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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMITEHTÄVÄT LUKUVUODELLE 2021–2022 

1. ABSTRAKTI 

Abstrakti taide koostuu muodoista, väreistä, pinnoista ja massoista. Teos ei tällöin kuvaa suoraan 
todellisuutta. Abstraktin taiteen kehittäjät puhuivatkin puhtaasta taiteesta, joka ei ole riippuvainen 
mistään teoksen ulkopuolisesta. Taiteilija voi myös teoksessa leikitellä esittävyydellä ja ei-esittävyydellä. 

Tehtävä: Tutki abstraktia taidetta. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee aihetta abstrakti. 
Nimeä teos.  

Toteutustapa: Vapaa 

2. SUOJA 

Ihminen on aina suojautunut vaaroja ja uhkia vastaan. Asumukset ja asut on suunniteltu ja toteutettu 
niin, että ihminen selviää vaativissa olosuhteissa. 

A) Tehtävä: Suunnittele (ja toteuta) suojaava tuote tai rakennus. Nimeä teos. Voit myös toteuttaa 
suunnitelmasi, mikäli olet hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi.  

Toteutustapa: prototyyppi, pienoismalli tai havainnekuvat. 

B) Tehtävä: Toteuta taideteos, joka käsittelee suojautumista. Nimeä teos.  

Toteutustapa: Vapaa 

3. MIELENOSOITUS 

Mielenosoituksessa ilmaistaan mielipiteitä, vaaditaan muutosta ja puolustetaan oikeuksia. Esimerkiksi 
kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen perustaja Greta Thunberg on osoittanut mieltään ilmastotoimien 
vauhdittamiseksi. Demokratiassa keskeistä on ilmaisun ja mielipiteen vapaus sekä oikeus osoittaa 
mieltään eri tavoin. 

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

Toteutustapa: Vapaa 

4. KÄDET 

Käden asennot, liike ja kosketus viestivät. Käsillä tutkimme ja ymmärrämme maailmaa – kuten käsittää-
verbistä näkyykin. 

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

Toteutustapa: Vapaa 



 
 
 
 
 

5. “JULKKIS” 

Vuonna 1968 Andy Warhol totesi: “Tulevaisuudessa jokainen on maailmankuulu 15 minuutin ajan.” 
Julkisuudesta on tullut ammatti ja julkisuutta tavoitellaan. Julkisuuteen liittyy myös valtaa ja 
vaikuttamista. 

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

Toteutustapa: Vapaa 

6. MEIDÄN KOULU 

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen ensimmäisen merkittävän naisarkkitehdin, Wivi Lönnin 
(1872–1966) syntymästä. Wivi Lönn tunnetaan erityisesti koulurakennusten arkkitehtina (arkistoista 
löytyy 30 koulun suunnitelmat). Lönnin tuotantoon sisältyy monia muitakin rakennuksia, 
mm. Tallinnan Estonia-teatteri.  
 
Vuonna 1906 perustetun Taidetta kouluille -yhdistyksen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden hyvinvointia 
kauniiden koulurakennusten ja kouluihin sijoitetun taiteen avulla. Yhdistyksen aloitteesta suunniteltiin 60 
koulurakennusta.  Lönn toteutti yhdistyksen taidekasvatuksellisia periaatteita ja suunnitteli 
koulurakennuksia, joiden tavoitteena oli koko kouluyhteisön hyvinvointi.  
 
Lönnin arkkitehtuurissa oli tärkeintä rakennuksen toiminnallisuus: suunnittelu lähti liikkeelle sisätiloista, 
jonka jälkeen syntyi ulkokuori. Lönn suunnitteli vaihtoehtoja käytävien varsille sijoitetuille koululuokille 
vapaammilla pohjaratkaisuilla. Toinen perusperiaate hänelle oli kestävyys. Kolmas klassisen 
rakennustaiteen kriteeri Lönnin töissä oli kauneus.  
 
Wivi Lönnin esittely Kansallisbiografiassa: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438 
 

Tehtävä 
 

A) Suunnittele ja toteuta tuote, teos tai tapahtuma tulevaisuuden kouluympäristöön.  
 

Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea perusperiaatetta: toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta. 
Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. 

 
Otsikoi teoksesi. 

 
Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä. 

B) Suunnittele ja toteuta lukioonne uusi juhla tai uudista perinteinen koulujuhla. Voit myös suunnitella 
juhlan osatekijän, kuten tarjoilun, konserttiohjelman ja/tai mediaprojektin. 

 
Virittäydy tehtävään aistimalla yhteistä koulurakennustanne. Muistele esimerkiksi V. A. Koskenniemen 
Koulutie-runon (1924) inspiroimana oman nykyisen lukiosi rakennukseen liittyviä muistoja ja tunnelmia 
ja/tai kouluyhteisön erilaisia riittejä ja juhlia. Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea perusperiaatetta: 
toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta.  
 
Otsikoi teoksesi.  
 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438


 
 
 
 
 

Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudatetaan 
Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita.  

 
V. A. Koskenniemi (1885–1962): Koulutie, ensimmäisen kerran ilmestynyt kokoelmassa Uusia runoja (1924). 
Saatavilla esimerkiksi: 
https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604 

 

 

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604

