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LEHDISTÖTIEDOTE 
   
  IHMEELLINEN LUONTO  

Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulun 15-vuotisjuhlanäyttely Tuusulan kunnantalon  
Aulagalleriassa 12.-29.5.2015. 
 
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu juhlii 15-vuotista taivaltaan suurella kevätnäyttelyllä 
Tuusulan kunnantalon Aulagalleriassa. Näyttelyssä on teoksia jokaiselta kuvataidekoulun 
Hyrylän opetuspisteen oppilaalta. Kellokosken opetuspisteen oppilaiden näyttelyt pidettiin 
aiemmin keväällä Kellokosken kirjastossa. 
 
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa kaikkien ryhmien opetuksen teemana on 
lukuvuoden 2014-2015 aikana ollut luonto ja sen moninaisuus. Teeman mukaisia tehtäviä on 
lähestytty niin realismin kuin fantasiankin kautta. Opetuksessa on harjoiteltu klassista luonto- ja 
eläinkuvausta, mutta myös liidelty mielikuvituksen maailmoissa. 
 
Ihmeellinen luonto -teema on tuonut uutta myös opetuksessa käytettyihin materiaaleihin. 
Perinteisten  välineiden lisäksi kuvataidekoululaiset ovat piirtäneet ja maalanneet esimerkiksi 
tikuilla, oksilla ja heinillä sekä käyttäneet kolmiulotteisten teostensa materiaaleina sammalta. 
Syventävien opintojen ryhmissä teemaa lähestyttiin myös kestävän kehityksen näkökulmasta, kun 
kollaasi- ja sekatekniikkajaksolla tehtiin kohokuvakollaasi kierrätysmateriaaleista: "roskasta" 
jalostettiin taideteoksia.   
 
Ihmeellinen luonto -näyttelyssä on esillä piirroksia ja maalauksia, grafiikkaa sekä keramiikkaa 
kuvataidekoulun 4-20-vuotiailta oppilailta. Esillä on myös suurikokoinen yhteisteos, jonka 
tekemiseen on osallistunut jokainen kuvataidekoulun oppilas. Teos koostuu 15 x 15 cm kokoisista 
pointillistisista maalauksista.  
 
Näyttelyssä ovat esillä myös neljä syventävien opintojen päättötyötä ja päättötyöprosessia 
esittelevät portfoliot. 
 
 
Ihmeellinen luonto -näyttelyn avajaiset pidetään tiistaina 12.5. klo 17-18. Näyttelyn  juhlapuheen 
pitää Tuusulan kunnan sivistys- ja kasvatustoimen johtaja Esa Ukkola. 
 
Lämpimästi tervetuloa avajaisiin! 
 

  Tuusulan kunnantalon AULAGALLERIA.  Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. 
Avoinna ma klo 8.00 - 16.00, ti-to klo 8.00 - 19.00, pe klo 8.00 – 16.00. 
 
TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU 
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu on toiminut Tuusulan kansalaisopiston alaisuudessa 
vuodesta 2000. Ennen kansalaisopiston alaisuuteen siirtymistä koulun toiminnasta vastasi 
Tuusulan taideseura ja tätä ennen Tuusulan kulttuuritoimi.  
 
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta on kehittynyt ja koulun koko kasvanut 15 
vuodessa voimakkaasti. Tällä hetkellä kuvataidekoulu onkin merkittävä toimija Tuusulan lasten 
ja nuorten taiteen ja kulttuurin kentällä. Kuvataidekoulussa annetaan kuvataiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän mukaista opetusta 4-20-vuotiaille laspille ja nuorille. Opetuspaikkoja Hyrylän 
ja Kellokosken opetuspisteissä on yhteensä n. 250. 
 
Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa on mahdollista opiskella kuvataiteita 
pitkäjänteisesti. Laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus on monialaista, tasolta 



toiselle tavoitteellisesti etenevää kuvataiteen opetusta. Opetuksessa huomioidaan oppilaan 
ikäkausi, omat taipumukset ja kiinnostuksen kohteet. Opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita 
nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia 
taidealojen jatko-opintoihin. Opinnot jakaantuvat valmentaviin opintoihin (4-6 -vuotiaat), 
perusopintoihin (7-13 -vuotiaat) ja syventäviin opintoihin (13-20 -vuotiaat). 
 
Lisätietoja:  
Vastuuopettaja Tiia Karjalainen 
p. 040 314 4486, tiia.karjalainen@tuusula.fi 
web.tuusula.fi/lastenjanuortenkuvataidekoulu 
 
 
 
 


