
opettajan opas 
ekakertalaisten nykytaideoppi
alakouluille



Esipuhe 

Yleissivistävä koulutus on uudistettu viime vuosina. 
Uuden koulun arvoperusta rakentuu moninaiselle suoma-
laiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu ja muuttuu eri 
kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Kouluissa katseet on 
suunnattu aikaisempaa oppilaslähtöisempään pedagogiik-
kaan ja yhdessä oppimiseen. Nykytaiteen ilmiöt, menetelmät 
ja toimintatavat tarjoavat uusia tapoja oppimiseen kulttuuri-
sesti moninaisessa koulussa. Nykytaide voi vahvistaa luo-
vuutta, kunnioitusta ja vuorovaikutusta kaikessa oppimisessa!
 
Yleissivistävä koulu ankkuroituu nyt laaja-alaiseen osaami-
seen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden 
ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Näin oppimisen 
ytimessä on kaikkia oppiaineita yhdistävä laaja-alainen osaa-
minen. Oppilaat osallistetaan opetuksen suunnitteluun ja 
heidän kiinnostuksen kohteensa otetaan huomioon. Kouluja 
kannustetaan käyttämään monipuolisia oppimisympäristöjä, 
vaihtelevia työtapoja, tutkivaa oppimista ja elämyksellisyyttä. 
Kiasman nykytaideoppi innostaa taiteen hyödyntämiseen 
kaikessa koulun opetus- ja kasvatustehtävässä.

Kiasman nykytaideoppi on alakouluille suunnattu 
kokonaisuus, johon kuuluu oppilaan tehtävävihko, opet-
tajan oppaat ja sekä koulutuspaketti opettajille. Toivon, että 
yhteistyössä opettajien ja oppilasryhmien kanssa kehitetty 
kokonaisuus palvelee uudistuvan koulun tarpeita. Kiasman 
nykytaideopin tavoitteet liittyvät läheisesti uuden opetus-
suunnitelman laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin. Nykytaiteen 
äärellä on lupa ajatella, ihmetellä ja yhdistellä eri oppiaineiden
viipaleita maailman ilmiöiden kokonaisvaltaisemmaksi 
ymmärtämiseksi. Lisäksi Kiasma on mainio paikka 
oppimisen oppimiseen – myös opettajille. 
Suosittelen heittäytymistä!
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Nykytaide on oman aikamme taidetta. Se käsittelee 
ja kommentoi kulttuuriamme sekä tarjoaa tulkintoja 
todellisuudesta. Siksi Nykytaiteen museo Kiasma on 
mielekäs oppimisympäristö koululaisille. 

Nykytaiteen hyödyntäminen ei vaadi erityistaitoja tai 
-osaamista opettajalta. Teoksia voi lähestyä omista 
lähtökohdista käsin ja juuri erilaiset tulkinnat tekevät 
museokäynnistä hedelmällisen. Nykytaiteen äärellä ei 
opita vain taiteesta. Se tuo myös näkyviin erilaisia 
ajattelutapoja, tunteita ja kulttuurisia malleja. Kiasma on 
oppimisympäristö, joka haastaa ajattelua ja luo uusia 
yhteyksiä käsiteltävien teemojen välille. Epävarmuuden 
sietäminen ja uuden kohtaaminen kuuluvat elimellisesti 
nykytaiteeseen. Taide valmentaa ajattelun ja keskus-
telun taitoja ja kehittää monilukutaidollista osaamista 
monipuolisuutensa ansiosta. Taiteen äärellä korostuu 
opettajan rooli oppijoiden ohjaajana ja rinnakkais-
oppijana.

Opettajan oppaan lisäksi käynnillä kannattaa hyödyntää 
tulostettavaa oppilaan opasta, joka sisältää pieniä 
tehtäviä. Tehtäväaineistoja voi käyttää kaikissa Kiasman 
näyttelyissä.

Tehtävien keskiössä on oppilaan aktivoiminen ja hänen 
ajatustensa kuunteleminen. Materiaalia voi muokata 
vapaasti oman ryhmän tarpeisiin ja oppilaiden kanssa 
on hyödyllistä suunnitella vierailua yhdessä. 
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Tervetuloa Kiasmaan!



