akvarelli, pastelli ja öljyvärimaalausta 
 taidegrafiikkaa 
 keramiikkaa ja kuvanveistoa 
 valokuvausta ja videokuvausta  

 muotoilua 
 

7 LK (3 viikkotuntia) 
 

 kuvataiteen perustekniikoiden kertausta, sommittelua ja 
aistihavainnosta piirtämistä 

 luovien ilmaisukeinojen etsimistä uusien materiaalien ja tekniikoiden 
yhdistämisen kautta 

 
 

 

     
Lionien kanasainvälisen rauhanjulistekilpailun Uudenmaan ja Suomen 

voittajatyöt, sekatekniikka, 7 lk.  
    



      
               Maailman luonnonsäätiön ”Toiveajattelua” –kilpailun 

           yläasteen sarjan valtakunnallinen voittaja. Puuväri, 9 lk. 
 

 

 

 
Asetelma maalaus, öljyväri 7 lk. 

 

 



 
Portti 7, tussi 7 lk. 

 

 
Tulevaisuuden kaupunki 7, vesiväri ja tussi 7 lk. 



8 LK (4 viikkotuntia) 
 oman persoonallisen tyylin ja tekniikoiden etsimistä 

 taidehistoriallisen ja ympäristöesteettisen näkökulman liittäminen 
kuvien aihepiireihin  
 

 
Taidegrafiikka, linokaiverrus 8 lk. 

 

 
Maisema, öljyväri 8 lk. 



9 LK (4 viikkotuntia) 
 omien ilmaisumuotojen syventämistä mm. nykytaiteen ja muotoilun 

näkökulmasta 

 itsenäinen kuvataiteen lopputyö 
 

 
Taidegrafiikka, kuivaneulatekniikka 9 lk. 

 

 
    Öljyväri maalaus, 9 lk. 



 
Lyijykynä piirros, 9 lk. 

 

 

 

 

 

Talon tarina, 3 pakopisteen perspektiivi, kuivapastelli 9 lk. 
 



   
Kuvataiteen lopputyö 2016, öljyväri 

 

 
Kuvataiteen lopputyö 2015, pastellimaalaus 



 

   
     Kuvataiteen lopputyö 2018, öljyväri 

 
 

 

HAKEMINEN  KUVATAIDE  LUOKALLE 
 
Aleksis Kiven peruskoulun kuvataideluokalle haetaan 
soveltuvuuskokeella. Koe pidetään 6. luokan päättäville oppilaille 
vuoden alussa tammi-helmikuussa. 
 

Ilmoittautuminen ja koepäivä: 
 
Katso info esitteen viimeiseltä sivulta! Tiedot löytyvät myös koulumme 
kotisivuilta www.akivpk.edu.hel.fi 
 



 
Kuvataiteen lopputyö 2019, sekatekniikka 

 

 
Kuvataiteen lopputyö 2017,yksityiskohta pienoismaallista, 

rakentelu ja sekatekniikka 



2. MUU  KUVATAIDE OPETUS 

 

7 LK (2 viikkotuntia) 
 peruskurssi, kaikille pakollinen 

 
8 ja 9 LK (2 viikkotuntia) tai 9 LK (2 viikkotuntia) 
 kuvataide valinnaisaineena. Vastaavat aiheet ja tavoitteet kuin 

kuvataideluokalla, mutta suppeammin 
 

 
Wau-arkkitehtuuri 8 lk, 2. pakopisteen perspektiivi, hiili 

 

   
Muotoilu-design, Istuin,pienoismalli 1:5, 9 lk. 

 



 
Työpöytien tuunaus, 9 lk. 

 

 
”Lisää katutaidetta Helsinkiin” yhteistyöprojekti 

sponsorina UFF, 9lk. 



 

   

Lyhtyprojekti, Valofestivaali LUX Helsinki 2018, 9 lk. 
 

 

 
Ulkoilma maalausta puistossa 



TEATTERIPROGGIS  ja ilmiöoppiminen 8 lk. 
 

 
Proggis 2018 – Matkalla esitys 

 
Teatteriproggis syyslukukaudella on koulumme poikkitaiteellinen 
taidekasvatusprojekti. Siinä yhdistyvät teatteriesityksen tekoon liittyvät eri 
alueet. Proggikselle on varattu kaikkien 8. luokkalaisten lukujärjestyksestä 2 
viikkotuntia, jolloin projektia pääosin työstetään. Myös kuvataiteen tunteja 
käytetään esityksen valmistamiseen tarpeen vaatiessa, sillä media- ja 
lavastusryhmän työskentely sisältyy vahvasti kuvataiteen alueeseen. 
 
Oppilas pääsee halutessaan dokumentoimaan projektia valo- ja 
videokuvaamalla, editoimaan kuvamateriaalia, suunnittelemaan ja 
toteuttamaan proggislogoa, käsiohjelmaa, julistetta sekä oheistuotteita. 
Lavastusryhmä suunnittelee ja toteuttaa vaativaan tilaan koulumme 
juhlasaliin lavastuksen ja muuntaa samalla salin teatteriksi yhdessä 
näyttämötekniikan ryhmän kanssa.  
 
Oppilas valitsee ryhmänsä vapaasti oman kiinnostuksensa mukaan, joita em. 
lisäksi ovat näytteleminen, tanssi, musiikki, puvustus ja maskeeraus, 
valaistus sekä mediaryhmän markkinointi.  

Proggislogo 2019 



INFOA 
 
 
           LA 11.1.2020 klo 12.30     Koulun infotilaisuus 6.luokan oppilaiden 

siirtymisestä 7.luokalle. Kuvataideopetuksen 
esittely. 

 
KE 15.1.2020 Kuvataiteen soveltuvuuskokeen viimeinen 

ilmoittautumispäivä.  
 
Ilmoittautuminen tehdään oppilastietokortilla.  

 Oppilastietokortit kerätään 6.luokan koulun 
toimesta ja toimitetaan soveltuvuuskoe kouluun 
määräaikaan mennessä. 

 

           PE 31.1.2020 klo 13-15 Soveltuvuuskoe kuvataideluokalle (7lk.) 

 
 

 
                    
 
 

 

LISÄTIETOA: 

 
www.akivpk.edu.hel.fi 

 
REHTORI Tiina Hieta puh.09-31082320, tiina.hieta@hel.fi 

 
KUVATAIDEOPETTAJAT Susanne Rantanen ja Heta Toivanen 

 
                 susanne.rantanen@edu.hel.fi, heta.toivanen@edu.hel.fi 
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