
Hailuodon koulun kuvataideviikko 
29.11.-3.12.2021, 1.-9.-luokkalaisille

Kuvataideviikon ohjelma on integroitu kouluviikkoon. Lisäksi järjestetään 
maalauksen iltakoulu ja sarjakuvakoulu, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Jokaiselle 

koululuokalle on tarjolla kuratoitua kuvataideohjelmaa. Viikon tarkoituksena on 
vahvistaa oppilaiden luovuutta ja mielikuvitusta sekä tarjota mahdollisuus tutustua 

taiteen maailmaan. 

Ilmoittautuminen erikseen

SARJAKUVATYÖPAJA
Taiteilija Lauri Ahtinen

Ma 29.11. klo. 15:15-17:15

Lauri Ahtinen on oululainen sarjakuvataiteilija, kirjoittaja ja opettaja. Ahtisen 
Eropäiväkirja oli Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto ehdokkaana vuonna 2020. 
Ahtisen työpajassa sukelletaan sarjakuvien kiehtovaan maailmaan ja tutustutaan 
sarjakuvan perustekniikoihin. Mukaan mahtuu 15 ilmoittautunutta. Sarjakuvatyöpaja 

soveltuu 1.-9.-luokkalaisille. Ilmoittautuminen sähköpostilla 24.11. 
mennessä sanna.roukala@hailuoto.fi

MAALAUKSEN ILTAKOULU
Taiteilija Marianne Lukkarinen

Ke 1.12. 17:15-19:15

Marianne Lukkarinen on oululainen taiteilija ja taideopettaja. Lukkarisen omaa 
taiteellista prosessia ohjaa vahvasti kertomattomat tarinat, jotka pyytävät tulla 

kerrotuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi. Maalauskoulussa opitaan väreistä ja tutkitaan 
sekatekniikalla mikä on hulluinta, mitä voi tehdä maalaamalla. Maalauksen 

iltakouluun mahtuu 15 ilmoittautunutta. Iltakoulu on tarkoitettu 1.-9.luokkalaisille. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla 24.11. mennessä sanna.roukala@hailuoto.fi

Kouluviikkoon sisältyvät taidetunnit (ei ilmoittautumista)

MAALAUSKOULU 
Taiteilija Asko Heikura

Ma 29.11. 8:30-10:00, 5.-6.-luokka

Taiteilija ja opettaja Asko Heikura on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Aalto-
yliopistosta. Heikuran grafiikan ja puupiirrosten -näyttely Oletko minun puutarhani? 

nähtiin kesällä Galleria Peräkammarissa.  Heikuran tunnilla tutustutaan 
akvarellimaalauksen perustekniikoihin ja värioppiin.



Hailuodon koulun kuvataideviikko 
29.11.-3.12.2021, 1.-9.-luokkalaisille

ROHKEUS VERKKONÄYTTELY
Vastuumuseotutkija Selina Väliheikki

Ke 1.12. 13:30-15:15, 7.-9. -luokat

Oulun taidemuseon Rohkeus -verkkonäyttely raottaa kuvataiteen ja runouden 
kautta näkymiä siihen, mitä rohkeus voisi olla.  Näyttelyssä on mukana nuoria 
nykytaiteilijoita ja -runoilijoita sekä teoksia Oulun taidemuseon kokoelmista. 

Lisäksi siihen kuuluu pieni tehtäväpaketti, joka pitää sisällään keskustelun aiheita 
sekä kehollisen, kirjallisen ja unelmointiin kannustavan tehtävän. Kutsutut 

taiteilijat ovat artisti Hassan Maikal, kuvataiteilija Minkki Nurmi sekä runoilija 
Elsa Tölli. Oulun taidemuseon kokoelmataiteilijoista mukana ovat: Minka 

Argillander, Aino Kannisto, Inari Krohn, Elina Luukanen, Esko Männikkö, Olavi 
Pajulahti, Sinikka Tuominen ja Anna Tuori.

MAALAUSKOULU 
Taiteilija Asko Heikura

To 2.12. klo. 8:30-10:00, 1.-2. luokka

Taiteilija Asko Heikuran maalauskoulussa tutustutaan väriopin alkeisiin. Vesi- ja 
peiteväritekniikka. 

KUVANVEISTON MATERIAALITYÖPAJA 
Kuvanveistäjä Inka Nieminen ja puuseppä Saara Isola

Pe 3.12. klo. 13-15, 3.-4. -luokat

Kuvanveistäjä Inka Nieminen on Helsingissä ja Hailuodossa työskentelevä
 kuvanveistäjä. Valtaosa Niemisen teosten materiaalista tulee Hailuodosta. 

Niemisen näyttely Sea Changes oli esillä Oulun taidemuseossa tämän vuoden 
keväänä. Hailuotolainen puuseppä Saara Isola käyttää taitavasti ja kekseliäästi 

muun muassa kierrätysmateriaalia suunnittelemissaan töissään. Tämä 
dynaaminen kaksikko vetää materiaalityöpajan, jossa lapset pääsevät käyttämään 

luovuuttaan ja mielikuvitustaan sekä kokeilemaan erilaisia materiaaleja 
kuvanveiston menetelmin.

Kuvataideviikon tuottaa yhteistyössä Hailuodon kunnan kulttuuri ja Hailuodon 
koulu


