
 

 
 
 
 
 

Kasvien elämää ja mielikuvituksellisia maailmoja -  
paratiisin ulottuvuuksia 
  

Teemallinen kuvataiteen linja 
30.1.-19.5.2023 
 
Opetussuunnitelma 
 
Pekka Halosen akatemian kansanopiston Teemallisella kuvataiteen linjalla haetaan vuosittain vaihtuvan 
teeman kautta uusia näkökulmia ja erilaisia aineksia oman ilmaisun syventämiseen. Kevään 2023 teema 
lähtee nivoutumaan kasvien, puutarhan, paratiisin, kauneuden ja ihanteellisen maiseman ympärille. Samaan 
aikaan ajatus paratiisista pitää sisällään ihanteellisuuden ja haaveellisuuden vastapuolen, varjot, 
katoavaisuuden ja maanalaisen. Paratiisi teema on kuvataiteessa samaan aikaan sekä ajaton että 
ajankohtainen. Teemana se on kerrostunut erilaisilla merkityksillä. Mitä kaikkea paratiisi merkitsee ja kuinka 
monin eri tavoin aihetta voidaan lähestyä? 
 
Linjalla käsitellään teemaa niin materiaalien ja välineiden kuin myös sisällön ja taidehistorian näkökulmasta. 
Linjalla työskennellään pääosin maalauksen ja piirustuksen tekniikoin. Taidegrafiikan menetelmin 
työskennellään yksittäisillä jaksoilla. Opiskelu on kokopäiväistä ja opetus tapahtuu pääosin intensiivikurssien 
muodossa. Päivittäinen työskentely opettajan ohjauksessa tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 8-16 
välisenä aikana niin, että opetusta on keskimäärin 5h/päivä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus työskennellä 
arkisin itsenäisesti oppilaitoksen tiloissa. Opetuskokonaisuuden laajuus on 15 kalenteriviikkoa. Talviloma on 
viikolla 9. 
 
 
Paratiisin kukat - puutarhan lumoissa 

Akryylimaalausjaksolla työskennellään Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan tehtävän 
luonnosteluretken pohjalta. Luonnoksien pohjalta maalataan puutarhanäkymiä, kasviparatiiseja. 
Opintojaksolla tutustutaan taidehistoriasta löytyviin eri aikakausien kuvauksiin puutarhaparatiiseista ja 
mietitään millainen itse kunkin opiskelijan oma kasviparatiisi olisi? Kuinka käytetty maalaustapa tai värien 
käyttö rakentaa maalauksen tuntua ja tunnelmaa, ehkä paratiisin illuusion tai unelmanomaisuuttakin? 

 
Opettaja Vesa Hjort 

 



Maan alta ja mielikuvituksesta 

Näkymättömissä on se, mistä kaikki kasvaa. Kuvitellen yllämme kuitenkin kaikkialle. Tällä opintojaksolla 
laskeudutaan maahan, multaan ja maan alle. Tietoon ja havaintoon tukeutuen maalataan mielikuvituksellisia 
maanalaisia tapahtumia. Tekniikkana öljy-, tempera- tai akryylivärit.  

Opettaja Salla Laurinolli 

Vaarat Paratiisin puutarhassa 

Paratiisin voi ajatella olevan jotain ihanaa ja alkuperäistä, vehreää ja täydellistä. Mitkä tekijät uhkaavat 
paratiisia ja/tai puutarhaa? Uhkina voivat olla esim. ilmastonmuutos, siitä seuraava kuivuus, lajikato, 
hyönteiskato ja katoavat pölyttäjät, vieraslajit, saasteet ja torjunta-aineet. Entä kaiken peittävä asfaltti tai 
käärme ja kielletty omena? Opintojakson ensimmäisellä viikolla työskennellään piirtäen, valokuvaten ja 
materiaalia keräten. Toisella viikolla työskennellään taidegrafiikan valotusmenetelmin yhdistellen valmista ja 
itsetehtyä lopullisiksi grafiikan teoksiksi. 

Opettaja Anne Tamminen 
 
Mikroskooppiset tekstuurit 

Jaksolla tutkitaan suurennuslasilla tai mikroskoopilla kasvien lehtiä, hedelmien läpileikkauksia, kukkien 
terälehtiä tai mitä tahansa kasvikunnassa elävää organismia. Tämän pohjalta maalataan 
temperamaalaustekniikalla tutkielmia. Yksittäiset tutkielmat voivat muodostaa sarjoja esimerkiksi 
värimaailman tai kasvikunnan mukaan. 

