Jutellaan taiteesta!
Ateneumin teoksiin liittyviä tekstejä
ja tehtäviä selkokielellä

Esipuhe
Taiteesta ja museoista puhutaan usein kauniiden sanojen avulla, mutta sanojen
sisältö voi jäädä epäselväksi. Kaikuu – suomea Ateneumissa -hankkeen vierailuilla suomen kielen opettajat kertoivat, että selkokielisiä taide- ja museoaiheisia
tekstejä on vaikea löytää. Halusimme helpottaa kaikkien pääsyä taiteen ja museoiden maailmaan, joten kirjoitimme selkokielistä materiaalia tehtävineen.
Aineisto on suunnattu erityisesti suomen kieltä opiskeleville aikuisille, mutta toivomme, että teksteistä ja niihin liittyvistä tehtävistä on iloa myös muille selkokielestä hyötyville. Materiaalin tavoitteena on tukea kokonaisvaltaista kielenoppimista
ja -käyttöä, eli vahvistaa sanastoa, kielioppirakenteita, kuullun ymmärtämistä, lukemista, kirjoittamista ja puhumista. Samalla materiaali pyrkii vahvistamaan aktiivista
osallisuutta eli mielipiteiden, näkemysten ja tunteiden ilmaisua.
Teoskohtainen materiaali etenee aina samaan tapaan:
1. Teoskuvaa katsellaan yhdessä.
2. Opettaja kysyy ryhmältä selkokielellä VTS-menetelmää
(Visual Thinking Strategies, https://ateneum.fi/wp-content/uploads/
sites/3/2021/09/Kaikuu-kasikirja-F1.pdf) hyödyntäen:
a. Mitä kuvassa tapahtuu / on meneillään?
b. Miksi? Mitä sinä ajattelet?
c. Entä onko lisää / muuta?
3. Teksti luetaan ääneen parin kanssa. Vieraiden sanojen merkitys selvitetään
parin, sanaston ja opettajan avulla.
4. Kirjoitetaan pareittain vastaukset tekstinymmärrystehtäviin.
5. Lopuksi keskustellaan parin kanssa kuvan pohjalta omaan elämään liittyen.
Mikäli kyseessä ei ole kielenoppijaryhmä, voidaan teoskuvia, tekstejä ja kysymyksiä käyttää yhteisen keskustelun ja pohdiskelun pohjana.
Materiaaleja voidaan hyödyntää ennen ja jälkeen museovierailun tai myös ilman
museovierailua, jos museoon ei ole mahdollista mennä. Selkokieliaineiston
alusta löytyy pieni selkokielinen museosanasto ja keskusteluun rohkaiseva Minä
ajattelen –teksti.
Toivomme, että tekstit ja tehtävät innostavat kirjoittamaan lisää museoaiheisia
tekstejä selkokielellä. Se toisi myös museoiden toimintaan lisää tärkeää selkokielistä vuorovaikutusta!
Karoliina Arola, Mariia Niskavaara ja Satu Itkonen
Kaikuu – suomea Ateneumissa -hanke
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Tekstit ovat kirjoittaneet Karoliina Arola, Anna Pöppönen, Satu Itkonen ja
Mariia Niskavaara Ateneumin yleisötyöstä sekä Helsingin aikuisopiston suomen
kielen opiskelijat Anchalee Saetia, Olga Platonova ja Eva Jankovska.
Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset seuraaville henkilöille tärkeistä ja
hedelmällisistä keskusteluista ja kommenteista, joiden avulla selkokielinen
materiaali muotoutui:
Kaikuu-hankkeessa mukana olleet suomen kielen opiskelijat sekä opettajat
Kai Kirsipuu, Ramona Lepik, Outi Mikkonen, Ilona Raasakka, Jarna-Maija Malka,
Sara Myllylä, Tea Tetri, Kia Lindberg, Anni Oikari-Ketola, Paula Hongisto ja
Nuppu Tuononen / Helsingin aikuisopisto
Tanja Kanttikoski, Tiina Lukkarinen, Eini Koivisto ja Katri Karlsson / Stadin ammattija aikuisopisto
Virpi Kanniainen, Anita Alamaunu ja Amanda Hakoköngäs / Aineen taidemuseo
Sanna Kattelus, Leena Ohraniemi, Minna Heinonen, Vera Lehtomäki,
Riikka Kaivola-Häyry, Henni Mäntylä ja Soile Haapala / Seinäjoen museot
Elina Teitti ja Minna Autio / Seinäjoen taidehalli
Annabel Kajetski, Heidi Mikkola, Erica Othman, Anja Olavinen, Mari Jalkanen,
Eljas Suvanto, Johannes Murto, Marja Sakari sekä koko Ateneumin henkilökunta
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Selkokielinen museosanasto
Museo
Näyttely
Paikka, jossa on esineitä, kuvia tai muita asioita.
Ne ovat esillä,
jotta ihmiset voivat käydä tutustumassa niihin.
Vaihtuva näyttely
näyttely, joka esillä vain vähän aikaa
Kokoelma
monta kuvaa tai esinettä,
jotka joku on kerännyt ja joita säilytetään
Kokoelmanäyttely
näyttely, jossa on esillä
johonkin tiettyyn kokoelmaan kuuluvia esineitä tai asioita
Sali
museon huone

