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OHJEET JA SUOSITUKSET
KURSSIEN VALINTAAN

Mitä kursseja eri vuositasoilla tulisi valita

KUVATAITEEN PERUSKURSSIT
KKU kurssien sisällöt ja tavoitteet

KUVATAITEEN TYÖPAJAKURSSIT

KTP kurssien sisällöt ja tavoitteet

MUOTOILUN TYÖPAJAKURSSIT

MTP kurssien sisällöt ja tavoitteet

KUVATAITEEN JA 
MUOTOILUN SOVELTAVAT KURSSIT

KMS kurssien sisällöt ja tavoitteet

 

OHJEET JA SUOSITUKSET
-huomioi nämä tehdessäsi kurssivalintoja

Kuvataide- ja muotoilulinjan kurssikokonaisuu-
det koostuvat 

• kuvataiteen peruskursseista
• kuvataiteen työpajakursseista
• muotoilun työpajakursseista
• kuvataiteen ja muotoilun soveltavista kursseista.

Opiskelijan tulee opiskella kuvataide- ja muotoi-
lukursseja lukion aikana vähintään 12 kurssia. 

Valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kurssesta 
on mahdollista vähentää enintään kahdeksan 
kurssia. Jokaisen pakollisen oppiaineen pa-
kollisista kursseista tulee tuorittaa vähintän 
puolet. Yo-kirjoituksissa kirjoitettavista ai-
neista on suoritettava kaikki pakolliset kurs-
sit. Näistä sovitaan erikseen opinto-ohjaajan 
kanssa.

KKU-KURSSIT

• Kurssit suositellaan suoritettaviksi numero-
järjestyksessä, kurssi KKU1 ensin. 

• KKU1–KKU5 ovat kaikille pakollisia kursseja, 
jotka sijoittuvat ensimmäisen vuoden opin-
toihin. 

• Kurssit KKU6, KKU7 ja KKU8 on sopivat hyvin 
toiselle lukiovuodelle.

• KKU9 ja KKU10 sijoittuvat kolmannelle vuo-
delle.

KTP JA MTP -KURSSIT

• Kuvataiteen ja muotoilun työpajakursseja 
suositellaan suoritettavan ensimmäisenä 
vuonna yhdestä kolmeen. KTP1 ja MTP1 
kurssit suositellaan suoritettavan ensimmäi-
sen vuoden aikana.

• Työpajakursseja tulisi suorittaa toisen vuo-
den aikana mahdollisimman laajasti, yh-
teensä 7–12 kurssia. 

• Syventymiskohde KTP20 tai MTP20 kurssi, 
joka valmistaa lukiodiplomin suorittami-
seen kolmantena vuotena, suoritetaan toi-
sen vuoden aikana.

• Kolmantena vuotena suositellaan suoritet-
tavan työpajojen jatkokursseja, jotka ovat 
tarjolla vuorovuosittain kuten MTP12 ja  
MTP13. 

• MTP14 kurssille (muoti- ja vaatesuunnittelu) 
suositellaan pohjaksi KTP2 kurssia (elävän 
mallin piirtäminen)

KMS-KURSSIT 
• Kuvataiteen ja muotoilun soveltavia kurs-

seja suositellaan suoritettavan toisen ja kol-
mannen vuoden aikana oman kiinnostuk-
sen mukaan. 
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KUVATAITEEN PERUSKURSSIT 
KKU1 - KKU10

KKU1: KUVA JA MINÄ

KKU2: SOMMITTELU JA KUVAN RAKENTAMISEN KEINOT

KKU3: VÄRI-ILMAISU

KKU4: IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

KKU5: VISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTEET

KKU6: SUOMEN TAIDE

KKU7: EUROOPAN TAIDE

KKU8: ULKOEUROOPPALAINEN TAIDE

KKU9: LÄHTÖKOHTANA NYKYTAIDE

KKU10: KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI



KKU1: KUVA JA MINÄ

urssin nimi “Kuva ja minä” viittaa oppijaan 
ja hänen identiteettiinsä sekä yksilön, eri-

laisten kuvien ja kulttuurien vuorovaikutussuh-
teeseen. Kurssi tarjoaa innostavia mahdollisuuk-
sia vapaaseen ja persoonalliseen itseilmaisuun 
sekä taiteellisen toimimisen tukemiseen. Opis-
kelija tutustuu monipuolisesti visuaaliseen kult-
tuuriin tekemällä, tarkastelemalla, analysoimalla 
ja tulkitsemalla erilaisia kuvia.

Kuvataiteen opiskelussa haetaan vastauksia 
miksi-, mutta eritoten miten-kysymyksiin: Miksi 
taidetta tehdään? Miten kuvat ovat syntyneet ja 
syntyvät tänä päivänä? Miten taiteen käsitteitä, 
materiaaleja ja välineitä käytetään? Miten tar-
kastelen taidetta? Mitä ja miten taide kertoo eri 
aikojen elämästä?

Kuvataiteen sisällöistä kurssilla korostuu kuvail-
maisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen sekä median visuaali-
set tekstit. Kurssilla käsitellään valtakunnallisia ja 
mahdollisia lukiokohtaisia aihekokonaisuuksia 
kuvataiteelle luontuvalla tavalla.

tehtävien avulla tutkitaan mm. värien suhteel-
lisuutta, tilavaikutelmia ja sointuvuutta. Kurssi 
toimii perustana sekä kuvataiteen ja muotoilun 
soveltaville kursseille. Kurssilla harjoitellaankin 
kykyä käyttää väriä monipuolisesti omassa ku-
vallisessa ilmaisussa: niin taiteessa, muotoilus-
sa kuin viestinnässäkin. Väriopin perusteiden ja 
keskeisimpien väriteorioiden kautta opiskelija 
jäsentää väriä käsitteenä ja ilmiönä ympäris-
tössään laajemmin.

KKU4: IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

urssi tarkastelee rakennettua ja luonnon 
ympäristöä. Ihminen ja ympäristö -kurs-

sin kantava ajatus on saada nuoret aikuiset 
kiinnostumaan omasta ympäristöstään, sen eri 
osasista, heräämään ja myös omalta osaltaan 
vaikuttamaan nyt ja tulevaisuudessa tekemil-
lään ratkaisuilla ympäristön tilaan.

Kurssi mahdollistaa erilaisen, uuden näkökul-
man ympäristön tarkastelulle. Luova taidepai-
notteinen sekä kestävä kehityksen mukainen 
opetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden 
vahvistaa maailmassa ja kontaktissa olemisen 

kokemusta sekä syventää vuorovaikutusta ym-
päristön ja yksilön sisäisyyden välillä. Opiskelija 
näkee esineet ja rakennukset muunakin kuin 
designinä; maailmankuvan ja ihmiskäsityksen 
heijastajina.

