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Hailuodon koulun 
kuvataideviikko
1.-9.-luokkalaisille | 5.-9.12.2022

Kuvataideviikkoa vietetään Hailuodon koulussa toista 
kertaa. Kuvataideviikon ohjelma on integroitu kouluviikkoon, 
niin että jokaiselle koululuokalle on tarjolla taiteilijan vetämä 
kuvataidepaja. Viikon tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden 
luovuutta ja mielikuvitusta sekä tarjota mahdollisuus 
tutustua kuvataiteen kiehtovaan maailmaan. Mukana 
vetäjinä on jälleen tänä vuonna sekä hailuotolaisia että 
oululaisia taiteilijoita.

Maalaustutkimuksia ja abstraktia taidetta
1.-2. LUOKKA | KE 7.12. 10:15-12:15 | TAITEILIJA RONJA KLEMETTILÄ

Kaksivaiheisessa työpajassa tehdään ensin maalaustutkimuksia tuottamalla 
eri tavoilla ja tekniikoilla jälkiä paperille sekä opitaan abstraktin taiteen käsite. 
Toisessa vaiheessa luodaan omat teokset luonnon äänimaiseman soidessa 
taustalla.

Taiteilija Ronja Klemettilä on Teatteritaiteen ja monitaiteellisten ryhmien opet-
taja Oulun Taidekoulusta.

Klassinen ranskalainen mallipiirrustus
3.-4. LUOKKA | TO 8.12. 9:15-12:15 | TAITEILIJA ASKO HEIKURA

Toteutamme työpajassa harjoitustehtäviä piirtämällä. Työpajassa harjoitellaan 
mittasuhteiden, rakenteiden ja sommittelun perusteita erilaisilla piirustusväli-
neillä. Työotteena on klassinen ranskalainen mallipiirustus.

Taiteilija ja opettaja Asko Heikura on valmistunut kuvataiteen maisteriksi 
Aalto-yliopistosta. Hänen grafiikan töitä ja maalauksia on ollut esillä viimeksi 
kesällä 2022 Hailuodon terveyskeskuksessa ja kirjastossa.

Klassinen hiilipiirrustus
5.-6. LUOKKA | PE 9.12. 9:15-12:15 | TAITEILIJA ASKO HEIKURA

Työpajassa tutustutaan klassiseen ranskalaiseen hiilipiirustukseen. Harjoitte-
lemme plastisen muodon ja volyymin sekä valon ja varjon kuvaamista erilaisten 
harjoitustehtävien avulla sekä kehitämme omaa ilmaisua.
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Sekatekniikka taidepaja
7. LUOKKA | PE 9.12. 8:30-11:00 | TAITEILIJA AINO VÄÄNÄNEN

Sekatekniikkaa hyödyntävä kuvataiteen taidepaja. Sukellus erilaisiin taiteen 
tekemisen menetelmiin. 

Hailuotolainen taiteilija Aino Väänänen valittiin Oulunsalo soi vuoden kuvatai-
teilijaksi 2022. Aino on visuaalinen tarinakertoja ja dokumenttivalokuvaaja. 

Havaintopiirtäminen ja kertomisen tavat
8. LUOKKA | TO 8.12. 10:15-12:45 | TAITEILIJA MARIANNE LUKKARINEN

Mariannen taidetyöpajassa oppilaat pääsevät tarkastelemaan havaintopiirtä-
misen ja piirtämällä kertomisen tapoja uusilta ja erilaisilta kulmilta. 

Marianne Lukkarinen on oululainen taiteilija ja kuvataideopettaja. Taiteessa ja 
työssään Marianne liikkuu ihmisten elämäntarinoiden, hyvinvoinnin ja kasvun 
mahdollisuuksien maastossa.

Linopainanta
9. LUOKKA | KE 7.12. 8:30-10:15 | MUOTOILIJA ULLA AUTIO

Hailuotolainen muotoilija Ulla Aution linotyön pajassa tutustutaan linopainole-
vyllä painamiseen. Sisältö luovaan tekemiseen etsitään luonnon pienistä ja 
kiehtovista yksityiskohdista.

Luonto toi hailuotolaisen muotoilija Ulla Aution Hailuotoon kaksi vuotta sitten. 
Taiteellisessa työssään Ulla hyödyntää luontoa niin tuotteiden kuin tilasuunni-
telmien tunnelmissa.

Kuvataideviikon tuottavat yhteistyössä 
Hailuodon kunnan kulttuuri ja Hailuodon koulu.