Ekakertalaisille 

Nämä tehtävät on suunnattu erityisesti alakoulun
1-3-luokille sekä ryhmille, jotka eivät ole aiemmin 
juurikaan vierailleet taidemuseoissa. Tehtävien 
kautta tutustutaan taidemuseoon paikkana sekä 
pohditaan nykytaiteen tulkitsemista. Kaikkia 
tehtäviä ei tarvitse suorittaa, vaan ne toimivat 
ennemminkin vinkkeinä mahdollisiin teemojen 
käsittelytapoihin. 

Tavoitteena on vahvistaa omakohtaista taide-
suhdetta ja pohtia taideteoksia suhteessa omiin 
kuvakulttuureihin. Oppilaan oma kuvakulttuuri 
muodostuu niistä visuaalista aineksista, joita hän 
arjessaan kohtaa, kuluttaa ja tuottaa. Pelit, elo-
kuvat, mainokset sekä sosiaalisen median sovel-
lukset risteävät oppilaan kuvakulttuurissa kodin ja 
koulun tarjoaman kuvamaailman kanssa. Taiteen 
kohtaaminen ja käsitteleminen antavat työkaluja 
kuvakulttuurin tarkastelemiseen sekä arvotta-
miseen. 

Tehtävät yhdistävät etenkin kuvataiteen ja 
äidinkielen oppisisältöjä. Taide ei kuitenkaan 
noudata oppiainerajoja, museosta voikin löytää 
aineksia melkein mihin tahansa oppiaineeseen. 
Miltä kuulostaisi esimerkiksi musiikki, jota luo-
taisiin kuvataiteen pohjalta tai millaisia matemaat-
tisia tehtäviä voisi laatia museossa?

Vinkkejä vierailulle 
•   Puhu oppilaiden kanssa museon 
 ‘käyttöohjeista’ ennen vierailua
•   Pohtikaa miksi teoksiin koskeminen 
 on kiellettyä
•   Ensikertalaisten kannattaa keskittyä  vain
 yhteen näyttelyyn ja rajattuun teosvalikoimaan
•   Istukaa lattialla teoksen edessä turvallisen
 etäisyyden päässä
•   Tehkää muistiinpanoja lyijykynällä kirjoittaen ja  
 piirtäen  
•   Narikasta saa lainata istuintyynyjä ja kirjoitus-
 alustoja
•   Kuvatkaa vierailu
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•   Tallentakaa huomioita älypuhelimella ja   
 näyttäkää video koulussa toiselle luokalle
•   Tutustukaa luokan kesken eri teoksiin ja 
 toimikaa oppaina toisillenne
•   Keksikää kysymyksiä teoksista ja niiden 
 käsittelemistä aiheista
•   Haastatelkaa toisianne teosten herättämistä  
 ajatuksista
•   Tutkikaa teoksia eri vinkkeleistä. Käykää vaikka  
 lattialle makaamaan tai siristelkää silmiänne!
•   Varatkaa tarpeeksi aikaa vierailulle, museossa  
 voi viettää vaikka koko koulupäivän
•   Yhtä teosta kohden kannattaa varata aikaa   
 vähintään kymmenen minuuttia 
•   Kerätkää vinkkejä materiaaleista ja tekniikoista  
 kuvataidetunnilla hyödynnettäväksi
•   Etsikää taiteesta ilmiöitä ja liittäkää teokset   
 osaksi suurempia kokonaisuuksia
•   Pyytäkää tarvittaessa apua ja neuvoja 
 henkilökunnalta

Apua teosten tulkintaan 
•   Mitä teoksessa tapahtuu?
•   Miltä se näyttää?
•   Mikä sana kuvaisi kokonaisuutta parhaiten?
•   Onko siinä jotakin tuttua? Entä vierasta?
•   Mikä kiinnittää teoksessa erityisesti huomion?  
 Miksi?
•   Miltä teosta tuntuu katsoa?
•   Mitä teos voisi sanoa? 
•   Millainen tunnelma teoksessa vallitsee? 
•   Haluaisitko muuttaa teoksesta jotakin? 
•   Mitä erilaiset ihmiset, kuten isovanhempasi 
 tai ihan pieni lapsi ajattelisivat teoksesta? 
•   Kenen kanssa haluaisit katsella teosta?
•   Millainen tarina teoksesta voisi alkaa?
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Luokkataidetta
Millaisia kuvia luokkanne seinällä on? Kuka on asettanut 
ne sinne? Milloin ja miten ne on ripustettu? Jos oppilaat 
saisivat päättää, mitä luokassanne olisi esillä?

