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Teemat 

   

    

 

 

 

Digitaalinen taide 

Taidekasvatus ja 

pelillisyys 

 

 

 

Tiedekasvatus - 

taidekasvatus 

Ilmastonmuutos 

Biotaide 

 

 

 

Kulttuurinen 

moninaisuus 

Muuttoliike 

 

Polkuja 

 

Out of the Box 

 

Digitaaliset materiaalit: 
 

● Videoita  
 

● Videokilpailu 
 

● Padletit / Instagramit / Muut 

ideoiden ja kommenttien vaihto- 

alustat, esim. realtimewihteboard 
 

Toteutus 



Polkuja 
 
                                                     ympyrä 

 
Postitettuna (ei taitettuna) 

tai paikan päälle tuotuna 

 

Materiaali vapaa,  

mutta mielellään kevyt 

 

● yksipuoleiset seinälle 

● kaksipuoleiset ikkunaan 

tai roikkuvina 

● koko vapaa 

 

 

 

 

 

Kongressitilaan levittäytyvä 

kokonaisuus 



Out of the Box 
 

 

 

 

 

 

 

● laatikkotyön voi koota useista osista ja useista laatikoista 

● laatikosta voi käyttää sekä ulko- että sisätilaa 

● koko vapaa 
 

 

Kongressitilaan levittäytyvä 

kokonaisuus 



Digitaaliset 

materiaalit 
 

● Digitaalisia teoksia, dokumentteja prosesseista 
 

● Videoita - kuvasarjoja: Mitä kuvis on sulle, mulle, meille? 

Rakkain kuvisjuttuni 

Parasta kuviksessa 

 

● Videokilpailu 

 

● Padletit / Instagram / Realtimewhiteboard tai vastaava ideointi- 

ja kommenttiprosessien jakamiseen sopiva alusta 
 

 

 

 

Esille kongressi- ja 

näyttelytiloihin ja 

julkaisuihin 

 



 

Videokilpailu 
Kaksi sarjaa: 

1)  Oma näkökulma Omia ja toisten polkuja -teemoihin 

2)  Mitä kuvis on sulle, mulle, meille?  

      Rakkain kuvisjuttuni 

      Parasta kuviksessa 

 

Videon kesto 30 s - 1 min 30 sek. Myös animaatiot hyväksytään. Puhesisältö tulee tekstittää englanniksi. 

Ohjeet formaatista (MP4 / high res youtube esim.) tarkennetaan myöhemmin. 

 

Parhaat videot palkitaan. Palkintojenjako kongressin yhteydessä. 

 

Julkaisuluvat: 
Kilpailuun osallistuvissa videoissa tulee mielellään olla tekijöiltä / esiintyjiltä vaadittavat julkaisuluvat youtubeen. 

Videot eivät voi sisältää julkaistua / teosto-korvausten alaista musiikkia.  

 

Vähintään luvat pitää saada kongressiohjelmassa esittämiseen. 

 



Padletit / Instagram / Realtimewhiteboard tai 

vastaava ideointi- ja kommenttiprosessien 

jakamiseen sopiva alusta 

 

 

 

Digitaalinen taide 

Taidekasvatus ja 

pelillisyys 

 

 

Tiedekasvatus - 

taidekasvatus 

Ilmastonmuutos 

Biotaide 

 

 

Kulttuurinen 

moninaisuus 

Muuttoliike 

 



Avoin  
Ehdotuksia näyttelyyn?  

 

http://youngart.fi/wp-content/uploads/2017/11/Omia-ja-toisten-polkuja-ideoita_27.-28.10.2017.pdf
http://youngart.fi/wp-content/uploads/2017/11/Omia-ja-toisten-polkuja-ideoita_27.-28.10.2017.pdf


Yhteinen ideointi 

jatkuu la 13.1.2018 
 

Aalto-yliopiston tiloissa (Arabialla Helsingissä,Lapin yliopiston tiloissa Rovaniemellä 

sekä etäyhteyden välityksellä, laaditaan ja jaetaan suunnitelmia ja projekti-ideoita 

 

La 13.1.2018 klo 13-16 

 

Lisätiedotusta:  

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen jäsentiedotus 

Kuvataideopettajien jäsentiedotus 

 

http://www.kuvataideopettajat.fi/omia-ja-toisten-polkuja/ 

 

Kutsukirje  
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http://www.kuvataideopettajat.fi/omia-ja-toisten-polkuja/
http://www.kuvataideopettajat.fi/omia-ja-toisten-polkuja/
http://youngart.fi/wp-content/uploads/2017/11/Omia-ja-toisten-kutsu_26.10.2017.pdf


Postitus 
 

Konkreettisten töitten postitus:  

Kuvataideopettajat ry 

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 

 

Teokset postitetaan huhtikuun 2018 loppuun mennessä. 

Paikan päälle teoksia voi tuoda ripustuspäivänä pe 15.6.2018. Tervetuloa 

ripustamaan! 

 

Digitaalisen materiaalin koonti ohjeistetaan myöhemmin 

Padlet / Instagram / Realtimewhiteboard tai vastaava 

We transfer  https://wetransfer.com/ 

Youtube 

 

Lupalomakkeet linkitetään Kuvataideopettajat ry:n sivuille. 

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
http://youngart.fi/wp-content/uploads/2017/11/Omia-ja-toisten-polkuja_julkaisuluvat.pdf