Opettaja Haruka Kashima 
 
Viattomuuden aika 

Opintojakson alussa tutustutaan Outsider art -taiteeseen (Suomessa ITE-taide). Näiden teosten inspiroimana 
luonnostellaan ja toteutetaan puupiirros. Puupiirrostekniikka on taidegrafiikan menetelmistä vanhin. 
Menetelmässä kuva leikataan vanerilaatalle, josta se painetaan paperille. Opintojaksolla perehdytään 
puupiirroslaatan leikkaamisen ja vedostamisen mahdollisuuksiin, kun käytössä on useampi laatta. 
 

Opettaja Laura Pohjonen 
 

Paratiisimallipiirustus  

Malli paratiisin ympäröimänä. Opintojaksolla piirretään elävää mallia Henri Rousseaun hengessä. Rousseaun 
maalauksien viidakot ovat kuvitteellisia sisältäen mytologisia tasoja. Jaksolla pyrimme samaistumaan tähän 
tekemisen tapaan. Opinto sisältää niin ihmisen kuin kasvien anatomiaa eli ulkoista havaintoa. Välineinä 
lyijykynä, hiili sekä conte`liidut sävypohjalle. 

Opettaja Juha Menna 
 

Voimaeläin  

Jaksolla tutustutaan shamanismiin ja erityisesti skandinaaviseen ja suomalais-ugrilaisten kansojen 
shamanismiin. Jos paratiisin vastakohtana käsitetään kadotus, voidaan ajatella shamaanin kolmen maailman 
ylistä osaa paratiisina ja shamaania näiden maailmojen välisenä viestinviejänä. Matkoillaan ja näyissään 
shamaani saattoi kohdata jonkin eläimen, joka kertoi viestin. Meillä kaikilla on lempieläin tai eläin, joka 



lapsena olisimme halunneet olla. Jokaisen henkilökohtaista voimahahmoa tai eläintä mietitään ja sitä 
piirretään. Se on hyvä opas, paratiisin puoleinen hahmo. Tämä eläin ja siitä tehtävä piirros on sisäistä 
havaintoa. Tekniikkana lyijykynä, hiili, conte`liidut sekä pesutekniikka eli valkoinen peiteväri-tussi. 
 

Opettaja Juha Menna 
 
Ihanteellinen maisema 

Opintojaksolla luodaan Düsseldorfin koulukunnan hengessä ihanteellinen paikka, tila tai maisema 
akvarellitekniikkaa käyttäen. Pohjana isommalle teokselle tai teossarjalle, joka toteutetaan kurssin 
loppupuolella, käytetään yksittäisiä luonnosmaisia pikkumaalauksia paikoista, tiloista tai maiseman osista, 
jotka koetaan ihanteellisina – verrattoman kauniina. Lopullisessa teoksessa tai teossarjassa muodostuu 
ihanteellinen tila eri paikoista poimittujen havaintojen summana. Akvarellitekniikassa keskitytään kuultavien 
pintojen ja pesutekniikan harjoitteluun. Opintojakso voi sisältää luonnosteluretken esim. Talvipuutarhaan. 
 

Opettaja Haruka Kashima 
 
Päätösjakso  
 
Linjan viimeisellä jaksolla tehdään läpileikkaus kevään aikana läpikäydyistä teemoista ja toteutetaan niiden 
pohjalta muodoltaan vapaa teos. Painopiste on kokonaisuuden suunnittelussa, kehittymisessä ja 
kasvamisessa suunnitelmasta monisyiseksi ”taideolioksi”. Jaksoon liittyy myös oman, kevään aikana 
kehittyneen, taiteellisen ajattelun heräämisen reflektointia kuvallisessa, ja mahdollisesti myös sanallisessa 
muodossa, portfoliona tai luonnoskirjana. Teoksen toteutus voi olla maalaus, piirros, sekatekniikka, kollaasi, 
taiteilijakirja, mobile tai joku muu tilojen puitteissa toteuttamiskelpoinen kaksi tai kolmiulotteinen taideolio 
oman valinnan mukaan. 

Opettaja Raisa Helin 
 