Tutkikaa yhdessä luokkanne tai koulunne seinillä olevia kuvia 
ja julisteita. Mikä on niiden tarkoitus ja kuka niistä päättää? 
Pohtikaa, mikä on luokan kuvien merkitys. Muodostuuko 
kuvista kokoelma tai näyttely? Muistuttaako luokkanne 
museota jollakin tavalla? 

Näyttelysuunnitelmia
Millaiset kuvat ovat kiinnostavia? Mikä tekee niistä 
kiinnostavia? Vetoavatko samat kuvat kaikkiin? Millaiset 
kuvat kuuluvat yhteen? Miten kuvia voi luokitella?

Etsikää mahdollisimman monta hienoa kuvaa vanhoista 
lehdistä tai netin kuvahakusivuilta. Selatkaa kuvia kymme-
nittäin ja tulostakaa tai leikatkaa talteen oppilaiden mielestä 
kaikkein kiinnostavimmat kuvat. Jokainen etsii vähintään viisi 
kuvaa itseään viehättävistä asioista.

Ovatko kuvat keskenään samanlaisia? Mitä samaa niissä on? 
Mitä ne kuvaavat tai käsittelevät? Mikä on kuvien aihe? Jos 
kuvat muodostaisivat näyttelyn, mikä voisi olla näyttelyn nimi? 
Ovatko eri oppilaat löytäneet keskenään samanlaisia kuvia? 

Liimatkaa kuvat isolle paperille tai kiinnittäkää ne taululle tai 
kerätkää kuvat digitaalisesti talteen. Jokainen oppilas aset-
taa löytämänsä kuvat omaksi kokonaisuudekseen. Syntyykö 
kuvista kokoelma? Jos kuvat olisivat näyttelyssä, mikä voisi 
olla näyttelyn nimi?
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ennen museovierailua

Tehtävän voi toteuttaa keskustellen, 
ainekirjoituksena tai kuvallisena 
harjoituksena. 

Vinkki! 
Tulostetut tai leikatut kuvat voi myös 
koota pienryhmissä kasoiksi. Kuva-
tulvasta voi yhdessä etsiä kokonai-
suuksia esimerkiksi aiheen, värin, 
tunnelman tai tyylin mukaan. Miksi 
jotkut kuvat tuntuvat sopivan yhteen 
ja jotkut eivät? 

Tehtäviä
1- 3 lk.
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ennen museovierailua

* liite s. 11

Vinkki! 
Adjektiiviharjoitusta voi jatkaa myös 
museossa. Sanat leikataan irti ja 
otetaan mukaan museoon. Valitkaa 
näyttelystä jokin tai joitakin teoksia ja 
keskustelkaa niistä adjektiivien avulla. 
Aluksi teosta voi katsoa ihan hiljaa ja
jokainen voi miettiä adjektiivivalikoi-
masta sopivan sanan, joka kuvaa 
teosta mahdollisimman hyvin. 
Opettajan merkistä sanat nostetaan 
näkyviin. Millaisia sanoja kukin valitsi? 
Miksi? Miten taiteesta voi puhua? 

Teoskuvailu
Miltä taide näyttää ja tuntuu? Miten sitä voi kuvailla? 
Kirjoittakaa yhdessä paperilapuille lista erilaisista 
adjektiiveista tai hyödyntäkää liitteenä olevaa listaa.* 
Mitä eri sanat tarkoittavat? 

Miettikää adjektiivien avulla etukäteen, millaisia teoksia 
erityisesti haluaisitte museossa nähdä tai millaiset teokset 
ovat aiemmin tehneet teihin vaikutuksen. Entä onko mahdot-
tomia adjektiiviyhdistelmiä? Voiko teos olla samaan aikaan 
vaikka kaunis ja ruma? 

Adjektiivikortteja voi käyttää myös kuvataiteen tehtävänä. 
Oppilas nostaa purkista esimerkiksi kolme adjektiivia ja 
toteuttaa sovitulla tekniikalla työn, joka ilmentää kyseisiä 
sanoja. Jokainen oppilas voi nostaa omat sanansa, kirjoittaa
ne muistiin ja lopuksi töitä voidaan tarkastella yhdessä ja 
arvuutella, mitkä sanat toimivat niiden lähtökohtina.
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museossa

Maskotti museossa
Onko luokassanne pehmolelu tai muu maskotti? 
Ottakaa se mukaan museoon ja kuvatkaa sen retki koko 
matkan ajalta. Laittakaa maskotti poseeraamaan taidete-
osten luo ja esitelkää sille myös hienoja ikkunanäkymiä.

