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Erityisesti kuvataidetta opettaville opettajille kohdennettu digivälineiden maksuton koulutus.  

Lähiopetusta pienryhmissä, hands-on ja omat laitteet! 

Perjantaina kahden sisällön kokonaisuus muodostaa yhden pitkän pajan, 

lauantaina vuorottelee kaksi vaihtoehtoa.  

Molempina päivinä opetusta yhteensä 6 tuntia. 

 

 

Ohjelma perjantaina 20.11.2020 
 

 

 
KLO 10:00 – 17:00  

KAHDEN PAJAN KOKONAISUUS, SISÄLTÄÄ noin TUNNIN RUOKATAUON 

KUVANKÄSITTELY MOBIILILAITTEILLA  
JA  

ANIMAATIO TYÖKALUNA ERILAISISSA OPETUSSISÄLLÖISSÄ 
 

Ensimmäisessä työpajassa tutustumme kuvankäsittelyn mobiilisovelluksiin 
sekä kevyeen, eri luokkatasoille sovellettavaan kuvankäsittelyyn.  

Työpajassa kuvataan ja editoidaan omilla mobiililaitteilla. 
 

Toisessa työpajassa tutustumme stop motion -animaatioon työkaluna, jota voi 
kuvataiteen lisäksi käyttää myös muiden oppiaineiden sisältöjen opetuksessa.  

Käymme läpi toimivia käytänteitä kuvauspaikan rakentamisessa, materiaalien käytössä, 
sekä animaation kuvaamisessa, ja samalla tietysti kuvaamme omia animaatiota  

Stop Motion Studio -sovelluksella!  
 

 
Kouluttajana Petrus Jauhiainen,  

taide- ja mediakasvattaja, kirjastonhoitaja 
 

 
 
 
 
 



 

Ohjelma lauantaina 21.11.2020 
 

 

KLO 09:00 – 12:00  
 

 

KRITA. Piirustus- ja maalausohjelma.   

 

Tutustutaan piirustus- ja maalausohjelma Kritan 

käytön perusteisiin ja työkaluihin. Teemoina 

ohjelman hyödyntäminen kuvataideopetuksessa 

valokuvaeditoinnin ja digitaiteen kautta. 

 

Kouluttajana Iressa Taimisto 

kuvataideopettaja, graafikko, 

www.iressataimisto.com 

 
 
 

SKETCHUP. Tutustutaan 3D mallinnus-
ohjelmaan.  
 
Käydään läpi perusteet SketchUp-ohjelman 
käytöstä tekemisen kautta. Tehdään yksin-
kertainen malli, johon laitetaan materiaaleja 
elävöittämään mallia sekä tutkitaan tehtyä mallia 
eri suunnista. 
 
Kouluttajana Santtu Hakala 
Valokuvaaja, tekninen piirtäjä 
www.hakala.info 
 

 

 
TAUKO 12:00 – 13:00 

 
 

KLO 13.00 – 16:00  
  

 

SKETCHUP. Tutustutaan 3D mallinnus-
ohjelmaan.  
 
Sama paja kuin aamupäivällä 

 

Kouluttajana Santtu Hakala 

KRITA. Piirustus- ja maalausohjelma.   

 

 

Sama paja kuin aamupäivällä.  

 

Kouluttajana Iressa Taimisto 

 

 

 

 

Koulutuksessa käytetään osallistujien omia laitteita: pajasta riippuen kannettavaa tietokonetta tai 

mobiililaitetta. Olennaista on, että lataat ohjelmat etukäteen laitteillesi ja varmistat, että sinulla on laitteelle 

pääkäyttäjän oikeudet, ks. kohta PAJAOHJEET. Ilmoittautuneet saavat tarvittaessa lisäohjeita. 

 

 

 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa, joten osallistuminen ei maksa mitään. 

Osallistuja vastaa itse omista matka-, ruokailu- ja majoituskuluistaan.  

Päivään sisältyy yksi kahvi-/teetarjoilu. 