Kurssilla tutustutaan muotoilun, arkkitehtuurin 
ja ympäristöestetiikan käsitteisiin sekä ympä-
ristö- ja yhteisötaiteeseen. Kurssin aikana teh-
dään lähimaastossa tai -puistossa ympäristö-
kävely sekä korttelikierros Lahden kaupungin 
keskustassa. Mahdollisuuksien mukaan vierail-
laan esimerkiksi arkkitehtitoimistossa, teatterin 
lavastustyöpajassa, tai muotoilijan työhuo-
neella.

KKU5: VISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTEET

isuaalisen viestinnän perusteet -kurssilla 
opiskelija tutustuu kuvan merkitykseen 

mediassa. Kurssilla tutustutaan valokuvan ja 
elokuvan peruskäsitteisiin ja historiaan. Lisäk-
si käsitellään muun muassa kuvajournalismia, 
mainontaa, populaarikulttuuria ja sarjakuvaa. 
Kurssin keskeisenä ajatuksena on saada opiske-
lija analysoimaan mediakuvia eri näkökulmista.

KKU2: SOMMITTELU JA KUVAN   
RAKENTAMISEN KEINOT

KU2 -kurssilla opitaan visuaalisen kult-
tuurin sisältöja ja perusteita sommitte-

lun näkökulmasta. Erilaisten kuvallisten tehtä-
vien avulla harjoitellaan kuvan rakentamisen 
keinoja: sommittelua, muotoa, väriä, liikettä, 
tilaa ja aikaa sekä käyttämään niitä luontevasti 
omassa ilmaisussa.

Kurssin keskeisenä ajatuksena on oppia käyttä-
mään sommittelun peruskäsitteitä, kuten ku-
van perustekijöitä, kuvallisia muuttujia, rytmiä, 
jännitettä, tasapainoa ja suhteita omassa vi-
suaalisessa ilmaisussaan. Kurssilla tutustutaan 
eri kulttuurien ja aikakausien sommitteluun ja 
erilaisiin analysointitapoihin, kuten formalisti-
seen, semioottiseen, ikonografiseen ja resep-
tioanalyyttiseen tulkintaan.

KKU3: VÄRI-ILMAISU

äri-ilmaisu -kurssin tavoitteena on har-
jaannuttaa näkemisen herkkyyttä, vä-

ri-ilmiöiden tarkkaa havaitsemista ja johdattaa 
havaintojen luovaan soveltamiseen. Harjoitus-
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Kurssilla opiskelija oppii myös graafisen suun-
nittelutyön perusteita ja ymmärtää visuaa-
lisuutta tuotteistamisessa ja tuotemerkkien 
luomisessa. Opiskelija tutustuu yleisimpiin 
typografioihin, tekstaustyyleihin ja kirjoittami-
sen historiaan. Kurssilla tutkitaan myös kuva-
taidekritiikkiä. Tietokonetta käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan. Kurssin aikana vieraillaan 
Lahden taidemuseossa ja lahtelaisessa galle-
riassa aiheeseen sopivissa näyttelyissä, kuten 
julisteet, valokuvat, sarjakuvat jne.

KKU6: SUOMEN TAIDE

KU6 -kurssin päätavoitteena on suoma-
laisen taiteen alueiden ja aikakausien 

tuntemus, jonka pohjalta opiskelija pystyy 
tunnistamaan, luonnehtimaan ja ajoittamaan 
tyylikaudet, keskeisimmät teokset ja taiteilijat. 
Kurssin aikana tehdään opintokäynti Lahden 
kaupunginmuseoon sekä mahdollisuuksien 
mukaan exursio Ateneumiin, Suomen Valtion 
Taidemuseoon. Teosten, taidesuuntauksien, 
taiteilijoiden ja aikakausien tuntemuksen li-
säksi opiskelijaa ohjataan luonnehtimaan ja 
tulkitsemaan taidehistoriallista materiaalia ja 
ymmärtämään sen lähtökohtia.

Taidehistoria kattaa koko visuaalisen kulttuu-
rin kentän. “Visuaalisen kulttuurin tutkimus” 
onkin eräs ehdotus taidehistorian modernim-
maksi nimeksi. Perinteisten kuvataiteen ja ark-
kitehtuurin ohella tutkimuskohteet ovat mitä 
moninaisimmat: taideteollisuus, kansantaide, 
lavastus, pukuhistoria, valokuva, kuvallinen 
viestintä, elokuva ja miljöö.

KKU7: EUROOPAN TAIDE

KU7 -kurssin sisätönä on Euroopan tai-
teen keskeisimmät aikakaudet ja tyyli-

suuntaukset paleoliittisen ajan taiteesta mo-
dernismiin. Kurssi tarkastelee eurooppalaista 
kuvataidetta ja arkkitehtuuria  luentojen, ku-
vien, kuva-analyysien ja omakohtaisen työs-
kentelyn avulla. Kurssin sisältöön luetaan kuu-
luvaksi myös sellaiset Euroopan ulkopuoliset 
kulttuurit, joilla on ollut merkittävä vaikutus 
Euroopan taiteen syntymiselle, kuten Egyptin 
taide. Kurssi niveltyy aihekokonaisuuteen kult-
tuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus.

Taidekuvien erittelyä harjoitellaan formalis-
tisen, semioottisen, ikonografisen ja resep-
tioanalyyttisen analyysien avulla. Taiteentutki-

mus ei myöskään rajoitu vain ns. taideteoksiin 
vaan sulkee piiriinsä taideteorian, taidefilosofi-
an, taidekritiikin, taidepolitiikan, taideinstituu-
tiot sekä taiteen ja yhteiskunnan suhteet ylei-
semminkin. Kurssilla opiskelijaa innostetaan 
tutkivaan työskentelytapaan ja opiskelijalla 
onkin mahdollisuus suorittaa osa kurssista tut-
kielmana. Oma taiteellinen työskentely nivou-
tuu luontevaksi osaksi kurssia.

KKU8: ULKOEUROOPPALAINEN TAIDE

lkoeurooppalainen taide -kurssilla tar-
kastellaan Euroopan ulkopuolista tai-

detta. Erityisesti keskitytään Etelä-Amerikan, 
Afrikan, Intian, Kiinan ja Lähi-idän taiteeseen 
sekä esinekulttuuriin. Kurssin toisena näkökul-
mana on alkuperäiskulttuurien, kuten Amer-
kikan alkuperäiskansojen, Australian aborigi-
naalien, eskimoiden, saamelaisten, entisen 
Neuvostoliiton alueen alkuperäiskansojen, Aa-
sian alkuperäiskansojen taide ja esinekulttuuri.

