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Hermannin 
tunteelliset 
taidekortit-kapsäkki

 91 taidepostikorttia
 49 laiminoitua

taidekuvaa
 Hermanni-nalle
 Post-it-liuskoja
 Lainattavissa 

museolta



Hermannin tunteelliset taidekortit – työpajan 
toteutusvaihtoehdot
• Opettaja voi lainata matkalaukun museolta ja toteuttaa 

kokonaisuuden omatoimisesti luokan kanssa. 

• Vaihtoehtoisesti museon yleisötyön amanuenssi voi tulla 
ohjaamaan työpajan koululle. Pajan kesto 60 min.

• Opettajan ohjaamana työpajaan voi varata aikaa 2-4 tuntia 
valittavasta tekniikasta riippuen. 

• Lisäksi oppilaiden valmiiden teosten tarkasteluun on hyvä varata 
aikaa. 

• Kokonaisuutta voi vapaasti muokata ja soveltaa käytettävissä 
olevan ajan mukaan.



Työpajan 
tavoitteet

• Oppilaat ymmärtävät, että taiteen kautta 
on mahdollista käsitellä erilaisia tunteita. 

• Monitulkintaisuus: jokainen voi kokea 
taideteoksen eri tavalla; jollekin kuva 
saattaa olla pelottava tai ahdistava, toiselle 
taas huvittava. Tärkeää on, että jokaisen 
kokemusta arvostetaan ja kuunnellaan. 

• Mutkattoman taidesuhteen kehittäminen. 
Kokonaisuus madaltaa kynnystä puhua 
teoksista osana oppilaiden arkista 
kokemusmaailmaa. 

• Pohjautuu osittain VTS-menetelmään 
(Visual Thinking Strategies) eli 
Keskustelevaan kuvantarkastelu -
menetelmään. 



Osa 1: Valmistautuminen

Tämän osion opettaja toteuttaa itsenäisesti luokan 
kanssa molemmissa toteutusvaihtoehdoissa.



Valmistautuminen, tausta-ajatuksia 
• Taide on keino käsitellä erilaisia ajatuksia ja asioita. 

• Usein taiteilijat haluavat kiinnittää katsojan huomion johonkin itselleen tärkeään 
asiaan tai kokemukseen. 

• Taiteella halutaan herättää katsojia ajattelemaan asioita ja tuntemaan erilaisia tunteita. 

• Mikään tunne tai kokemus ei ole väärä, vaan jokainen voi kokea taideteokset omalla 
tavallaan. Tunteen voi aiheuttaa teoksen aihe, värit tai tunnelma. 

• Teos voi naurattaa, hymyilyttää tai siitä saattaa tulla surullinen ja ahdistunut olo. 
Joskus teos voi inhottaa, pelottaa tai suututtaa. Teos voi olla myös tylsä tai 
mitäänsanomaton. Kaikki kokemukset ovat yhtä arvokkaita. 

• Ohjaaja ei etsi hänen mielestään ”oikeita” vastauksia vaan antaa kaikille tulkinnoille 
tilaa.

• Suositeltavaa tutustua VTS-menetelmään: https://vtssuomi.fi/

https://vtssuomi.fi/


Mitä erilaisia tunteita 
tiedämme?
Yhteistä pohdintaa



Mitä erilaisia 
tunteita 
tiedämme?

ILO, ONNI, SURU, VIHA, 
RAUHA, PELKO, INHO, 
RAKKAUS, YLPEYS, HELLYYS, 
EPÄTOIVO, HÄMMÄSTYS, 
HÄPEÄ, IKÄVÄ, 
HAAVEILEVUUS, INNOSTUS, 
KAIPAUS, KAUHU, LEIKKISYYS, 
KIITOLLISUUS, ROHKEUS, 
NÖYRYYS, PETTYMYS, 
SÄIKÄHDYS, TURVALLISUUS, 
VAPAUS, VÄSYMYS, 
YKSINÄISYYS… Mitä vielä?
Lisää:
OPH:n materiaali: Tunteesta tunteeseen

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa


Mitä tunteita seuraavista 
taidekuvista tulee mieleen?
(Kaikkia kuvia ei tarvitse käsitellä)

 Mitä kuvassa on meneillään?
 Mikä saa sinut ajattelemaan niin?

