
 

Kivalo-opiston kuvataidekoulu 

Kuvataideopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusopinnot osat  1-3  

Matisse paja/ Lapset 6-9 vuotta 

Kuvataidekoulun perusopinnot / 

60 opetustuntia lukuvuodessa 

2 opetustuntia viikossa 

 

Tutustutaan Kuvataiteen 

maailmaan itse tehden ja 

kokeilemalla  

 

Satumaalaus / 

Lapset 4-6 vuotta 

 

Kuvataidekoulun varhaisiän 

opinnot 30 -60 opetustuntia 

 

1- 2 opetustuntia viikossa 

Kuvataideopetusta 

tarinoiden 
Perusopinnot osat 4-6 

Picassopaja / Lapset 9-12 vuotta 

Kuvataidekoulu perusopinnot / 

Periodiopetus 90 opetustuntia lv.  

3 opetustuntia viikossa 

 

Kerätään kuvataidetietämystä. 

Harjoitellaan tekemisessä  ja 

pitkäjännitteisyyttä omien 

valintojen kautta 

Perusopinnot pajaopinnot osat 7-8 

Warholpaja / 12-14 vuotta 

Nuorten kuvataidepaja  

 3 opetustuntia viikossa 90 

opetustuntia lukuvuodessa 

  

Työpajat syventävät opittua ja 

kannustavat kokeilemaan eri 

ilmaisumuotoja.  

Ohjauksessa korostetaan itse ilmaisua. 

 

 

Syventävät opinnot pajaopinnot osat 1-5 

Graffitipaja 14 -20 vuotta 

Nuorten kuvataidetyöpaja  

 4 opetustuntia viikossa 120 opetustuntia 

lukuvuodessa. 

Työpajat syventävät opittua ja kannustavat 

kokeilemaan eri ilmaisumuotoja. 

Ohjauksessa korostetaan itse ilmaisua. 

Viimeisenä opintovuotena opiskelija 

toteuttaa itsenäisesti TPOn vaatimusten 

mukaisen kuvataiteen päättötyön, joka 

sisältää teossarjan, portfolion työskentelystä 

ja siihen liittyvän itse arvioinnin sekä 

näyttelyn/työskentelyn esittelyn yleisölle. 

 



Opintojen eteneminen 

 

Kivalo-opiston Kuvataidekoulussa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat  

varhaisiän opinnoista, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kuvataidekoulun opetus pohjautuu 

Opetushallituksen päättämiin kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman 

perusteisiin.  

 

Lisäksi opintoihin voi sisällyttää erityisprojekteja sekä kesä- ja erikoiskursseja. 

Opetusta annetaan 10 –12 oppilaan ryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Opetus 

on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Lukukaudet alkavat syys- ja tammikuussa. 

 

Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia koulujen oppituntien mukaisesti ja opetuskerrat 

ovat kahden, kolmen tai neljän opetustunnin mittaisia. 

 

Opinnot koostuvat opetusosista. Varhaisiän opinnot rakentuvat satumaalauksesta, perusopinnot osista 1-8 

ja syventävät opinnot osista 1-5.  

 

Kivalo-opiston opetusrakenteessa opinnot etenevät ikäkausiryhminä, jossa opetussisältö ja oppiminen 

etenee oppilaskohtaisen tieto, taito ja kokemus -pohjaisen omaksumisen mukaan.  

 

 

VARHAISIÄN OPINNOT 

 

Varhaisiän opetus / Satumaalaus  

 

4–6-vuotiaille 

2 opetustuntia / viikko 

Satumaalaus on suunnattu 4-6 vuotiaille. Työskentely on leikinomaista tutustumista kuvataiteisiin. Lapset 

piirtävät ja maalaavat, rakentavat eri materiaaleilla ja oppivat tarkastelemaan niin arkikuvia kuin 

taidekuviakin. Työskentelyn tukena käytetään esimerkiksi tarinallisuutta, luontoa ja oppilaiden omaa 

elämysmaailmaa. Päämääränä on antaa lapsille ensi sysäys elävän ja vuorovaikutteisen 

taidesuhteen muodostumiselle. 

 

 

 

PERUSOPINNOT 

 
Perusopintojen laajuus on yhteensä 800 tuntia (Ikäkaudet 6-14 vuotta). 

 

Perusopinnot / Matissepaja 

 

6–9-vuotiaille 

2 opetustuntia / viikko 

60 opetustuntia lukuvuodessa 

 

Matissepajassa tutustutaan kuvan kielen aakkosiin ja taiteen ilmaisukeinoihin omien valintojen pohjalta. 

Harjoitellaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä. painokuviin, maalaukseen ja 

piirustukseen, muotoiluun, rakenteluun. Tutkitaan omien kuvien kautta muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, 

rytmiä, väriä ja valoa. 

 



Perusopinnot / Periodiopetusta / Picasso paja 

 

9 -12 vuotiaille 

3 opetustuntia / viikko 

90 opetustuntia lukuvuodessa 

 

Picasso pajassa perehdytään kuvataiteen kieleen ja tekotapoihin omien valintojen kautta. Opetus 

tapahtuu periodijaksoina: maalaus, piirustus, kuvanveisto, taidegrafiikka, muotoilu, arkkitehtuuri, 

ympäristötaide sekä digikuva -, animaatio - ja videokokeilut. Kaikessa harjoitellaan luovaa ideointia, eri 

materiaalien, välineiden ja työtapojen luontevaa yhdistämistä omaan työskentelyyn 

 

 

 

Perusopinnot / Pajaopinnot /Warhol -paja 

 

12-14 -vuotiaille 

3 opetustuntia / viikko 

90 opetustuntia lukuvuodessa 

 

Warhol -paja on osa perusopintoja ja pajaopinnot valmistavat kuvataidekoululaisia kuvataidekoulun 

syventäviin opintoihin.  Opetuksessa kerrataan perinteisiä kuvan tekemisen muotoja sekä laajennetaan 

käsitystä kuvataiteesta käsittelemällä uusia ajassa olevia ilmiöitä. Opintojen kesto on kaksi- kolme 

opintovuotta. Pajaopinnot ohjaavat itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen. 

Paja tukee kuvataiteen harrastamista ja antaa valmiuksia hakeutua mm. kuvataiteen jatko-opintoihin. 

Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 

 

Syventäviä opintojen laajuus on yhteensä 500 tuntia (ikäkaudet 14-20 vuotta). 

 

Syventävät opinnot / Graffitipaja – Nuorten kuvataidepaja 

 

14–20-vuotiaille 

4 opetustuntia / viikko 

120 opetustuntia lukuvuodessa 

 

Taidepajojen luonne on kokeileva ja ilmaisua korostava. Opintojen kesto on viisi opintovuotta. Paja antaa 

valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen.  

Viimeisenä opintovuotena oppilas toteuttaa itsenäisesti taiteen perusopetuksen (TPO) visuaalisten 

taiteiden mukaisen kuvataiteen päättötyön, joka sisältää teossarjan, portfolion työskentelystä ja siihen 

liittyvän itse arvioinnin sekä näyttelyn/työskentelyn esittelyn yleisölle. Paja tukee kuvataiteen 

harrastamista ja antaa valmiuksia hakeutua mm. kuvataiteen jatko-opintoihin. Materiaalit sisältyvät 

kurssimaksuun. 

 