Ulkoeurooppalaiset taidekäsitykset ja taiteen 
merkitys yksilön sekä yhteisön identiteen 
muodostumiselle ovat pohjana omalle yksin, 
pareittain tai ryhmässä toteutettavalle produk-
tiolle. Aiheita lähestytään luentojen, diojen ja 
omakohtaisen taiteellisen työskentelyn kautta. 
Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan 
aihepiiriin liittyvissä näyttelyissä ja museoissa.

KKU9: LÄHTÖKOHTANA NYKYTAIDE

ähtökohtana nykytaide -kurssi keskittyy 
tarkastelemaan nykytaidetta. Nykytai-

teen taustalla vaikuttavat ilmiöt, yhteiskun-
nalliset sekä globaaliset tapahtumat antavat 
aineksia laajempaan tarkasteluun sekä myös 
ideoita omaan työskentelyyn. Kurssilla toteu-
tetaan yksin, pareittain tai pienryhmässä pro-
jekti, jonka tarkoituksena on innostaa opiske-
lijoita omakohtaiseen aktiiviseen toimintaan 
nykytaiteen hengessä.

Kurssilla keskitytään myös pohtimaan kuvatai-
teen roolin ja merkityksen muuttumista nyky-
taiteen kautta. Kurssin alussa tehdään opin-
tokäynti sekä paikalliseen nykytaidetta esille 
tuovaan näyttelyyn ja Kiasmaan, Nykytaiteen 

museoon. Opintokäynnit toimivat ikään kuin 
opiskelijan taiteellisen työskentelyn innokkei-
na. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana 
vieraillaan myös nykytaidesuuntausta edusta-
van kuvataiteilijan työhuoneella.

KKU10: KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

sallistuminen kuvataiteen lukiodiplo-
mikurssille edellyttää, että kuvataiteen 

pakollisista kursseista neljä on suoritettu ja ke-
väällä diplomikurssin lisäksi on kaikki pakolliset 
viisi koulukohtaista kuvataiteen kurssia suori-
tettuna.

Kurssi on vuosittain toistuva valtakunnallinen 
kurssi, jonka tehtävät ja ohjeet tulevat Ope-
tushallituksesta. Opiskelija valitsee yhden teh-
tävän, jonka parissa hän työskentelee koko 
kurssin ajan. Tämän kurssin työhön liittyy pro-
sessiportfolio, josta näkyvät työn edistyminen 
ja ideoiden kehittyminen. Teos ja portfolio 
muodostavatkin kokonaisuuden, jossa mo-
lempien osuus on yhtä suuri, mikä näkyy myös 
diplomityön arvioinnissa.

Diplomityön ja sitä tukevan portfolion arvioi-
vat sekä ohjaava opettaja että ulkopuolinen 
asiantuntija. Diplomitöistä rakennetaan yhdes-
sä näyttely, johon kukin opiskelija osallistuu 
omalla osuudellaan. Kurssi suositellaansuori-
tettavan kolmantena opintovuotena. 

K

K

U

L

O



KUVATAITEEN TYÖPAJAKURSSIT
KTP1 - KTP20

KTP1: TUTKIVA PIIRTÄMINEN

KTP2: ELÄVÄN MALLIN PIIRTÄMINEN

KTP3: MAALAAMISEN PERUSTEET

KTP4: SOVELTAVA MAALAAMINEN JA SEKATEKNIIKAT 

KTP5: PLASTINEN SOMMITTELU I; TUTKIVAA MUODON RAKENTAMISTA

KTP6: PLASTINEN SOMMITTELU II; KOLMIULOTTEINEN VALU

KTP7: PLASTINEN SOMMITTELU III; KUVANVEISTO

KTP8: KERAMIIKKA I; SAVESTA KERAMIIKAKSI

KTP9: KERAMIIKKA II; KERAMIIKAN MUOVAAMINEN, MUODON VIIMEISTELY

KTP10: KERAMIIKKA III; KERAMIIKKA TAITEESSA JA ARJESSA

KTP11: TAIDEGRAFIIKKA I; KOHOPAINOMENETELMÄT, PUUPIIRROS

KTP12: TAIDEGRAFIIKKA II; SYVÄPAINOMENETELMÄT; METALLIGRAFIIKKA, ETSAUS JA AKVATINTA

KTP 13: TAIDEGRAFIIKKA III;  KAAVAINPAINOMENETELMÄT, SERIGRAFIA 

KTP 14: TEKSTIILITAIDE I; KOKEILEVA TEKSTIILITAIDE, KANKAAN KUVIOINNIN PERUSTEET

KTP 15: TEKSTIILITAIDE II; SOVELTAVA TEKSTIILITAIDE

KTP 16: LAVASTUKSEN TYÖPAJA I; LAVASTUKSEN PERUSTEET, ILLUSORINEN TILA

KTP17: LAVASTUKSEN TYÖPAJA II

KTP18:  YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDE I

KTP19: YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDE II

KTP20: KUVATAITEEN SYVENTYMISKOHDE



KTP1: TUTKIVA PIIRTÄMINEN

utkivan piirtämisen työpajakurssilla ke-
hitetään piirustus- ja sommittelutaitoa 

ja muototajua sekä opitaan uusia piirtämistek-
niikoita. Havainnointi- ja hahmottamiskykyä 
sekä mielikuvitusta harjoitetaan luonnos-, cro-
quis, malli- ja mielikuvapiirtämisen sekä vapaan 
piirtämisen avulla.  Tutustutaan eri piirtimien 
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi eri-
laisia tapoja piirtää. Tutustutaan myös taiteilijoi-
den kädenjälkeen piirtäjinä.

KTP2: ELÄVÄN MALLIN PIIRTÄMINEN

lävän mallin piirtäminen -kurssilla kes-
kitytään luonnos-, croquis- ja tutkivaan 

mallipiirtämiseen torsosta ja elävästä mallista. 
Viiva- ja valööripiirtämisessä harjoitellaan ih-
misvartalon mittasuhteita, rakennetta sekä ana-
tomiaa. Ihmisvartalon eri asentoja sekä liikettä 
pyritään kuvaamaan niin piirtäen kuin maala-
ten. Kurssi kehittää hahmottamiskykyä, mallista 
piirtämisen sekä kuvan tekemisen taitoa tehok-
kaasti. 

KTP3: MAALAAMISEN PERUSTEET

aalaamisen perusteet kurssilla harjoitel-
laan erilaisia maalaustekniikoita. Tutus-

tutaan tempera-, akryyli-, öljy-, ja akvarellimaa-
laustaiteeseen, ja työskentelyssä kehitytään 
hyödyntäen kunkin tekniikan parhaita puolia. 
Kurssin monipuolinen sisältö tukee erilaisia te-
kijöitä ja kädenjälkiä. 