Kuvat K.H.Renlundin museon kokoelmista



K.H.Renlundin
museon 
kokoelmien 
taidekuva-
esimerkkejä
Finnassa
(linkistä pääset 
kuvaan)

• Kirjankuvitus Teuvo Pakkalan Lapsia -
kirjaan

• Amelie Lundahl Syysmietteitä

• Minna Ennulat Lepopaikka, lintupuita

• Veikko Vionoja, Ukkospäivä

• Teuvo Pakkala, Sudet kuutamolla 

https://khrm.finna.fi/Record/muusa_khrm.urn:uuid:6019F272-BE8F-4F45-9108-90E698BE1E29
https://khrm.finna.fi/Record/muusa_khrm.urn:uuid:4ACFF7A9-848C-4370-83E6-6EDD4C52D509
https://khrm.finna.fi/Record/muusa_khrm.urn:uuid:433402E4-24AA-4E85-B459-B9F803B316CE
https://khrm.finna.fi/Record/muusa_khrm.urn:uuid:74FA2DBB-3A02-4EA0-8211-05551CCCD1D2
https://khrm.finna.fi/Record/muusa_khrm.urn:uuid:036CFF2E-A561-4F51-88C2-E219F1AF5D3D


Osa 2: Toiminta



Taidekorttien 
tarkastelua

• Oppilaat työskentelevät ryhmissä. Kaikki 
kapsäkin kortit jaetaan ryhmien kanssa 
siten, että jokaisella ryhmällä on 
suunnilleen yhtä paljon (20-40) riippuen 
siitä, kuinka monta ryhmää luokassa 
muodostuu. Sopiva ryhmän koko on 3-5 
oppilasta.

• Opettajan on hyvä tutustua kortteihin 
ennen toimintaa. Tarvittaessa niitä voi 
karsia.

• Oppilaat saavat katsoa kortteja rauhassa ja 
keskustella, millaisia tunteita niistä tulee 
mieleen. Onko mukana kuvia, jotka eivät 
juuri herätä tunteita? Ne voi koota omaksi 
ryhmäkseen.



Nimetään 
tunteita

• Ryhmä valitsee aluksi 5 korttia, 
jotka ovat tunneilmaisultaan 
mahdollisimman erilaisia ->kaikissa 
on erilainen tunne. Korttien tunteet 
nimetään pienillä post-it-lapuilla. 
Samoihin kortteihin voi kiinnittää 
useita lappuja. 

• Jos teoksessa ei ole mitään esittävää 
esim. eläintä tai ihmistä, voi tutkia 
millaista tunnetta värit tai muodot 
välittävät. Teos saattaa olla levoton, 
rauhallinen tai vaikkapa ”väsynyt”. 
Houkuttele luoviin tulkintoihin!



Kortin valinta ja esittely muille
• Löytyykö jokin kortti, josta kaikki ovat samaa mieltä? Oppilaat valitsevat 

yhden kortin muille oppilaille esiteltäväksi. Jos yhteistä mielipidettä ei 
synny, voidaan myös kertoa samasta kortista erilaisia tulkintoja. Jokainen 
ryhmä esittelee oman korttinsa muille oppilaille esimerkiksi 
dokumenttikameran avulla. Apukysymykset valmistautumiseen:

• Mitä kuvassa on meneillään?
• Mikä tunne/mitkä tunteet kuvasta välittyy?
• Mikä kuvassa saa teidät ajattelemaan, että se kuvaa kyseistä tunnetta? 
• Mitä kuvassa on tapahtunut tai tapahtumassa?
• Mitä seuraavaksi tapahtuu?
• (Vapaaehtoinen: oletko itse kokenut vastaavan tilanteen/tunteen? Missä ja 

milloin?)