Taideteos

Taideteos
taiteilijan tekemä kuva tai esine

Taulu
taiteilijan tekemä ainutlaatuinen kuva
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Maalaus
maalilla tehty kuva, maalattu kuva

Veistos
kolmiulotteista (leveys, korkeus, syvyys) taidetta

Piirros
piirretty kuva

Grafiikka
taidetta, jota piirretään ja painetaan (monistetaan) eri tekniikoilla

Muotokuva
kuva ihmisestä
Omakuva
Kuva, jonka taiteilija on tehnyt itsestään.
Joskus taiteilija voi käyttää peiliä apuna.
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Maisemamaalaus
maalattu kuva paikasta ulkona

Asetelmamaalaus
maalattu kuva, jossa on kuvattu esineitä
Historiallinen maalaus
maalattu kuva, joka esittää mennyttä aikaa
Öljymaalaus
kuva, joka on maalattu öljyväreillä
Vesivärimaalaus
kuva, joka on maalattu vesiväreillä
Murretut sävyt
kirkkaita värejä on sekoitettu monta kertaa
ja saatu tummempi, vaaleampi tai himmeämpi värisävy
Pelkistetty
ei kuvaa tarkasti kaikkia yksityiskohtia
Jäljennös
piirros tai maalaus, joka on tehty mallin mukaan
Ääriviivat
viivat, jotka rajaavat kuvan alueita

Ihmiset
Taiteilija
henkilö, joka tekee taidetta
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Taidemaalari
taiteilija, joka maalaa kuvia,
joita sanotaan maalauksiksi
Kuvanveistäjä
Taiteilija, joka tekee kolmiulotteista (leveys, korkeus, syvyys) taidetta.
Kuvanveistäjän tekemät taideteokset ovat esimerkiksi patsaita.
Kuvanveistäjä voi tehdä taidetta esimerkiksi kivestä, metallista tai puusta.
Taidegraafikko
Taiteilija, joka tekee taidetta piirtämällä ja painamalla eri tekniikoilla.
Taidegraafikko tekee taidegrafiikkaa.
Taidegrafiikkaa on monenlaista.
Taiteilija voi tehdä ensin kuvan jollekin pinnalle,
esimerkiksi kaivertaa metallinpalalle.
Sitten kuvaan hierotaan väriä
ja se painetaan paperille.
Näin kuva syntyy.
Samanlaisia kuvia voi painaa monta kappaletta.
Museo-opas
museon työntekijä, joka kertoo museon esineistä ja kuvista
ja keskustelee niistä ihmisten kanssa
Kuraattori
henkilö, joka usein keksii näyttelyn idean
ja suunnittelee, mitä siihen tulee
Konservaattori
henkilö, joka tuntee taideteosten materiaalit
sekä hoitaa ja korjaa teoksia
Museomestari
henkilö, joka rakentaa näyttelyitä
Näyttelyvalvoja
Henkilö, joka katsoo, että näyttelyn teokset
ja siellä kulkevat ihmiset ovat turvassa.
Hän neuvoo ihmisiä.
Hän myös valvoo,
että kukaan ei koske taideteoksiin ja museoesineisiin.
Taidekriitikko
henkilö, joka arvostelee taidetta
ja kirjoittaa taiteesta
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Tehtävä
• Mitä muita tärkeitä sanoja käytetään museossa?
• Mieti miten kerrot sanan merkityksen selkokielellä

Kuvat: Grafiikkakuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen. Muut kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.
net, Sergio Palao / ARASAAC, Paxtoncrafts Charitable Trust, Sclera ja Kuvako.
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Minä ajattelen…
Mielipiteen kertominen on tärkeää.
Opettaja, opas tai joku muu kysyy:
Sinun ajatuksesi ovat kiinnostavia.