KTP4: SOVELTAVA MAALAAMINEN JA  
SEKATEKNIIKAT 

oveltavan maalaamisen ja sekatekniikat 
-kurssilla syvennetään maalaustaiteen 

ja -tekniikan tuntemusta. Syventymiskohteeksi 
valitaankin jokin seuraavista tekniikoista: akva-
relli-, akryyli-, tempera- tai öljyvärimaalaus. Li-
säksi tutustutaan sekatekniikkaan maalauksen 
keinoin sekä opitaan rakentamaan itse maa-
lauspohja kiilapuista ja kankaasta. 

KTP5: PLASTINEN SOMMITTELU I;    
TUTKIVAA MUODON RAKENTAMISTA

lastisen sommittelu I -työpajassa tutus-
tutaan saveen ja kipsiin; opitaan plas-

tisen sommittelun rakentamistekniikoita sekä 
harjoitellaan kolmiulotteisen muodon ja tilan 
hahmottamista ja rakentamista. Päätyönä on 
valmistaa savimuovailusta yksinkertaisella ker-
tamuotilla kipsireliefi.

KTP6: PLASTINEN SOMMITTELU II;   
KOLMIULOTTEINEN VALU

lastinen sommittelu II -kurssilla tutus-
tutaan ihmisvartalon plastiseen muo-

vailuun ja ihmisen anatomiaan tutkimalla eri 
aikakausien veistoksia. Työpajassa tutkitaan 
ja muovaillaan jokin antominen yksityiskohta 
mikä valetaan kertamuotilla kipsiin. Harjoitel-
laan patinoimista.

KTP7: PLASTINEN SOMMITTELU III;  
KUVANVEISTO

lastisen sommittelun kolmas kurssi 
painottuu kuvanveistoon: Veistämisen 

eri vaiheisiin ja harjoitteluun. Kurssin aikana 
tehdään yksi oma työ materiaaleina saven ja 
kipsin lisäksi vaihtoehtoisesti puu, luonnon- ja 
kierrätysmateriaalit.

KTP8: KERAMIIKKA I;    
SAVESTA KERAMIIKAKSI

Keramiikka I -kurssilla opetellaan keramii-
kan perustekniikat: nipistely makkara-, 

levy- sekä muottiinpuristamistekniikat. Pienten 
tekniikkaharjoitustöiden lisäksi työstetään yksi 
isompi teos omavalintaisella tekniikalla materi-
aaleina valko- ja punasavi. Työt raakapoltetaan, 
sekä osin lasitetaan.

KTP9, KERAMIIKKA II; KERAMIIKAN  
MUOVAAMINEN, MUODON VIIMEISTELY

eramiikka II -kurssin aikana kehitetään 
edelleen keramiikan perustekniikoita ja 

muodon viimeistelyä, koristelua enkooppivä-
rein ja lasittamalla, sekä tutustutaan dreijaami-
sen. Aiheena on itse suunniteltu isohko esine 
käyttäen lähtökohtana eri kulttuurien keraami-
sia käyttöesineitä. Materiaaleina on eri savilaa-
dut. Työt raakapoltetaan sekä lasitetaan.

KTP10: KERAMIIKKA III;     
KERAMIIKKA TAITEESSA JA ARJESSA

eramiikan kolmannella kurssilla sovelle-
taan opittuja muokkaamis- ja rakennus-

tekniikoita. Pääteemana on keraaminen veistos 
tai käyttöesine kokonaisuus. Mahdollisesti vie-
raillaan keraamikon työpajassa, tai lahtelaisessa 
museossa/galleriassa.
  
KTP11: TAIDEGRAFIIKKA I;     
KOHOPAINOMENETELMÄT, PUUPIIRROS

aidegrafiikan ensimmäisellä kurssil-
la opetellaan kohopainomenetelmistä 

erityisesti puupiirroksen eri työvaiheet: laatan 
valmistaminen, kuvansiirto laatalle, kaivertami-

nen, värin telaus laatalle, kuvan vedostaminen 
paperille, vedosten merkitseminen ja esille 
laitto. Tutustutaan kiinalaiseen ja japanilaiseen 
puupiirtämisen traditioon sekä tunnettuihin 
eurooppalaisiin puupiirtäjiin. 

KTP12: TAIDEGRAFIIKKA II; SYVÄPAINOME-
NETELMÄT; METALLIGRAFIIKKA, ETSAUS JA 
AKVATINTA

aidegrafiikka II -kurssilla tutustutaan 
syväpainomenetelmistä metalligrafiik-

kaan. Työskentelyssä keskitytään erityisesti et-
saukseen eli viivasyövytykseen ja akvatintaan 
eli sävysyövytykseen. Opitaan kuparilaatan 
valmistamisen eri vaiheet sekä käsittelemään 
laattaa oikein työskentelyn eri vaiheissa: laatan 
valmistus, kuvan piirtäminen, syövytys, jälkikä-
sittely, värin siirto laatalle, kuvan vedostaminen 
painoprässillä, vedosten merkitseminen ja esille 
laitto. Tutustutaan metalli- ja syväpainografii-
kan keskeisiin teoksiin ja taiteilijoihin.

KTP 13: TAIDEGRAFIIKKA III;   
KAAVAINPAINOMENETELMÄT, SERIGRAFIA 

aidegrafiikan kolmannella kurssilla tee-
mana on serigrafia eli silkkipainome-

netelmän eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet. 
Opitaan siirtämään kuva seulalle sabluunan eli 
leikkuukaavan, -filmin avulla tai valottamalla 
ultraviolettivalolla. Harjoitellaan erilaisia vedos-
tamistapoja raakileen avulla halutulle pinnalle. 
Tutustutaan keskeisiin serigrafiataiteilijoihin ja 
-teoksiin.

KTP 14: TEKSTIILITAIDE I;    
KOKEILEVA TEKSTIILITAIDE, KANKAAN  
KUVIOINNIN PERUSTEET

ekstiilitaide I kurssilla tutustutaan kan-
kaan kuvioinnin erilaisiin tekniikoihin 

ja painomenetelmiin. Kokeillaan erilaisia työs-
kentelytapoja ja tutustutaan eri kulttuurien ja 
aikakausien tekstiilitaiteeseen pohjana omalle 
työskentelylle. Kurssin aikana työstetään muu-
tama pieni harjoitus sekä yksi laajempi oma työ 
valitulla tekniikalla.
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KTP 15: TEKSTIILITAIDE II;     
SOVELTAVA TEKSTIILITAIDE

ekstiilitaide II -kursin aikana tutustutaan 
soveltavaan tekstiilitaiteeseen, esimer-

kiksi tilataiteeseen, jonka pohjalta omia aiempia 
tekniikoita hyödyntäen toteutetaan oma työ. 
Tilatekstiileihin tutustutaan paikan päällä: kirkko, 
ravintola, terveyskeskus, pankki, jne. , joista tiet-
tyyn myös oma teos suunnitellaan.