Lisätehtävä jos aikaa riittää: ryhmä 
valitsee kuvalle vastakohtaparin, 
kuvan, josta välittyy mahdollisimman 
vastakkainen tunne.



Osa 3: Oma teos
 Seuraavista vaihtoehdoista voi valita yhden, 

sovitaan ohjaajan kanssa. Valintaan vaikuttaa 
käytettävissä oleva aika, tila ja materiaalit.

Halutessaan opettaja voi toteuttaa luokan kanssa 
itsenäisesti useamman tehtävän

Muista jättää aikaa teosten yhteiselle 
tarkastelulle!



Kuvistehtävä 1: Toisinto ryhmän valitsemasta 
kortista.
• Tehdään ryhmässä oma versio kuvasta. Hyvä 

vaihtoehto on tilanteen rakentaminen saatavilla 
olevista materiaaleista ja sen valokuvaaminen. 
Katsokaa esimerkkejä Instagramista 
#karanteenitaidetta.

• Toisinto voidaan tehdä myös piirtämällä tai 
maalaamalla. Tällöin tehdään kuvasta ”kopio”, 
mutta siinä muutetaan jotain.



Kuvistehtävä 2: Oma tunnekortti

• Hermanni-nalle asetetaan malliksi näkyvälle paikalle. 
Kuvitellaan, että Hermanni on tilanteessa, jossa se kokee 
saman tunteen kuin ryhmän esittelemässä kortissa. 

• Jokainen piirtää oman max A5-kokoisen kortin opettajan 
päättämällä tekniikalla. Tehtävän voi toteuttaa myös 
suurempana maalauksena, jos aikaa/mahdollisuuksia on. 



Apukysymyksiä työskentelylle: 

Mitä Hermannille on tapahtunut? 
Missä hän on? 
Kenen kanssa hän on? 
Millainen ilme ja asento Hermannilla on? 
Millä muilla asioilla voit luoda kuvaan tunnelmaa? (Värit, 
sää, valo…?)



Kuvistehtävä 3: Veistos savesta 
• Hermanni-nalle iloisena, surullisena, pitkästyneenä, jne. 

• Jokainen päättää itse tunteen, jota haluaa kuvata.

• Mietitään millainen asento ja ilme kuvaavat kyseistä 
tunnetta. 

• Jos on aikaa/mahdollisuus, voidaan tehdä kaksi veistosta, 
joissa Hermannilla on vastakkaiset tunteet. Esim. Ilo-suru, 
väsynyt-pirteä, vihainen-lempeä…



Kuvistehtävä 4: Sarjakuva
• Tehdään kolmen ruudun sarjakuva, jossa ryhmän 

valitsema kortti on yhtenä kuvaruutuna. Kortti voi olla 
alussa, keskellä tai lopussa.

• Ennen tehtävän aloitusta kannattaa käydä läpi sarjakuvan 
tekemisen perusteita

• Linkkivinkkejä:
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/piirtamisopas20s1.pdf

https://sarjiskone.fi/

https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/piirtamisopas20s1.pdf
https://sarjiskone.fi/


Töiden 
tarkastelu

Mitä opittiin?

• Valmiista töistä kootaan pieni näyttely 
luokkaan/koulun tiloihin

• Teoksia katsellaan rauhassa yhdessä

• Oppilaat voivat halutessaan kertoa työstään

• Teoksia ei arvostella tai aseteta 
paremmuusjärjestykseen

• Yritetään löytää yhteisiä tekijöitä, millä 
keinoilla erilaisia tunteita voidaan ilmaista 
kuvallisin keinoin

• Korostetaan edelleen sitä, miten samasta 
aiheesta voi tulla monia erilaisia, mutta yhtä 
arvokkaita tulkintoja 
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