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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2018–2019 

Lukuvuonna 2018–2019 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskeli-
ja valitsee yhden.  
 
 

1. MUODONMUUTOS 

Mytologioissa ja scifissä ihminen voi saada luonnonlakeja uhmaavia voimia ja kykyjä. Tiede 
ja teknologia mahdollistavat perimän jalostamisen ja manipuloinnin. Elämäntavoillaan ih-
minen voi muokata kehoaan ja mieltään. 

 
Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee ihmisen muodonmuutos-

ta. Nimeä teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
 

2. MUOVINEN 

Muovia on kaikkialla. Muovi mahdollistaa paljon, mutta siihen liittyy myös paljon ratkaise-
mattomia ongelmia. 
 
Valitse tehtävävaihtoehdoista 2A tai 2B. 

 
Tehtävä 2A:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jonka lähtökohtana on muovi valitsemas-

tasi näkökulmasta. Nimeä teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
Tehtävä 2B:  Ideoi, suunnittele ja toteuta tuote käyttämällä muovia. Nimeä tuote. 
 
Toteutustapa:  Vapaa 
 

 
 
 
 
 
 



    
 7.5.2018                 2(3)  
   
    
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

  

 

3. MITÄ ON RAKKAUS? 

Auttavaa ja välittävää?  
Lämpöä, kiintymystä ja intohimoa?  
Odotusta, epätoivoa ja anteeksiantoa? 
Jotakin muuta? 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee rakkautta. Nimeä teos. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
 

4. VALOT JA VARJOT 

Valolla voi piirtää esille muodon pimeydestä. Taiteilijoita on kiehtonut siirtymät valosta var-
joon, heijastukset sekä valo ilmiönä ja ilmaisukeinona. Valoon ja varjoon liittyy erilaisia kult-
tuurisia merkityksiä ja symboleita. 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa tutkit valon mahdollisuuksia ja 

merkityksiä. Nimeä teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
 

5. MARGINAALI 

Marginaalilla on monia merkityksiä. Marginaali on sivun tyhjä reuna ja se löytyy tästäkin 
dokumentista. Marginaali tarkoittaa myös erotusta, väliä ja liikkumavaraa kahden asian vä-
lillä. Marginaalilla voidaan viitata myös ilmiöön tai esimerkiksi ihmisryhmään. 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee teemaa marginaali. Nimeä 

teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
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6. KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN - MIKÄ ON SINUN PERINTÖSI? 

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuot-
ta. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan nykyhetkessä eläviä, menneisyydestä perittyjä voimava-
roja kaikissa muodoissaan ja näkökohdissaan – aineellisissa, aineettomissa ja digitaalisissa. 
Teemavuoden tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja saada 
meidät pohtimaan sen merkityksiä niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin euroop-
palaisella tasolla. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. 
 

Tehtävä:  Tehkää yhdessä projekti, jossa tutkitte kulttuuriperintöä ja jolla osallistutte 
teemavuoden viettoon. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suo-
rittavia opiskelijoita. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudate-
taan Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
Verkkosivut: Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 (Museovirasto) 

European Year of Cultural Heritage (Euroopan komission sivusto) 
 #EuropeForCulture 

http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en