KTP 16: LAVASTUKSEN TYÖPAJA I;    
LAVASTUKSEN PERUSTEET,    
ILLUSORINEN TILA

avastuksen ensimmäisellä kurssilla opi-
taan lavastuksen perusteita tutustuen 

erilaisiin lavastustiloihin ja -materiaaleihin oma-
kohtaisen työskentelyn kautta. Toteutetaan oma 
illusorinen tila piirtäen, maalaten ja kolmiulot-
teisesti työskennellen. Harjoitellaan kolmiulot-
teisuuden sekä illusorisen tilan luomista erilaisin 
lavastuksen keinoin. 

KTP17: LAVASTUKSEN TYÖPAJA II;   
PRODUKTIO KOULUN, TEATTERIN TAI 
MUUN YHTEISÖN KANSSA

avastuksen toisella kurssilla osallistutaan 
laajempaan produktioon koulun, teatte-

rin tai muun yhteisön kanssa. Sovelletaan opit-
tuja lavastamisen perusasioita ja toteutetaan 
jokin lavastuksen osa sitoutumalla sovittuun 
hankkeeseen yksin ja ryhmässä työskennellen. 
Pidetään lavastuspäiväkirjaa ja dokumentoidaan 
omaa työskentelyprosessia. Tutustutaan teatte-
rin valotekniikkaan ja kuvaheijastusmenetelmiin 
illusorisen tilan luojina.

KTP18: YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDE I;  
TOTEUTETAAN RYHMÄNÄ TAIDEPRODUK-
TIO YHTEISÖN TAI MUUN VASTAAVAN 
KANSSA

KTP19: YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDE II; 
TOTEUTETAAN RYHMÄNÄ TAIDEPRODUK-
TIO YHTEISÖN TAI MUUN VASTAAVAN 
KANSSA

mpäristö- ja yhteisötaide I sekä Ympä-
ristö- ja yhteisötaide II muodostavat yh-

tenäisen kokonaisuuden. Taideproduktio, joka 
toteutetaan jonkin lahtelaisen yhteisön kanssa, 
on laaja ja se toteutetaan kahden jakson aikana. 
Opiskelija voi osallistua produktioon yhden tai 
kahden jakson ajan. Kummassakin jaksossa opis-
kelijan työmäärä sama ja hän sitoutuu olemaan 
produktiossa mukana valitsemansa kurssimää-
rän verran sekä osoittaa sen myös työskentelys-
sään. Opiskelija voi siis suorittaa yhden tai kah-
den kurssin oppimäärän. 

Katso: http://www.environmentalart.net/ ja 
http://www.yhteisotaide.net/sivut/taide

KTP20: KUVATAITEEN SYVENTYMISKOHDE

uvataiteen syventymiskohde -kurssin ai-
kana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 

oman taiteellisen työnsä, mikä sisältää myös pie-
nimuotoisen kirjallisen osuuden. Syventymis-
kohteessa opiskelija ilmaisee osaamistaan juuri 
siltä osa-alueelta, joita kursseja on suorittanut ja 
josta on itse kiinnostunut. Opiskelija saa ohjaus-
ta työhönsä. Nykytaide tarjoaa sopivan lähesty-
mistavan lopputyön viitekehykseksi. Globaaliset 
sekä lähellä olevat tämän päivän asiat opiskeli-
jan omasta elämästä ja ajattelusta sekä sisäisestä 
maailmasta antavat monipuolisia aineksia työn 
lähtökohdaksi. Kirjallisessa osiossa opiskelija tuo 
prosessinomaisesti esille oman taiteellisen pro-
duktinsa edistymistä, arvioi itseään, osaamistaan 
sekä käyttämiään materiaaleja ja välineitä eri 
tavoin, kiinnittää huomiota tavoitteellisuuteen 
sekä itse lopputulokseen.  Kurssin töistä raken-
netaan yhdessä näyttely koulun tilaan.
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KMS1: GEOMETRIA JA 3D-PIIRTÄMINEN

KMS2: KIRJANSIDONTAKURSSI

KMS3: VAPAA PIIRTÄMINEN

KMS4: VAIHTUVA TYÖPAJAKURSSI

KMS5: SARJAKUVAPIIRTÄMINEN

KMS6: METALLIT TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN MATERIAALEINA

KMS7: IKONIMAALAUSKURSSI

KMS8: KATUTAIDE JA GRAFFITI

KMS9: SEINÄMAALAUSKURSSI

KMS10: LASIKURSSI

KUVATAITEEN JA MUOTOILUN
SOVELTAVAT KURSSIT
KMS1 - KMS10



KMS1: GEOMETRIA JA 3D-PIIRTÄMINEN

eometria ja piirtäminen -kurssilla tutus-
tutaan siihen, miten geometria ilmenee 

kuvataiteessa, muotoilussa ja arkkitehtuurissa. 
Kurssilla opitaan geometrisen piirtämisen pe-
rusteet ja tutustutaan erilaisiin teknisiin piirtä-
mistapoihin sekä tietokoneohjelmiin.

KMS2: KIRJANSIDONTAKURSSI

irjansidontakurssilla tutustutaan kirjan-
sidonnan perusteisiin, sen eri menetel-

miin sekä historiaan. Keskitytään länsimaiseen 
kirjansidonnan perinteisiin mutta tutustutaan 
myös japanilaiseen sekä korealaiseen sidon-
taan. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma 
kirjansidontatyö.

KMS3: VAPAA PIIRTÄMINEN

apaan piirtämisen kurssilla kehitetään 
käsivarapiirtämistä sekä kykyä ilmaista 

piirtämällä asioita, ilmiöitä ja tuntemuksia. Tu-
tustutaan erilaisiin piirtimiin ja piirustustyylei-
hin. Tutkitaan keskeisimpien kuvataiteilijoiden ja 
muotoilijoiden piirtämisjälkeä, joista havainnoi-
daan omaa piirtämisjälkeä vahvistavia asioita.

KMS4: VAIHTUVA TYÖPAJA

aihtuvan työpajan soveltavalla kurssilla 
työskennellään työpajamaisesti valitun 

alueen mukaisesti. Vaihtoehtoiset työpajat: pa-
perinteko, hiekkamaalaus, luonnonmateriaalit, 
vanhasta uutta -kurssit.

