


Tervetuloa Kajaanin taidemuseon ja Kainuun lasten- ja nuortenkulttuuri-
keskus Kultturan kokoamaan ja järjestämään Väreilyä-näyttelyyn! 

Väreilyä on lapsille suunnattu näyttely, jonka kantavina teemoina ovat värit ja tunteet. 

Näyttelyn maistuvat väripalat on poimittu taidemuseon kokoelmasta ja niiden ympärille 

on loihdittu kokemuksellinen väriseikkailu. Taustalla kuultaa ajatus siitä, että väreillä on 

vahva yhteys erilaisiin tunteisiin, niiden tunnistamiseen ja kokemiseen. 

Tästä oppaasta löydät erilaisia tehtäviä syventämään ja siivittämään näyttelykokemusta! 

Etkotehtävät on suunniteltu tehtäviksi ennen museovierailua. Jatkotehtävät taas 

keskittyvät purkamaan näyttelykokemusta museovierailun jälkeen. Oppaasta löydät 

myös Väreilyä-näyttelyn taiteilijoiden lyhyet esittelyt.

Tehtävät soveltuvat hyvin esimerkiksi äidinkielen, musiikin, liikunnan tai kuvataiteen 

tunneille. Tehtävät soveltuvat 1.-6.-luokille. Tehtävien vaativuusaste ja aika-arvio on 

merkitty tehtäviin. 
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TEHTÄVIÄ ETKOILLE

Mikä ihmeen väriympyrä?
Haasteellisuus:   *
Aikaa tehtävään kuluu:  20–30 minuuttia

Tarvikkeet:    Vesivärit, paperia

Tutustukaa luokan kanssa väriympyrään! Osaatteko nimetä päävärit? Entä välivärit? 

Mitä värejä sekoittamalla saadaan oranssia, vihreää, violettia, harmaata ja ruskeaa? 

Kokeilkaa värien sekoittamista esimerkiksi vesiväreillä.

Tehkää omat väriympyrät tai värittäkää luokalle yksi yhteinen väriympyrä!

Keskustelkaa pienryhmissä pää- ja väliväreistä:

• Mikä väreistä saa sinut hyvälle tuulelle? Miksi? Mitä väristä tulee sinulle mieleen? 

• Mikä väreistä rauhoittaa sinua? Miksi? Mitä väristä tulee sinulle mieleen?

• Mistä väristä sinulle tulee levoton olo? Miksi? Mitä väristä tulee sinulle mieleen?

• Missä arjessa voit tavata paljon esimerkiksi oranssia väriä? Entä keltaista? Sinistä, 

punaista, vihreää, violettia jne.?
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Tanssivat värit
Haasteellisuus:   **
Aikaa tehtävään kuluu:  10-20 minuuttia

Tarvikkeet:    Äänentoisto, väriliituja, paperia

Tässä tehtävässä kuunnellaan musiikkia ja annetaan väriliidun tanssia paperilla. 

Tässä tehtävässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä oikeaa tai väärää tapaa tulkita 

tehtävää.

Varatkaa jokaiselle oppilaalle yksi A3-kokoinen paperi sekä väriliituja. Opettaja soittaa 

viisi erilaista musiikkinäytettä. Tehtävänä on kuunnella musiikkia ja valita siihen sopiva 

yksi väriliitu, jolla piirtää tai jota liikuttaa musiikin soidessa vapaasti paperilla. 

Musiikkikappaleiden tulisi olla mahdollisimman erilaisia tunnelmaltaan ja tunne-

lataukseltaan. Kuhunkin kappaleeseen sopivan väriliidun valinnassa ei luonnollisesti 

ole oikeita tai vääriä vastauksia. Myöskään siihen, millaista jälkeä liiduista kunkin 

kappaleen aikana paperille piirtyy, ei ole valmiita vastauksia. Ideana on antaa musiikin 

ja intuition viedä värivalinnoissa ja piirtämisessä.

Kutakin kappaletta on hyvä soittaa noin minuutin ajan, miksei pidempäänkin! Kappaleita 

voi soittaa esimerkiksi YouTubesta, suosittelemme instrumentaalikappaleita.

Esimerkkejä musiikkinäytteiksi:

• Jotain energistä, rytmikästä ja vauhdikasta! Esimerkiksi

• Jotain klassista! Esimerkiksi

• Jotain jännittävää, synkkää! Esimerkiksi

• Jotain rauhallista, levollista! Esimerkiksi

• Jotain outoa, kummallista ja villiä! Esimerkiksi

Kun kaikki musiikkinäytteet on kuunneltu, puretaan kokemusta pienryhmissä ja 

esitellään muille tehtävässä syntyneet taideteokset. Minkä väriliidun valitsitte kuhunkin 

musiikkiin? Mikä musiikkinäyte tuntui vaikeimmalta / helpoimmalta / mieluisimmalta? 