Kertokaa retkestänne kuvien kautta muille luokille ja vanhem-
mille. Maskotin retkikuviin voi liittää koululla myös tekstiä. 
Maskotin retki kannattaa jakaa pienempiin kuvaustehtäviin 
etukäteen, jotta oppilaat ehtivät hieman suunnitella, millaisia 
kuvia haluavat ottaa. 

Arvaa mikä!
Tässä pelissä yksi valitsee teoksen näyttelysalista. 
Muiden tehtävänä on arvata valittu teos kysymällä kysy-
myksiä, joihin valitsija vastaa kyllä, ei tai en tiedä. Kun 
oikea teos on löydetty, tarkastellaan sitä tovi yhdessä ja 
vaihdetaan sitten arvuuttajaa.

Leikin kautta oppilaat haastetaan katsomaan taideteoksia 
tarkasti ja tekemään niistä tulkintoja. Pelin voi lopettaa 
harjoitukseen, jossa jokainen menee seisomaan salissa sen 
teoksen luo, joka juuri häntä kiehtoo eniten, jolloin erilaiset 
mieltymykset visualisoituvat tilassa. 

Huom!
Teoksiin on syytä pitää reilu turvaväli, 
jotta törmäyksiltä ja kosketuksilta 
vältyttäisiin. Maskotti on hyvä asettaa 
vähintään aikuisen käsivarren mitan 
päähän teoksesta.

1- 3 lk.



 7

museossa

Puhekuplia
Mitä taideteos voisi sanoa? Kirjoittakaa ja piirtäkää 
teoksille puhekuplia näyttelyssä ja kuvatkaa teokset 
niiden kanssa.

Tehtävän voi toteuttaa myös digitaalisesti tabletilla tai 
puhelimella kuvankäsittelysovelluksen kautta.

Suurta ja pientä 
Arkkitehtuurissa asioiden koko ja mittasuhteet vaikutta-
vat rakennuksen tunnelmaan. Etsikää Kiasmasta suuria, 
mahtipontisia kohtia ja niiden vastapainoksia pieniä ja 
huomaamattomia koloja ja paikkoja. Minkäkokoiselle 
ihmiselle rakennus on suunniteltua? Millaisissa kohdissa 
olo tuntuu mukavimmalta? Miksi?

Tallentakaa erilaisia arkkitehtonisia yksityiskohtia ja linjoja 
valokuvaamalla. Jos ryhmän mukana on useampi aikuinen, 
jakaantukaa kahteen ryhmään ja järjestäkää kuvasuunnistus 
toisillenne tablettien tai opettajien puhelinten kuvaviesti-
sovelluksen kautta. 

Huom!
Teoksiin on syytä pitää reilu 
turvaväli, jotta törmäyksiltä ja 
kosketuksilta vältyttäisiin. 
Puhekupla on hyvä asettaa 
lattialle vähintään aikuisen käsi-
varren mitan päähän teoksesta.
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vierailun jälkeen

Keskustelkaa
Keskustelkaa vierailusta ja pohtikaa, mikä oli antoisinta. 

*  Millä sanoilla kuvailisit näkemääsi taidetta?
*  Mistä aineksista voi tehdä taidetta?
*  Mikä jäi mieleen/mitä jäit miettimään?
*  Kenet haluaisit tuoda Kiasmaan?

Luokkanäyttely
Miten teokset oli asetettu esille museossa? Millainen 
tunnelma siellä oli? Ottakaa katsomastanne taidenäyt-
telystä vaikutteita tekemienne töiden esittelyyn. Lisätkää 
esimerkiksi teoksille nimilappuja tai ryhmitelkää kuvia 
aiheittain. 

Pohtikaa, miten luokan kuvamaailma eroaa museoiden 
esittelemästä taiteesta. Saako luokan seinien kuviin koskea? 
Miten työt on laitettu esille? Voisiko ne valaista jollakin 
tavalla? Pyrkikää luomaan luokasta mahdollisimman miellyt-
tävä tila. Tilan suunnittelun apuna kannattaa käyttää piirtä-
mistä ja tehtävistä ratkaisuista voi tarvittaessa äänestää. 
Mitä oppilaat haluaisivat nähdä luokassa enemmän tai 
vähemmän? Mitkä toiveet olisivat toteutettavissa? 

1- 3 lk.