Paperintekokurssi
Paperintekokurssilla valmistetaan paperia eri-
laisista materiaaleista vanhoilla ja uusilla me-
netelmillä. Tutustutaan erilaisiin käsintehtyihin 
paperilaatuihin ja niiden ominaisuuksiin sekä 
käyttötarkoituksiin. Tutkitaan käsintehtyä pape-
ria niin taiteena kuin muotoiluna

Hiekkamaalaus
Kurssilla toteutetaan väliaikaiseksi tarkoitettu 
teos ulos maastoon, tai mahdollisesti sisätilaan. 
Hiekan kerääminen ja siivilöinti on osa tehtä-
vään valmistautumista. Suurin osa perusmate-
riaalista, esim. valkoinen kvartsihiekka tilataan 
koululle. Ripottelemalla käsin useaa eriväristä 
hiekkaa saadaan aikaan haluttu kuva. Maastos-
sa oleva teos maatuu ja hiipuu luonnollisesti. 
Sisätiloihin tehtävä teos lakaistaan pois sovitun 
esilläolo ajan jälkeen.

Luonnonmateriaalikurssi
Luonnonmateriaalikurssilla suunnitellaan ja to-
teutetaan luonnonmateriaalista esine tai teos. 
Tutustutaan tutkien sekä kokeillen luonnonma-
teriaaleihin, niiden keruuseen, säilyttämiseen ja 
käsittelyyn. Opitaan luonnonmateriaalien työs-
tön perusteet. Tutustutaan luonnonmateriaali-
muotoiluun sekä ympäristötaiteeseen.

Vanhasta uutta kurssi

Vanhasta uutta kurssilla opitaan arvostamaan 
vanhoja esineitä ja materiaaleja, keksimään 
niille myös uusia käyttötarkoituksia sekä ide-
oimaan uutta olemusta. Kurssilla entisöidään, 
tuunataan tai uudistetaan esine tai materiaali, 
jota varten tutustutaan esineiden ja materiaa-
lien uusiokäyttöön, entisöintiin sekä tuunauk-
seen. Vieraillaan vanhan tavaran liikkeissä, kirp-
putoreilla tai kierrätyskeskuksessa.

KMS5: SARJAKUVAPIIRTÄMINEN

arjakuvapiirtämisen kurssilla opitaan 
sarjakuvapiirtämisen perusteet. Suunni-

tellaan ja toteutetaan oma muutaman stripin 
sarjakuvallinen tarina. Kehitetään piirtämistai-
toa kuvakerronnassa, mielikuvituksen jatkeena, 
ilmaisun välineenä ja tarinan mahdollistajana. 
Tarkastellaan erilaisia sarjakuvatyylejä ja -lajeja 
ja tutustutaan keskeisimpiin sarjakuvapiirtäjiin 
sekä sarjakuvaan taiteena.

KMS6: METALLIT TAITEELLISEN   
TYÖSKENTELYN MATERIAALEINA

urssilla tutustutaan erilaisiin metallin 
työstämisen mahdollisuuksiin. Opitaan 

käyttämään metallin työstön välineitä ja pati-
noinnin sekä taonnan käsityökaluja. Tehdään 
materiaalikokeiluja sekä  suunnitellaan ja toteu-
tetaan joko uusi metallinen esine tai patinoi-
daan valmista esinettä valituilla menetelmillä. 
Tutkitaan metalliesineitä suomalaisessa perin-
teessä ja nykypäivän muotoilussa sekä metallin 
luonnetta taideteosteoksissa.

Metallin työstämisen vaihtoehtoisia menetel-
miä: takominen, valaminen, pakotus, hitsaus, 
juottaminen, damaskointi, taseeraus, leimako-

ristelu, siselöinti, kaiverruskoristelu, kultaus, fi-
ligraani ja granulointi

KMS7: IKONIMAALAUSKURSSI

konimaalauskurssilla tutustutaan ikoni-
maalauksen juuriin ja perinteisiin: kreik-

kalaiseen ja slaavilaiseen tyyliin. Edelliseen 
perustuen valmistetaan ikonilauta pohjustuk-
sineen, jäljennetään ja maalataan kuva laudalle 
vaihe vaiheelta sekä viimeistellään ikoni. Tutus-
tutaan ikonitaiteen ja sen symbolien merkityk-
seen sekä tunnetuimpiin ikonimaalareihin. 

KMS8: KATUTAIDE JA GRAFFITI

urssilla tutustutaan katutaiteen ja graf-
fitin maailman historiaan sekä erilaisiin 

katutaiteessa käytettäviin työvälineisiin tusseis-
ta spraymaaliin. Kurssilla harjoitellaan tekniikoi-
den ja työvälineiden käyttämistä taiteessa ja 
muotoilussa erilaisten tehtävien avulla. Kurssin 
aikana tutustutaan graffitikulttuurin eri tyyli-
suuntauksiin ja kulttuurieroihin. Kurssin lopuksi 
maalataan yhdessä opettajan ohjauksessa iso 
graffiti. 

KMS9: SEINÄMAALAUSKURSSI

einämaalauskurssilla tutustutaan seinä-
maalaustekniikoihin, seinämaalauksen 

historiaan ja perinteisiin sekä uusiin suuntauk-
siin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan pie-
nimuotoinen seinämaalaus yksin, pareittain tai 
ryhmänä sekä opitaan omaa työhön sopiva sei-
nämaalausmenetelmä.

KMS10: LASIKURSSI

asikurssilla tutustutaan lasimateriaalei-
hin, tekniikoihin sekä työstövälineisiin. 