”Mitä sinä ajattelet?”

On ok, että olet eri mieltä kuin joku toinen,
vaikkapa kaveri.
Kaikki ihmiset eivät pidä samasta asiasta.
Miten voit sanoa mitä ajattelet?
Esimerkiksi tällä tavoin:

Jos olet samaa mieltä,
voit sanoa vaikka:

Jos olet eri mieltä,
voit sanoa esimerkiksi:
Ja kun sinä kysyt toiselta ihmiseltä:
mielenkiintoinen keskustelu voi alkaa.

Minä ajattelen että…
Minun mielestä…
Minusta…
Minä pidän…
Mä tykkään…
Minä en pidä…
Minä en tykkää…

Niin minäkin!
Olen samaa mieltä.

Minä olen eri mieltä. Minusta…
Mitä sinä ajattelet?

Jutellaan yhdessä!
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Avainsanoja: ihminen, juhlat, ruoka, tunteet, rakkaus, perhe, ystävyys, musiikki
Taideteoksen eli kuvan nimi on Morsiamen laulu.
Taiteilija Gunnar Berndtson maalasi sen vuonna 1881.
Taideteos on 66 cm korkea ja 82,5 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Gunnar Berdtson syntyi vuonna 1854
ja kuoli vuonna 1895.
Hän oli suomalainen.
Kuvassa on iloiset juhlat Pariisissa
yli sata vuotta sitten.
Ne ovat häät.
Juhlissa on usein paljon ihmisiä,
hyvää ruokaa, puhetta, naurua ja musiikkia.
On mukava olla yhdessä.
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Kuvan tärkein henkilö on nuori nainen,
jolla on valkoinen puku.
Hän on morsian,
joka on juuri mennyt naimisiin.
Hän on nyt vaimo,
ehkä pian myös äiti.
Morsian laulaa ja kiittää häävieraita.
Nuori mies katsoo häntä.
Hänen katseessaan (katse) on rakkautta.
Mies on varmaan naisen sulhanen.
Taiteilija Gunnar Berndtson
maalasi taulun Pariisissa,
jossa hän opiskeli
ja jossa hän viihtyi hyvin.
Pariisissa asui paljon taiteilijoita.
Sanastoa
morsian
katse
sulhanen

nainen, joka menee pian naimisiin
se kun katsotaan
mies, joka menee pian naimisiin

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä kuvassa tapahtuu (on)?

Kuka on nainen, jolla on valkoinen puku?

Mitä nuori mies tekee?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Millaiset juhlat ovat sinusta hauskat?
Laulatko?
Soitatko jotakin soitinta?
Tanssitko?
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Avainsanoja: ihminen, matka, luonto, eläimet, tunteet, ystävyys, perhe, ruoka, juhla,
vapaa-aika
Taideteoksen eli kuvan nimi on Levähdys markkinamatkalla.
Gunnar Berndtson maalasi sen vuonna 1886.
Taideteos on 85,5 cm korkea ja 117,5 cm leveä.
Tekniikka on temperaväri kankaalle.
Tässä kuvassa on mukava tunnelma.
Kuvan ihmiset ovat matkalla markkinoille
- tai sitten pois markkinoilta.
Markkinoilla voi ostaa ja myydä
paljon erilaisia tavaroita ja ruokaa.
Siellä on paljon ihmisiä ja paljon puhetta.
Markkinapäivä ei ole tavallinen arkipäivä.
Markkinoilla on paljon mielenkiintoista katseltavaa ja ostettavaa:
sekä tarpeellisia että turhia asioita.
Kuvassa vietetään lepotaukoa.
Ihmiset nauttivat eväitä: leipää ja rinkeleitä.
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He keskustelevat ja hymyilevät.
Mies polttaa piippua.
Hevonenkin saa levätä ja syödä heiniä.
Lepopaikka on joen rannalla.
On kaunista ja vihreää.
Vasemmalla mies kalastaa.
Kenelläkään ei ole kiire.
Sanastoa
levähdys
tunnelma
tarpeellinen
turha
rinkeli
piippu
heinä