Osallistumisesta saa halutessaan todistuksen, joka lähetetään sähköpostitse;  

opetus täyttää veso-kelpoisuuden perusteet. 

 
 

http://www.iressataimisto.com/
http://www.hakala.info/


 
MITEN ILMOITTAUDUT? 

 Verkkolomake löytyy järjestäjän verkkosivuilta www.kuvis.fi. Löydät sen LUO UUS SEINÄJOELLA  –

artikkelista, etusivulta. 

 

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKKONA 18.11.2020 KLO 16:00 MENNESSÄ 
 Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 Perjantai on yksi pitkä paja – mukaan mahtuu maksimissaan 20 osallistujaa 

 Lauantaina rinnakkaisiin pajoihin kuhunkin mahtuu 10 osallistujaa – valitaan ilmoittautuessa. 

 Viranomaisten ohjeiden mukaan osallistujamäärää voidaan myös rajoittaa jälkikäteen. 

 Osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä sähköpostitse (lomake ei anna 

automaattivastausta, koska pajoihin on ilmoittautumisjärjestys). Jos vastausta ei näy, tarkista olisiko mennyt 

roskapostiin!  

 

PAJAOHJEET  
 Ota mukaan oma mobiililaite (älypuhelin tai tabletti) tai kannettava tietokone ja lataa sille pajavalintojesi 

mukaan ohjelmat etukäteen. 

 Perjantai: Mobiililaitteeseen (älypuhelin tai tabletti) sinulla tulee olla pääkäyttäjän tunnukset, jotta voit 
tarvittaessa ladata/päivittää ohjelmia. Stop Motion Studio -sovelluksen ilmaisversio on ladattavissa 
useille Android-, iOS-, ja Windows -mobiililaitteille – löytyy laitteesi sovelluskaupasta! 

 Krita: Ota mukaan oma tietokone ja sekä piirtopöytä. Sovellus löytyy osoitteesta https://krita.org/. 
 SketchUp: Opetus tapahtuu versiolla SketchUp Make 2017 | ( Windows 64-bit 17.2.2555, Mac 64-bit 

17.3.116) joka löytyy osoitteesta https://help.sketchup.com/en/downloading-older-versions. Ohjelma 
on koneelle asennettava versio. 

 
 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 Koulutusta koskeva tiedotus tehdään ilmoittautuneen sähköpostiin sekä järjestäjän verkkosivujen www.kuvis.fi 

ja sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) kautta.  

 Kerro siis ilmoittautuessasi voimassaoleva s-postiosoite! 

 

GDPR 
 Osallistujatiedot raportoidaan koulutuksen rahoittajalle: nimi, sukupuoli, ikähaarukka, kotipaikkakunta, 

opettajana toimiminen vuosina sekä kouluaste, jolla opettaa.   

 Koulutuksen järjestäjä säilyttää osallistujasta kerättyjä tietoja – edellä mainitut sekä yhteystiedot - 

korkeintaan 10 vuoden ajan todentamaan tilaisuuden järjestäminen.  

 Tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Tietojen keruu ja tallentaminen perustuu rahoittajan määräyksiin ja 

voimassaolevaan lainsäädäntöön.  

 

JÄRJESTÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 
 Koulutuksen järjestää Kuvataideopettajat KUVIS ry  

Opetushallituksen myöntämällä tuella.  

 Tiedustelut, myös koulutuksen aikana: Erja Väyrynen,  

045-2609535 tai erja@kuvis.fi.  

 
 
 

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.  
myös viranomaisten koronamääräykset ja-ohjeet voivat vaikuttaa järjestelyihin  

hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.  
 
 

Vaikka koulutus on ilmainen, toivomme että perut, jos et pääsekään mukaan! Joku voi olla jonossa! 

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse erja@kuvis.fi tai tekstiviestillä 045-2609535.  

http://www.kuvis.fi/
https://krita.org/
https://help.sketchup.com/en/downloading-older-versions
http://www.kuvis.fi/
mailto:erja@kuvis.fi
mailto:erja@kuvis.fi