Minkä tunteen liittäisit kuhunkin väriin ja kappaleeseen?
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https://www.youtube.com/watch?v=Phc11ahejL0
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
https://www.youtube.com/watch?v=6Y2WSKU2Nig
https://www.youtube.com/watch?v=ew4FWW1q200
https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8


Värien merkitykset kulttuureissa
Haasteellisuus:   ***
Aikaa tehtävään kuluu:  45 minuuttia

Tarvikkeet: Paperia, värikyniä, muistiinpanovälineet sekä väline tiedonhakuun

Tutustukaa luokan kanssa eri värien merkityksiin erilaisissa kulttuureissa. Millaisia 

asioita ja ilmiöitä yhdistämme eri väreihin? Millaisia eroavaisuuksia eri kulttuureista 

löytyy? Hyödyntäkää tehtävässä kuvataiteilija Päivi Hintsasen kokoamaa sivustoa 

www.coloria.net

Jakautukaa pieniin ryhmiin ja jakakaa kullekin ryhmälle yksi väri tutkimuskohteeksi. 

Kukin pienryhmä etsii tietoa omasta väristään ja valmistautuu esittelemään värin myö-

hemmin muulle luokalle. Esitelmän voi koota esimerkiksi paperille. 

Apukysymyksiä tiedonhakuun:

• Mistä väri on saanut nimensä? Mistä väriä saadaan?

• Millaisia ominaisuuksia väriin usein liitetään?

• Missä väriä käytetään erityisesti?

• Millaisia tarinoita, legendoja tai myyttejä väriin liittyy?

• Mikä on oma suhteesi kyseiseen väriin?

Värit ja tunteet
Haasteellisuus:   *
Aikaa tehtävään kuluu:  5-15 minuuttia

Tarvikkeet:    Tulostettu tehtävämoniste ja kynä

Seuraavalla sivulla monistettava tehtäväpohja.
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Värit ja tunteet -tehtävämoniste
Miltä kuvan hahmoista tuntuu? 

Nimeä tunteet ja väritä hahmot kyseistä tunnetta sinun mielestäsi kuvastavalla värillä.
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TEHTÄVIÄ JATKOILLE

Mitä jäi mieleen?
Haastellisuus:   *
Aikaa tehtävään kuluu:  5-10 minuuttia

Tarvikkeet: -

Palauttakaa museovierailu mieleen luokan kanssa. Keskustelkaa:

•  Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä oli kiinnostavaa? Mikä oli tylsää?

•  Menisitkö uudelleen taidemuseoon? Miksi / miksi et?

•  Oivalsitko jotain uutta väreistä? Mitä?

Pää- ja välivärit
Haastellisuus:   *
Aikaa tehtävään kuluu:  5-10 minuuttia

Tarvikkeet:    Tulostettu moniste ja värikyniä

Seuraavalla sivulla monistettava tehtäväpohja.
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Pää- ja välivärit -moniste
Valitse kullekin pää- ja välivärille oma kehys. 
Piirrä ja väritä kehykseen asioita, jotka ovat kyseisen värin värisiä.
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VÄREILYÄ-NÄYTTELYN TAITEILIJAT
Kajaanissa syntynyt kuvanveistäjä Helvi Hyvärinen (1906-1988) oli eläinkuvauk-
semme omaperäinen uudistaja. Hän opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun 
kuvanveistoluokassa 1934-1938 opettajanaan Felix Nylund. Hyvärisen tuotanto 
eteni realistisesta muodosta kohti yhä pelkistyneempää ilmaisua ja abstraktiota. 
Ensimmäiset teokset olivat pronssiin valettuja eläinlapsia ja taiteellinen läpimurto 
tapahtui 1950-luvulla, jolloin pronssi vaihtui graniittiin ja teosten koko kasvoi. 
1960-luvulla pyrkimys selkeyteen ja yksinkertaisuuteen alkoi hallita tuotantoa: 
tuolloin syntyivät unenomaiset, salaperäiset marmorilinnut, jotka kertovat kauneuden 
etsinnästä ja suljetun muodon tavoittelusta. 