hetki, kun ollaan tauolla ja levätään
mieliala, ilmapiiri, joka voi olla esimerkiksi iloinen
se mitä tarvitaan, mitä on avuksi
ei tarpeellinen
leivonnainen eli ruokaa, vähän kuin leipä tai pulla
Kuvan keskimmäisellä miehellä on kädessä piippu.
Siinä on tupakkaa, jota poltetaan.
Vihreä kasvi, joka kasvaa maassa. Hevosen
ja muiden eläinten ruoka.

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä kuvan nimi tarkoittaa?

Mitä markkinoilla on?

Mitä ihmiset tekevät lepotauolla?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Millainen on sinun hyvä päiväsi (päivä)? Mitä teet silloin?
• Mikä tekee sinut iloiseksi ja onnelliseksi?
• Kenen kanssa on mukava jutella?
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Avainsanoja: ihminen, lapsuusmuisto, tunteet, koti, hiljaisuus, rakkaus
Taideteoksen eli kuvan nimi on Toipilas.
Taiteilija Helene Schjerfbeck maalasi sen vuonna 1888.
Taideteos on 92 cm korkea ja 107 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Helene Schjerfbeck syntyi vuonna 1862 ja kuoli vuonna 1946.
Hän oli suomalainen.
Kuvassa on lapsi.
Hän istuu ja katsoo puun oksaa.
Lapsi on kipeä,
mutta hän parantuu, eli toipuu.
Hän on siis toipilas.
Lapsen hiukset ovat sekaisin
ja posket punaiset.
Ehkä hänellä on kuumetta?
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Huone on mielenkiintoinen.
Siellä on paljon auringonvaloa.
Huoneessa on kirjahylly,
jossa on paljon kirjoja.
Kirjoja on myös pöydällä ja sen alla.
Huone on Englannissa,
kylässä, jonka nimi on St Ives.
Taiteilija asui siellä vähän aikaa.
Sanastoa
oksa
parantua, toipua
toipilas

puun rungosta lähtevä pienempi osa
tulla terveeksi
henkilö, joka on ollut kipeä ja tulee terveeksi

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mikä kuvan nimi on?

Mitä kuvassa tapahtuu (on)?

Mitä kuvan huoneessa on?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Pidätkö kuvasta? Miksi?
• Onko lapsella kylmä vai kuuma?
• Onko sinulla jokin mukava lapsuusmuisto, eli muisto ajalta, kun olit pieni?
Kerro se parille!
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Museonjohtaja Marja Sakari. Kuva Jenni Nurminen / Kansallisgalleria.
Museonjohtajan lempiteos
Toipilas on myös Ateneumin johtajan,
eli museonjohtaja Marja Sakarin lempiteos:
Olen jo pikkutyttönä samaistunut
teoksen esittämään sairaudesta toipuvaan pikkulapseen.
Sairastin itse tuhkarokon lapsena
ja toipilasaika tuntui juuri samalta
kuin Schjerfbeckin taulussa:
peittoihin kääriytyneenä
saatoin jo haaveilla keväästä ja kesästä.
Museonjohtaja johtaa Ateneumin toimintaa.
Hän suunnittelee museon ohjelman,
eli mitä ja milloin museossa tapahtuu.
Hän suunnittelee ohjelman yhdessä
muiden työntekijöiden kanssa.
Museonjohtaja seuraa budjettia,
eli sitä, että museon rahat riittävät.
Hän tekee suuria päätöksiä,
mutta keskustelee ensin muiden kanssa.
Marjan mielestä hänen työssään kaikkein kivointa
on muiden kanssa työskentely.
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Myös se on mukavaa,
että museokävijät viihtyvät Ateneumissa
ja antavat palautetta, eli kertovat
Ateneumin työntekijöille mitä he ajattelevat.
Sanastoa
samaistua
toipua
tuhkarokko
peitto
kääriytyä

ajatella tai tuntea sama asia kuin toinen ihminen
tulla terveeksi, parantua
vakava sairaus, jolloin on kuumetta ja yskää
kangas nukkuvan ihmisen päällä
laittaa peitto ympärille

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mikä on Ateneumin museonjohtajan nimi?