Blogikirjoitus
Tehkää blogikirjoitus vierailustanne Kiasmaan. 
Teksti voidaan toteuttaa myös pienryhmissä. 
Muistakaa kuvitus!

Blogikirjoituksessa on hauska kertoa vanhemmille taide-
museoretkestä sekä palata käynnin tunnelmiin ja ajatuksiin. 
Blogissa kuvavalinnat ovat tärkeitä. Pohtikaa, mitkä kuvat 
tukevat viestiä parhaiten. Kirjoituksia voi rakentaa myös 
ryhmissä. Ryhmäläisten rooleja voivat olla esimerkiksi toimit-
taja, kuvatoimittaja, otsikkotoimittaja, kuvittaja, valokuvaaja, 
kuvankäsittelijä. Blogitekstin voi toteuttaa myös julisteen 
muotoon, mikäli luokalla ei ole blogialustaa käytössä.

Löytötavaralaatikon karkulaiset
Rakentakaa esineteos, jossa yhdistelette luokasta 
löytyviä tavaroita. Esineitä liitetään osaksi teosta yksi 
kerrallaan laittamalla niitä vierekkäin ja päällekkäin. 
Esineiden pitää koskettaa toisiaan. Opettaja aloittaa
tuomalla ensimmäisen esineen. Jokainen oppilas 
täydentää teosta yhdellä esineellä, kunnes kaikki ovat 
osallistuneet teoksen kokoamiseen. Nimetkää teos 
yhdessä ja purkakaa se koulupäivän päätteeksi. 
Muistakaa dokumentoida teos! 

Ennen teoksen tekemistä on syytä sopia esineiden valintaa 
koskevat säännöt. Helpointa on, jos jokainen tuo vain omia 
tavaroitaan, mutta lisää hauskuutta tehtävään saa, jos 
käytössä on myös luokan yhteisiä esineitä.
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vierailun jälkeen

Otsikkoehdotuksia:
 
Näin katsotaan taidetta 
Kiasman kivoimmat taideteokset
Taidetta tutkimassa  
Lempitaideteokseni  
Meidän luokka museossa
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Opi lisää 
Kiasman koulusivut: 
http://www.kiasma.fi/oppi
Kiasman blogi: 
http://blog.kiasma.fi/
Kansallisgallerian kokoelmat verkossa: 
http://kokoelmat.fng.fi/
Kiasma YouTubessa: 
www.youtube.com/KiasmaMuseum

•   Nykytaiteen museo Kiasma esittelee taideilmiöitä   
 1960-70-luvuilta tähän päivään
•   Kiasma sanana tarkoittaa risteämistä, esimerkiksi 
 hermojen risteämistä ja vastinkromosomien 
 kietoutumista toisiinsa
•   Osa Kansallisgalleriaa
•   Ennen Kiasma-rakennuksen valmistumista 
 Nykytaiteen museo toimi Ateneum-rakennuksessa
•   Kiasma avautui yleisölle 30.5.1998
•   Kahden miljoonan kävijän raja ylittyi toukokuussa 2006
•   Vuotuinen kävijämäärä 200 000 - 250 000
•   Yleisökerroksia 5
•   Näyttelyjä vuosittain 5 - 7, lisäksi uusi kokoelmanäyttely 
 joka vuosi
•   Kokoelmiin kuuluu n. 8500 teosta, joita esitellään 
 vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä
•   Teoshankintoja tehdään vuosittain n. 150
•   Kiasma-teatterin ohjelmistossa on esittävää taidetta 
•   Kokonaispinta-ala n. 12 000 m²
•   Museotiloja 9 100 m² 
•   Tilavuus 70 000 m³

Kiasman tärkein 
rakennusaine on valo.

arkkitehti 
Steven Holl
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Tietoa Kiasmasta

tekstit Amanda Manner
taitto Timo Vartiainen

kuvat Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria



hassu

omituinen

hieno

kaunis

haiseva

ruma

kiehtova

epäilyttävä

pelottava

kutsuva

luotaantyöntävä

kiehtova

kiinnostava

värikäs

valju 

tylsä

taianomainen

tavanomainen

kekseliäs

vaikuttava

suloinen 

söpö

sievä

ihmeellinen

ihana

väritön

surullinen

iloinen 
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paksu 

ohut

muhkea

villi

rönsyilevä

humoristinen

vakavamielinen

synkkä

tummasävyinen

jättimäinen

pieni

hillitty

runsas

äänekäs