Kari Huhtamon (s.1943) ensimmäinen huomattava julkinen teräsveistos oli Rova-
niemellä sijaitseva Lapin jälleenrakentamisen monumentti vuodelta 1977.  Myös 
taiteilija syntyi Rovaniemellä, mutta hän on asunut Helsingissä vuodesta 1961 
aloittaessaan opiskelun Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Suomen taideakatemian 
koulussa. Huhtamo tunnetaan parhaiten kuvanveistäjänä, jonka pääasiallinen 
materiaali on ollut 70-luvulta alkaen ruostumaton, haponkestävä teräs. Veistosten, 
mitalien ja muotokuvien lisäksi hänen tuotantonsa käsittää litografioita, serigrafioita ja 
tekstiiliteoksia. Huhtamon  grafiikassa toistuvat veistosten pelkistetyt, sulavat muodot 
ja viivat hienostunein väriyhdistelmin toteutettuina. Niiden leikkisyys ja liike tuovat 
mieleen Alexander Calderin värikkäät mobilet.

Emma-Irene Kivekäs (1898-1956)  oli koulutukseltaan kuvaamataidonopettaja. Hän 
muutti Kajaaniin 1930-luvun lopulla ja opetti aluksi kuvaamataitoa Yhteislyseossa sekä 
myöhemmin mainospiirustusta kauppaoppilaitoksessa. Kivekäs kuului Ahtelan piiriksi 
kutsuttuun Kajaanin taidekerhoon, joka aloitti toimintansa vuonna 1934. Hän maalasi 
herkkiä asetelmia ja lapsimuotokuvia, joiden malleina istuivat monet kaupungin lapset 
ja nuoret. Tuotannossa voi nähdä Helene Schjerfbeckin värin ja viivan vaikutusta. 
Taiteilija piti ensimmäisen näyttelynsä Helsingissä vuonna 1928 ja osallistui useisiin 
valtakunnallisiin yhteisnäyttelyihin 1930-50-luvuilla.

Matti Koskela (s. 1933) tunnetaan ennen kaikkea graafikkona, mutta hän on 
tehnyt myös lukuisia monumentaaliveistoksia julkisiin tiloihin. Hän on pitkän linjan 
konstruktivisti, jonka tuotannossa rakenteellisuus alkoi näkyä ilmaisun pohjavireenä 
1960-luvulta alkaen. Vuonna 1968 taiteilija esitteli ensimmäistä kertaa kolmiulotteisia 
kineettisiä teoksia Suomen Taideakatemian 3-vuotisnäyttelyssä Ateneumissa. 
Työskentelyjaksot Italiassa ja Kainuussa vietetyt kesät ovat tuoneet taiteilijan 
graafiseen tuotantoon pehmeyttä ja oman värimaailman. Koskela valmistui vuonna 
1955 Kajaanin seminaarista ja opiskeli Suomen Taideakatemian koulussa 1960-61. 
Hän asuu ja työskentelee Lahdessa.

9



Inari Krohn (s. 1945) opiskeli Suomen taideakatemian koulussa ja L’Ecole de Beaux-
Artsissa Aix-en-Provencessa Ranskassa. Hän aloitti taiteilijan uransa 60-luvulla 
iloisia väkijoukkoja kuvaavilla öljymaalauksilla, joissa oli värikäs karnevaalitunnelma. 
Tämän jälkeen hän kiinnostui luontoon liittyvistä aiheista sekä grafiikan ja akvarellin 
tekniikoista. Krohn tunnetaan monivivahteisena, teknisesti taidokkaana luonnon 
tunnelmien kuvaajana. Vaikka hänen ilmaisunsa on realisminvoittoista, kuvissa on 
myös paljon fantasian aineksia, maagista unenomaisuutta. ”Luonto ei ole aiheeni, se 
on elämä. Oma olemassaolo, miten lyhyt se on.” 

Juhani Linnovaaran (s.1934) tarkoin siveltimenvedoin maalatut surrealistiset 
teokset tekivät lähtemättömän vaikutuksen yleisöön ja kriitikkoihin jo hänen 
ensimmäisessä yksityisnäyttelyssään Helsingissä vuonna 1959. Pitkällä urallaan 
jatkuvasti uudistunut Linnovaara on pystynyt vuosien varrella omaksumaan erilaiset 
taidesuuntaukset luontevasti omaan kuvalliseen ilmaisuunsa ja tarjonnut ne katsojille 
satiirin ja huumorin sävyttäminä. Pro Finlandialla ja professorin arvoniemellä palkittu 
taiteilija on saavuttanut teoksillaan myös huomattavaa kansainvälistä menestystä.

Kainuulaissyntyinen, Lahdessa toimiva Tuomo Lukkari (s. 1931) on pitkän ja moni-
puolisen uran tehnyt taidemaalari. Hän työskentelee pääasiassa öljy- ja akryyliväreillä. 
Monissa Lukkarin töissä on yhteisenä tekijänä pyrkimys kolmiulotteisuuteen, joko 
rakenteellisten tai illusoristen menetelmien avulla. Se on taiteilijan mukaan ilmiö, 
jonka alitajuinen merkitys voi olla päästä lähemmäksi katsojaa. Sama pyrkimys 
päästä lähelle on läsnä kaikissa hänen maalauksissaan, sillä aihe ja sen toteuttaminen 
johtavat pohdintaan, kuinka lähelle voi päästä sitä mielikuvaa, joka työtä aloittaessa on 
mielessä välähdellyt. 