Miksi hän pitää Toipilas-maalauksesta?

Mitä museonjohtaja tekee?

Mikä on Ateneumin johtajasta kaikkein mukavinta hänen työssään (työ)?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Mikä on sinusta kaikkein kivointa museonjohtajan työssä?
• Entä mikä on sinusta kaikkein vaikeinta museonjohtajan työssä?
• Mitä haluat sanoa Ateneumin museonjohtajalle?
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Avainsanoja: ihminen, kaupunki, vuodenajat, luonto, eläimet, koti, matka
Taideteoksen eli kuvan nimi on Annankatu kylmänä talviaamuna.
Taiteilija Magnus von Wright maalasi sen vuonna 1868.
Taideteos on 36 cm korkea ja 54 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Magnus von Wright syntyi vuonna 1805
ja kuoli vuonna 1868.
Hän oli suomalainen.
Magnus von Wright rakasti luontoa ja eläimiä.
Hän maalasi paljon maisemia.
Maisemat ovat kuvia luonnosta tai kaupungeista.
Magnus von Wright asui Helsingissä
ja maalasi mielellään kuvia sieltä.
Tässä kuvassa on yksi Helsingin keskustan katu.
Kadun nimi on Annankatu.
Ehkä olet käynyt siellä?
Helsinki on muuttunut paljon.
Nyt täällä on enää vähän puutaloja.
Monet Helsingin talot ovat korkeita kerrostaloja.
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Tässä kuvassa on talvi.
On todella kylmä.
Lunta on paljon,
ja ihmisillä on lämpimät vaatteet.
Sanastoa
puutalo

puusta tehty talo

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Milloin Magnus von Wright maalasi kuvan?

Missä kuva on maalattu?

Miten Helsinki on muuttunut?

Kuvassa on kylmä. Mistä näet sen?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Mitä sanoja keksit kuvasta?
Pidätkö sinä talvesta?
Mikä on lempivuodenaikasi (talvi, kevät, kesä, syksy)?
Mikä on sinusta mukava paikka Helsingissä?
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Avainsanoja: ihminen, matka, luonto, vuodenajat, eläimet, tunteet
Taideteoksen eli kuvan nimi on Maantie Hämeessä (Helteinen kesäpäivä).
Maisemamaalari Werner Holmberg maalasi sen vuonna 1860.
Taideteos on 88 cm korkea ja 102 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Werner Holmberg syntyi vuonna 1830
ja kuoli vuonna 1860.
Hän oli suomalainen.
Kuvassa on ihmisiä matkalla.
Matkustaminen oli ennen hidasta.
Hevonen veti vaunuja.
Tiet olivat mutkaisia ja kapeita.
Ne eivät olleet suoria ja leveitä.
On kuuma kesäpäivä.
Ei ole satanut pitkään aikaan.
Maa on kuiva.
Ilmassa näkyy pölyä.
Aurinko paistaa kirkkaasti.
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Taiteilija Werner Holmberg matkusti paljon.
Hän opiskeli Saksassa, Düsseldorfissa.
Hän maalasi tämän maiseman valmiiksi siellä,
vaikka kuva esittää suomalaista luontoa.
Ehkä hänellä oli ikävä Suomeen?
Sanastoa
helteinen
vaunut
mutkainen
kapea
pöly

hyvin lämmin sää
vaunuissa kuljetetaan ihmisiä, eläimiä tai tavaroita
ei suora, epäsuora
ei leveä, ohut
kuiva aine ilmassa, esimerkiksi hiekka

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä kuvassa tapahtuu (on)?

Mistä näkee, että kuvassa on lämmintä?