Tutkitaan lasimaalaus- ja tiffanylasitaidetta sekä 
tutustutaan lasiin muotoiluna. Tarkastellaan 
myös kierrätyslasia taidelasina, käyttöesineis-
sä sekä koruissa. Suunnitellaan ja toteutetaan 
pienimuotoisia lasitöitä valituilla menetelmillä. 
Vieraillaan mahdollisesti lasitehtaassa tai -pa-
jassa tai muussa lasinvalmistukseen liittyvässä 
yrityksessä.
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MUOTOILUN
TYÖPAJAKURSSIT
MTP1- MTP20

MTP1: MUOTOILUPIIRTÄMINEN 

MTP2: LUOVA SUUNNITTELU

MTP3: GRAAFINEN SUUNNITTELU I

MTP4: GRAAFINEN SUUNNITTELU II

MTP5: VALOKUVAILMAISU I; MUSTAVALKOVALOKUVAUS JA PIMIÖTYÖSKENTELY

MTP6: VALOKUVAILMAISU II; DIGITAALINEN VALOKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY

MTP7: VALOKUVAILMAISU III; DIGITAALISEN VALOKUVAUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

MTP8: ELOKUVAILMAISU I; ELOKUVAKERRONNAN PERUSTEET

MTP9: ELOKUVAILMAISU II; ELOKUVAN TYYLILAJIT 

MTP10: ELOKUVAILMAISU III; IDEASTA ELOKUVAKSI 

MTP11: MULTIMEDIA I; PERUSTEET JA TYÖKALUT

MTP12: MULTIMEDIA II; PELIKEHITYS

MTP13: MULTIMEDIA III; 3D-MALLINNUS JA 3D-TULOSTUS

MTP14: MUOTI- JA VAATESUUNNITTELUN PERUSTEET, PUKUHISTORIA JA MUOTI ILMIÖNÄ

MTP15: MUOTI- TAI PUKUSUUNNITTELUN PROJEKTI SUUNNITTELUSTA VALMIIKSI KOKONAISUUDEKSI

MTP16: KALUSTESUUNNITTELUN TYÖPAJA

MTP17: TEOLLISEN MUOTOILUN TYÖPAJA

MTP18: ARKKITEHTUURIN TYÖPAJA

MTP19: SISUSTUSARKKITEHTUURIN TYÖPAJA

MTP20: MUOTOILUN SYVENTÄVÄ TYÖPAJA  



MTP1: MUOTOILUPIIRTÄMINEN 

Muotoilupiirtämisen kurssilla kehitetään 
muotoilussa tarvittavia piirtämisteknii-

koita. Kurssilla harjoitellaan työpajakursseilla 
tarvittavia perustaitoja: piirustus ja ideointitai-
toja, havainnointi- ja hahmottamiskykyä sekä 
kykyä luoda omaperäisiä ideoita. Kurssilla tutus-
tutaan muotoilun eri osa-alueisiin sommittelun, 
värisuunnittelun, ja kolmiulotteisuuden kautta. 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin esittämisteknii-
koihin: kolmiulotteisuuteen, pelkistämiseen ja 
luonnospiirtämiseen. 

MTP2: LUOVA SUUNNITTELU 

uovan suunnittelun kurssilla kehitetään 
luovaa ideointia. Kurssilla tehdään erilai-

sia ideointiharjoituksia, luodaan erilaisia ratkai-
suja muotoilutehtäviin. Kurssilla tehdään erilai-
sia muotoilun harjoitustehtäviä: kolmiulotteisia 
muotoiluharjoituksia, mallinideointia, esitystek-
niikoita ja mallinrakentamisen tekniikoita. Kurs-
silla valmistetaan yksi isompi omaan ideointiin 
pohjautuva tuote ja sen malli. 

MTP3: GRAAFINEN SUUNNITTELU I

raafisen suunnittelun perusteissa tutus-
tutaan graafisiin painotuotteisiin, kuten 

kirjagrafiikkaan ja kuvitukseen, julisteisiin ja 
esitteisiin, lehtitaittoon, mainosgrafiikkaan sekä 
pakkausten ulkoasuun. Kurssilla opitaan käyt-
tämään graafisia elementtejä, työkaluja, värejä, 
symboleja sekä typografiaa työvälineenä. 

MTP4: GRAAFINEN SUUNNITTELU II

urssilla suunnitellaan ja toteutetaan 
graafinen muotoilutuote, jossa sovelle-

taan perusteissa opittuja asioita. Tutustutaan 
graafisen suunnittelun eri alueisiin, tämän päi-
vän trendeihin meillä ja muualla sekä toteutaan 
isompi tehtäväkokonaisuus graafisen suunnit-
telun maailmassa. Kurssille osallistuminen edel-
lyttää graafinen suunnittelu 1 -kurssin asioiden 
hallintaa.

MTP5, VALOKUVAILMAISU I; MUSTAVALKO-
VALOKUVAUS JA PIMIÖTYÖSKENTELY

alokuvailmaisu I –kurssi perustuu analo-
giseen valokuvaamiseen ja pimiötyös-

kentelyyn. Kurssilla opitaan mustavalkovaloku-
vaus, filmin kehitys ja valokuvien kehittäminen. 
Harjoitellaan valokuvien tekemistä myös ilman 
kameraa. Tutustutaan mustavalkovalokuvauk-
seen taiteena sekä sen historiaan, eri tyyleihin ja 
tärkeimpiin taidevalokuvaajiin. 

MTP6: VALOKUVAILMAISU II; DIGITAALINEN 
VALOKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY

Valokuvailmaisu 2 -kurssilla käydään läpi 
erilaisten tehtävien avulla digitaalisen 

valokuvaamisen perusteet sekä tutustutaan va-
lokuvaukseen liittyvään kuvankäsittelyyn. Kurs-
sin aikana opitaan digitaalisen valokuvaamisen 
eri vaiheet ja mahdollisuudet sekä tutustutaan 
valokuvaamisen eri alueisiin kuvaustehtävien 
avulla.

MTP7, VALOKUVAILMAISU III; DIGITAALISEN 
VALOKUVAUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

igitaalisen valokuvauksen toisella kurssil-
la sovelletaan perusteissa opittuja asioita 

erilaisten tehtävien avulla. Syvennytään tarkas-
telemaan valokuvausta taiteena ja muotoiluna 
sekä suunnitellaan ja toteutetaan oma digitaali-
nen valokuvausprojekti. Kurssille osallistuminen 
edellyttää valokuvailmaisu 2 -kurssin asioiden 
hallintaa.

MTP8: ELOKUVAILMAISU I;    
ELOKUVAKERRONNAN PERUSTEET

urssilla tutustutaan liikkuvaan kuvaan 
yhtenä tarinankerronnan muotona, sen 

syntyyn ja historiaan. Käydään läpi elokuvan 
kieliopin ja lukutaidon perusteet ja harjoitellaan 
kameran ja editointiohjelman käyttöä. Erilaisten 
tarinankerrontaharjoitusten lisäksi jokainen te-
kee oman lyhytelokuvan.

MTP9: ELOKUVAILMAISU II;   
ELOKUVAN TYYLILAJIT 

Kurssilla tarkastellaan elokuvaa mm. fik-
tiona, dokumenttina, taiteena ja viih-

teenä, sekä niiden eri tyylilajeja jännityksestä 
draamaan ja komediaan. Yksilötyönä tehdään 
esitelmä, jossa syvennytään yhteen tyylilajiin ja 
sille ominaisiin keinoihin. Ryhmätyönä toteute-
taan yksi tyylilajin mukainen lyhytelokuva.

