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KUVATAIDEOPETTAJAT 110 VUOTTA  
 
 
Kuvataideopettajat ry:n 110-vuotisjuhlaseminaari Huippua kuviksessa järjestetään 
1.10.2016 klo 13-18 Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34, Helsinki).  
Seminaarin jälkeen nostetaan juhlamaljat Kansallismuseon Keskihallissa. 
 
Juhlapuheen pitää Presidentti Tarja Halonen, muita puhujia ovat professorit Kari Uusikylä 
ja Arto Haapala, sekä valokuvataiteilija Meeri Koutaniemi ja tuottaja-tomittaja Arman 
Alizad. Seminaarissa ääneen pääsevät myös kuvataideopettajat ja heidän oppilaansa. 
 
Seminaariohjelma liitteenä: media on lämpimästi tervetullut mukaan molempiin 
tilaisuuksiin. Seminaariin on ilmoittautunut yli 150 kuvataideopettajaa eri puolilta 
Suomea. 
 
 
HUIPPUA KUVIKSESSA NURKANVALAUKSIA 
 
Juhlavuoden teemana ja tunnuksena on Huippua kuviksessa. ”Kuvis on termi, jonka 
yleisesti osataan yhdistää oppiaineeseen.  Kuvis myös tiivistää oppiaineen olennaisimman 
sisällön: kuviksessa opetetaan sekä kuvataidetta että visuaalista kulttuuria laajemminkin” 
toteaa Kuvataideopettajat ry:n puheenjohtaja Anna Linna.   
 
Oppiaineen nimi on ollut kuvataide vuodesta 1999. Juhlavuoden tapahtumilla tuodaan 
esiin tämän päivän kuvataiteen opetusta: oppituntien tapahtumia, toimintaa ja sisältöjä, 
sekä opetuksen tuloksia.  ”Haluamme tuoda esiin sen, mikä on oppilaalle kuvistuntien 
huippua, pätevän kuvataideopettajan opetuksessa” toteaa Anna Linna. ”Sinnikkäästi 
puhutaan vain piirustuksesta tai kuvaamataidosta taitoa painottaen, joten juhlavuosi on 
mainio tapa tuoda esiin sitä, mistä oppiaineessa ja sen opiskelussa on kyse tänä päivänä.” 
 
Juhlavuoteen liittyen kuvataideopettajia onkin haastettu toteuttamaan kuviksen opetusta 
näkyväksi tekeviä tempauksia, Nurkanvaltauksia.  
 
Ensimmäinen Huippua kuviksessa Nurkanvaltaus toteutettiin keväällä Tampereella. 
Pirkanmaan kuvataideopettajien oppilasprojekti liittyi Sara Hildénin taidemuseossa 
olleeseen Carolus Enckelin näyttelyy. Taidemuseon viereen nousi noin 470 oppilaan 
yhteinen kuvapyramidi. Sen jokaisen rakennuspalaan kukin oppilas toteutti oman teoksen 
”Enckelin tyyliin” yhdellä värillä, geometrisellä sommittelulla. 
 
Seuraava monen kuvataideopettajan ja oppilaan yhteinen Huippua kuviksessa  on esillä 
Oulun Rotuaarilla 1.-30.10. Ohikulkijoille näkyvällä isolla ulkonäytöllä pyörii monen koulun 
oppilastöistä koottuja videoita kuukauden ajan. 
 
Oppilastöihin perustuvien Nurkanvaltauksien lisäksi opettajat toteuttavat myös omien 
teostensa näyttelyitä. 
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VANHIN PEDAGOGINEN AINEOPETTAJAYHDISTYS 
 
Kuvataideopettajaliitto ry – Bildkonstlärarförbundet rf on Suomen vanhin pedagoginen 
aineenopettajayhdistys. Suomen Piirustusopettajayhdistyksen perustamiskokous pidettiin 
6.6.1906. Kuvaamataidon Opettajain Liitoksi nimi muuttui vuonna 1951, 
Kuvataideopettajaliitoksi vuonna 1999 ja Kuvataideopettajat ry:ksi 2006. 
 
110 vuotta yhdistys on toteuttanut ”itselleen asettamaansa tarkoitusperää” edistää ja 
kehittää kuvataide-oppiaineen ja sen opettajan asemaa. Keskeisenä tavoitteena on turvata 
jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle perusoikeus visuaaliseen yleissivistykseen 
osana kaikille yhteistä koulutusta, ja kannustaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin 
harrastamiseen. 
 
Yhdistyksen historiaa sävyttää jatkuva oppiaineen olemassaolon oikeuttaminen ja 
perustelu oppiaineen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. ”Taiteen paikka koulussa ei ole 
ollut koskaan itsestään selvä. Koulun oppiaine piirustus, kuvaanto, kuvataito, kuvaamataito 
ja kuvataide on ollut kaikille kuuluvana oppiaineena jokaisessa koulu-uudistuksessa 
vaakalaudalla. Kaikille yhteisenä yleissivistävänä kouluaineena oppiainetta perustellaan 
uudistuksesta toiseen uudestaan ja uudestaan” tiivistää toiminnanjohtaja Erja Väyrynen.  
 
Muuttuvista perusteluista, oppiaineen nimistä, opetussuunnitelmien tavoitteista tai 
opetustuntien määrästä riippumatta sekä oppiaineen että kuvataideharrastuksen suosio on 
aina ollut lasten ja nuorten keskuudessa suuri.  
 
peruskoulun juuri voimaan astuneissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan muun 
muassa, että kuvataiteen opetus kehittää oppilaiden kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön 
ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetus tarjoaa välineitä arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa 
siihen. Kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla vahvistetaan identiteettiä, kulttuurista osaamista 
ja yhteisöllisyyttä. Tähän työhön tarvitaan edelleen kuvataiteen aineopettajaa. 
 
Lisätietoja: 
 
Erja Väyrynen, toiminnanjohtaja,  
045-2609535, erja.vayrynen@kuvis.fi 
mediakuvia kuviksen opetuksesta, sekä Pyramidista 
 
Anna Linna, puheenjohtaja,   
0407224794, anna.linna@tampere.fi   
myös Pyramidi-projektista 
 
Oulun Rotuaarin –projektista Mervi Niemitalo, kuvataideopettaja
0504046760, mervi.niemitalo@edu.kempele.fi
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