Ernst Mether-Borgström (1917-1996) oli yksi suomalaisen abstraktin taiteen 
uranuurtajista. Mether-Borgströmin polku kohti abstraktia ilmaisua ei ollut suoraviivainen: 
hän teki rinnakkain esittäviä ja abstrakteja aiheita varsin pitkään vaikka ensimmäinen 
abstrakti maalaus syntyikin jo vuonna 1948.  Mether-Borgström pyrki taiteessa muodon 
selkeyteen, suunnittelemattomuuteen ja intuition kunnioittamiseen. Teoreettisen 
puhdasoppisuuden välttäminen toi abstraktiin muotokieleen monimuotoisuutta. 
Väri oli hänen tärkein ilmaisuvälineensä, jota hän käytti hienostuneesti, mutta myös 
rikkaasti ja rohkeasti. Hän uskoi taiteen vaikuttamismahdollisuuksiin, pitäen omana 
ohjenuoranaan optimismia ja elämänilon tallentamista.

Kajaanilainen Kaarlo Mikkonen (1920-2001) siirtyi taidemaalarista kuvanveistäjäksi 
vasta 50-vuotiaana ja oli veistäjänä heti valmis, oma kieli löytyi etsimättä. Mikkosen 
veistostuotannolle on tyypillistä pelkistetty, hiljainen ja koristeellisuudesta riisuttu 
ilmaisu. Hän kuvasi pronssi- ja vuolukiviveistoksissaan tunteita: odotus, epätoivo, pelko 
tai yksinäisyys ovat pelkistyneet ihmishahmoiksi. Hän veisti alakuloon taipuvaisiin
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veistoshahmoihinsa myötätuntonsa pientä ihmistä kohtaan. Veistosten muoto on 
sulkeutunut. Hahmot ovat keskittyneet omaan tunnetilaansa tai vain pysähtyneet, 
jättäytyneet hetkeksi ajan virran ulkopuolelle. Vuonna 2001 Mikkonen teki 
merkittävän lahjoituksen Kajaanin taidemuseolle. Lahjoitus sisälsi 70 teosta usealta 
vuosikymmeneltä ja edustaa taiteilijan tuotannon keskeisimpiä alueita. 

Merkittävän uran kuvataiteilijana tehnyt Pauno Pohjolainen (s. 1949) valmistui 
Suomen Taideakatemian koulusta 1980.  Hänet tunnetaan massiivisista puureliefeistään 
ja -veistoksistaan. Taiteilijalle tunnusomainen tyyli on vuosikymmenten aikana 
saanut vaikutteita niin keskiaikaisista puuveistoksista, ortodoksisista ikoneista kuin 
venäläisestä avantgardismistakin. Maalariksi alun perin opiskellut Pohjolainen käyttää 
työvälineinään pensseliä, mutta myös talttaa, jolloin veistojälki itsessään toimii kuin 
siveltimenveto. Materiaaleina hän käyttää puuta, hartsia ja metallia. Pohjolainen asuu 
ja työskentelee Kuopiossa. 

Sinikka Tuomisen (s. 1947) teoksissa näyttäytyy värin ja muodon runsaus 
täynnä lukemattomia pikkutarkkoja yksityiskohtia, sävyjä ja vivahteita. Tuomisen 
taide perustuu ajattelevalle silmälle. Kun taiteilija sanoo ”Minä vain maalaan”, hän 
ilmaisee haluttomuutensa pettää silmiensä luottamusta. Tuominen siirtyi abstraktiin 
ilmaisuun 1980-luvun lopulla. Sitä ennen hän maalasi esimerkiksi maisemia paksuilla, 
ekspressionistisillä pensselinvedoilla. Taiteilija sanoo, ettei hänellä ei ole maalaamaan 
lähtiessä selkeää mielikuvaa lopputuloksesta. Suuret peruskuviot vain alkavat 
viedä työskentelyä eteenpäin. Tuominen asuu ja työskentelee Oulussa. Hänellä on 
työhuoneet Pikisaaressa ja Hailuodossa. 

KAINUUN LASTEN - JA NUORTENKULTTUURIKESKUS KULTTURA

KAJAANIN TAIDEMUSEO
LINNANKATU 14

AVOINNA SU–TI, TO 10–17, KE 11–19
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