MTP10, ELOKUVAILMAISU III;   
IDEASTA ELOKUVAKSI 

urssilla syvennytään elokuvan dramatur-
giaan ja sen eri rakenteisiin, sekä seura-

taan nykypäivän elokuvan ajankohtaisia ilmiöi-
tä. Kurssityönä tehdään ryhmässä lyhytelokuva, 
tutustuen tarkemmin elokuvanteon  eri työvai-
heisiin ja luovan prosessin kulkuun.

MTP11, MULTIMEDIA I;    
PERUSTEET JA TYÖKALUT

ultimedian ensimmäinen kurssi painot-
tuu multimedian perusteisiin. Kurssilla 

käydään läpi, mitä multimedia nykypäivänä on 
ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi työväli-
neiden ja sosiaalisen median avulla. Tehtävien 
avulla tutustutaan multimediatyöskentelyn 
keskeisiin kuvankäsittelyn perusteisiin;  kurssin 
lopputyönä toteutetaan animaatio.

MTP12, MULTIMEDIA II; PELIKEHITYS

ultimedian toisessa työpajassa käydään 
läpi ensimmäisellä kurssilla opittuja mul-

timedian perusteita, jonka jälkeen  siirrytään  
kohti pelikehitystä. Kukin opiskelija saa perus-
teet oman pelin tekemiselle sekä  ohjauksen 
työvälineineen pelin valmistamiseen. Kurssin 
aikana kehitetään toimiva peli omilla grafiikoilla 
julkaisuvalmiiksi. Kurssille osallistuminen edel-
lyttää multimedia I –kurssin asioiden hallintaa.
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MTP13, MULTIMEDIA III;    
3D-MALLINNUS JA 3D-TULOSTUS

ultimediakokonaisuuden kolmannessa 
osassa tutustutaan 3D-mallintamisen 

perusteisiin sekä opettellaan käyttämään mal-
linnukseen käytettäviä työkaluja. Kurssin aikana 
tutustuaan eri tehtävien kautta myös mallinuk-
sien tulostamiseen 3D-tulostimella sekä siihen, 
miten 3D-mallinnusta sekä -tulostusta käytetään 
kuvataiteessa. Kurssille osallistuminen edellyttää 
multimedia I -kurssin asioiden hallintaa.

MTP14, MUOTI- JA VAATESUUNNITTELUN   
PERUSTEET, PUKUHISTORIA JA MUOTI ILMI-
ÖNÄ

uoti- ja vaatesuunnittelun ensimmäinen 
kurssi avaa näkökulman muoti- ja vaate-

suunnittelun perusteisiin. Kurssilla tutustutaan 
eri aikakausien muoti-ilmiöihin sekä keskeisim-
piin nykymuotisuunnittelijoihin. Harjoitellaan 
mallipiirtämistä vaate- ja muotisuunnittelun 
pienimuotoisissa tehtävissä. Kurssilla suunnitel-
laan oma mallisto.

MTP15, MUOTI- TAI PUKUSUUNNITTELUN   
PROJEKTI SUUNNITTELUSTA VALMIIKSI   
KOKONAISUUDEKSI

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä ryhmän kanssa yhtenäinen pu-

vustus koulun vuosikohtaiseen projektiin tai 
muun yhteistyötahon kanssa toteutettavaan 
projektiin. Käytetään hyväksi  työpajakurssi I 
opittuja ajan muoti-ilmiöitä sekä tutustutaan 
kierrätysmateriaalien hyväksikäyttöön vaate-
tuksessa. Käydään läpi vaatteen suunnittelu- ja 
valmistusprosessin eri vaiheet oman tekemisen 
kautta. Vieraillaan projektista riippuen esimer-
kiksi teatterin puvustamossa.

MTP16, KALUSTESUUNNITTELUN TYÖPAJA

alustesuunnittelun kurssilla harjoitellaan 
kalusteiden suunnittelussa käytettäviä 

piirtämis- ja mallinrakennustekniikoita. Kurssil-
la suunnitellaan huonekalu ja valmistetaan sen 
pienoismalli. Kurssilla tutustutaan kalustesuun-
nittelun kiinnostaviin esimerkkeihin ja kiinnos-
taviin taiteilijoihin. Vieraillaan muotoilukohteis-
sa, esim. messuilla.

MTP17, TEOLLISEN MUOTOILUN TYÖPAJA

eollisen muotoilun kurssilla tehdään 
ideointi- ja piirtämistekniikkan harjoitus-

töitä. Kurssilla valmistetaan omaan ideointiin 
pohjautuva pienoismalli. Teollisen muotoilun 
työpaja I -kurssilla tutustutaan teollisen muo-
toilun perusteisiin, käytettäviin materiaaleihin 
ja keskeisimpiin valmistusprosesseihin. Kurssilla 
tutkitaan erilaisten kokeilujen kautta teollisten 
materiaalien ominaisuuksia, tutustutaan muo-
vilaatuihin sekä muotin valmistukseen. 

MTP18, ARKKITEHTUURIN TYÖPAJA

rkkitehtuurin ja tilasuunnittelun kurssilla 
opitaan arkkitehtuurin ja tilasuunnitte-

lun peruskäsitteet ja tutustutaan johonkin yk-
sityiseen tai julkiseen rakennukseen tai tilaan. 
Näiden pohjalta toteutetaan oma arkkitehtoni-
nen työ: luonnospiirrokset, suunnitelmat, arkki-
tehtipiirrokset ja pienoismalli sekä omaa työtä 
markkinoiva esite. Kurssilla tutustutaan myös 
arkkitehdin työhön ja koulutukseen. 

MTP19, SISUSTUSARKKITEHTUURIN TYÖPAJA

isustusarkkitehtuurin -kurssilla suunni-
tellaan ja toteutetaan kolmiulotteinen 

arkkitehtoninen tila koulurakennuksen johon-
kin osaan tai johonkin muuhun julkiseen tilaan. 
Työn vaiheita dokumentoidaan eri tavoin. Kurs-
silla sovelletaan opittuja käsitteitä ja tekniikoita 
sekä tutustutaan johonkin julkiseen tilaan: kirk-
ko, Sibeliustalo, kirjasto jne. 

MTP20, MUOTOILUN SYVENTÄVÄ TYÖPAJA

uotoilun syventävä työpaja -kurssilla 
suunnittelee ja toteuttaa oman muotoi-

lun työpajakurssien aiheisiin liittyvän taiteelli-
sen työnsä. Opiskelijan suorittamat muotoilun 
työpaja kurssit antavat perusvalmiudet syven-
tävän työpajakurssin suorittamiseen. Opiskeli-
jan valitsee oman kiinnostuksensa perusteella.
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