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Esipuhe
Kuvataide tarjoaa vaihtoehtoisen tavan kommunikoida ja tulla näh
dyksi. Kuvataidetyöskentelyn avulla yksilöllä on mahdollisuus pohtia 
omaa minäänsä ja elämäänsä. Oman minän ja elämän pohtiminen 
tulevaisuus huomioiden ovat mielestämme yhteydessä ihmisen  
voimaantumiseen.  

Oppaan tarkoituksena on antaa konkreettiset ohjeet kuvataidetyöpajo
jen ohjaamiseen. Opas sisältää periaatteita, listan käytetyistä välineistä 
sekä ohjeet eri tehtäviä ja tekniikoita varten. Tärkeintä työpajatoimin
nassa on mielestämme kuvataiteilun ohella nauttia yhdessä- 
olosta ilman paineita ja suorittamista. 

Opas on osa Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehtyä opin
näytetyötä Kuvataidetyöskentely naisvankien kanssa. Opinnäytteen 
yhteistyötahona on ollut Kriminaalihuollon tukisäätiö. Ohjasimme 
neljä kuvataidetyöpajaa Vanajan vankilassa. Naisvankien kuvataide- 
työpajoissa tekemiä töitä on käytetty oppaan kuvituksessa. Työpa
jamme olivat kahden ja puolen tunnin mittaisia. 

Uskomme, että taiteella ja taiteen tekemisellä on terapeut- 
tista voimaa. Toivomme, että oppaamme on hyödynnettävissä niin 
vankilaympäristössä kuin muuallakin sosiaalialalla.  

Helsingissä 19.10.2012
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Periaatteita

 Hyvä henki: kannustetaan, arvostetaan ja nautitaan yhdessäolosta.
 Vapaaehtoisuus on keskeistä.
 Luottamuksellisuus: mitä puhutaan työpajassa, jää työpajaan.
 Annetaan jokaiselle osallistujalle työskentelyrauha.
 Jokainen työpaja aloitetaan kahvittelulla.
 Tauko pidetään noin puolessa välissä kertaa.
 Iloitaan sekä omista että muiden osallistujien tuotoksista.
 Käytettäviä välineitä ei viedä pois työpajan tiloista.
 Välineet on palautettava paikoilleen.
 Ohjaaja ei määrää käytettävää välinettä.
 Jokainen saa itse valita paperin koon. 
 Paperia ei tarvitse värittää kokonaan.
 Välineiden on oltava hyvälaatuisia. 
 Työnsä saa halutessaan jakaa muiden kanssa.
 Töitä jaettaessa voidaan kertoa niiden tekemisen ja katsomisen 
herättämiä ajatuksia ja tunteita.
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Välineet
Piirustus
   piirustushiiliä
   fiksatiivi (huomioi turvallinen käyttö; aine palonarka ja ärsyttävä!)
   eri kovuusasteisia piirustuslyijykyniä  
   grafiittikyniä 
   akvarelliliituja
   akvarellivärikyniä
   vahaliituja

Maalaus
   akvarelleja 
   peitevärejä
   erikokoisia vesivärisiveltimiä
   A3-kokoisia vesivärilehtiöitä (vähintään 250g/m2)

   vesikippoja 

Muut
   värillisiä papereita ja korttipohjia
   maalarinteippiä
   puuvärikyniä
   liimasiveltimiä
   erivärisiä ja -paksuisia tusseja
   kuulakärkikyniä
   saksia
   erilaisia liimoja
   teroittimia
   kiiltokuvia, lehtiä, lehtileikkeitä
   erilaisia kankaita
   A2-kokoisia papereita
   askartelutavaraa (kiviä, helmiä yms.)
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Tavoite
Päästä irti mahdollisista kuvan 
tuottamiseen liittyvistä jännit
teistä ja epäröinneistä ja päästä 
kokeilemaan eri välineitä, 
koska lähtökohdat kuvataide-
työskentelylle voivat olla erilai
sia. Tavoitteena on rentouttaa 
tunnelmaa.

Ohjeistus
Rumuutta on erilaista, jokai- 
nen määrittelee sen eri tavalla. 
Tarkoituksena on tehdä maail
man rumin työ.

Maailman rumin työ –  
Lämmittelyharjoitus
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Minän kolme osaa

Tavoite
Vahvistaa identiteettiä ja kiin
nittää yksilö ympäristöönsä.
Pohtia kuka minä olen ja miksi 
olen arvokas. 

Ohjeistus
Pohdi omaa minääsi kolmen 
kysymyksen avulla: 
  millainen minä olen?
  mihin minä kuulun?
  miksi olen tärkeä? 

Tuo nämä kolme minäsi osaa 
paperille. Voit käyttää realistista 
tai symbolista esitystapaa.
Luonnostele, jonka jälkeen 
aloita varsinainen työskentely.
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Tavoite
Auttaa tunteiden tiedostamisessa.

Ohjeistus
Tee laveerausmenetelmää käyttäen väripalkkeja, jotka kuvaavat tunteita eri aikoi
na. Ajat voivat olla esimerkiksi nyt ja menneisyydessä tai vuorokauden sisällä.  
Kun työ on valmis, voit jakaa kuvat  ja niihin liittyvät tunteet toisille.

 
Laveerauksessa kastellaan paperi siveltimellä hellävaraisesti. Tämän jälkeen kastel
tuun pintaan sivellään siveltimellä haluttuja värejä vesivärinapeista.

Tunnepalkit

-6-



Tavoite
Elämänpolun avulla voidaan auttaa ihmistä merkittävien elämänvaiheiden tar
kastelussa ja tulevaisuuden ennakoimisessa. Tavoitteena on tarkastella samanai
kaisesti menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Ohjeistus
Mieti elämääsi polkuna. Tee kollaasitekniikalla paperille merkitykselliset hetket 
menneestä ja nykyisyydestä. Pohdi ja tuo esille myös toiveet tai unelmat tulevaisuu- 
desta. Kollaasitekniikassa yhdistellään piirtämistä ja/tai maalausta ja esineiden ja 
paperileikkeiden kiinnittämistä samaan pohjaan.

Elämänpolku

-7-



Vahaliitu ja vesiväri
 1. Tee veteen liukenemattomalla 

liidulla kuvioita.

Märkä täplä
 1. Tee kuvio paperille vedellä, niin 

että vesikuvioon muodostuu 
pintajännite.

 2. Laita vesiväriä vedellä tehtyyn 
kuvioon. 

 3. Kääntele paperia niin, että väri 
levittyy kuvion alueelle. 

Tekniikat

2. Maalaa vahaliitukuvioiden 
päälle vesiväreillä.

Paperi voi olla joko valkoinen tai 
värillinen. Se voi olla lavee rattu 
etukäteen vesiväreillä. Tekniikkaa 
voi toistaa useamman kerran sa
malle paperille.
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4. Anna kuivua ja toista 
halutessasi vaiheet 2 ja 3.

5. Poista leikkeet.

3. Laveeraa vesivärillä sanoma- 
lehtikuvioiden päälle.

2. Kastele kuviot ja laita ne 
paperin päälle.

Sanomalehtikuviointi
 
1. Leikkaa sanomalehdestä 

yksinkertaisia kuvioita.

Paperi voi olla joko valkoinen 
tai värillinen. Se voi olla lavee
rattu etukäteen vesiväreillä. 
Tekniikkaa voi toistaa useam
man kerran samalle paperille.
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