Mistä näkee, että kuva tehty kauan sitten?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Onko matka jatkunut kauan?
• Minne ollaan matkalla?
• Mitä sanot kuvan ihmisille, jotka ovat matkalla?
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Avainsanoja: ihminen, matka, tunteet, hiljaisuus, kuolema, pyhä, luonto, vuodenajat,
lapsuusmuisto
Taideteoksen eli kuvan nimi on Lapsen ruumissaatto.
Taiteilija Albert Edelfelt maalasi sen vuonna 1879.
Taideteos on 120 cm korkea ja 204 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Suomalainen taiteilija Albert Edelfelt syntyi vuonna 1854
ja kuoli vuonna 1905.
Kuvassa on ihmisiä matkalla.
He istuvat veneessä ja kukaan ei puhu.
Luonto ympärillä on kaunis.
Aurinko paistaa ja meri on tyyni.
Ei ole tuulista ja kylmää.
Kuvan ihmiset ovat vakavia,
kukaan ei hymyile.
Lapsi on itkenyt,
koska on tapahtunut jotakin surullista.
Veneessä on arkku:
pieni lapsi on kuollut.
Taiteilija Albert Edelfelt maalasi tämän kuvan.
Hän halusi tehdä surullisen maalauksen.
Hän oli itse ollut sairas ja
hänen sisarensa oli kuollut.
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Kuvasta tuli kuuluisa.
Se oli Pariisissa taidenäyttelyssä.
Museossa ihmiset katsovat usein tätä kuvaa hiljaa.
Sanastoa
ruumissaatto
vene
tyyni
arkku
taidenäyttely

kun ihminen kuolee,
perhe, sukulaiset ja ystävät saattavat hänet hautaan
kulkuväline, joka kulkee vedessä
rauhallinen
kuollut ihminen laitetaan arkkuun ennen
kuin hänet haudataan
paikka, jossa voi nähdä taidekuvia ja
esineitä ja tutustua niihin

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä kuvan nimi tarkoittaa?

Mitä kuvassa tapahtuu (on)?

Miksi Albert Edelfelt halusi tehdä surullisen kuvan?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Minne kuvan ihmiset ovat matkalla?
• Mitä sanot kuvan ihmisille?
• Tämä kuva on surullinen. Millainen on iloinen kuva?
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Avainsanoja: ihminen, ystävyys, matka, luonto, pyhä, tunteet, vuodenajat, ruoka
Taideteoksen eli kuvan nimi on
Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä.
Taiteilija Albert Edelfelt maalasi sen vuonna 1887.
Taideteos on 129,5 cm korkea ja 158,5 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Albert Edelfelt maalasi kuvaa
Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.
Teos kuvaa Suomen kansaa
eli maalaus on kansankuvaus.
Se oli suosittu aihe 1800-luvun lopulla.
Kuvassa on neljä naista kansallispuvuissa.
Naisilla on huivit päässä.
He istuvat kirkon pihalla ja keskustelevat.
On kaunis sää.
Paikalla on paljon ihmisiä.
Ihmiset asuivat maalla eikä kaupungissa.
Sunnuntai oli monelle viikon ainoa vapaapäivä.
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Sunnuntaina monet ihmiset kävivät kirkossa.
Kirkkoon tultiin hevosella,
koska ei ollut autoja.
Kirkon jälkeen tavattiin ystäviä ja juteltiin.
Ystäville ei voinut soittaa,
koska ei ollut puhelimia.
Sanastoa
eukko
kirkonmäki
kansa
kansallispuku

vanha sana, joka tarkoittaa vanhaa naista
korkea paikka, jossa on kirkko
tavalliset ihmiset, jotka eivät ole rikkaita
eri paikkakuntien oma historiallinen vaate

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Milloin kuva on tehty?

Missä naiset istuvat?

Mikä viikonpäivä kuvassa on?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Mistä kuvan naiset keskustelevat?
Onko kuvassa jotain tuttua? Mitä?
Mitä sinä teet vapaapäivänä?
Kenen kanssa sinä voit puhua suomen kieltä?
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Avainsanoja: ihminen, tunteet, koti, hiljaisuus, rakkaus, perhe
Taideteoksen eli kuvan nimi on Äiti.
Taiteilija Elin Danielson-Gambogi maalasi sen vuonna 1893.
Taideteos on 95 cm korkea ja 57 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Elin Danielson-Gambogi syntyi vuonna 1861
ja kuoli vuonna 1919.
Hän oli suomalainen.
Suomen kielen opiskelija Anchalee Saetia
on kirjoittanut tästä maalauksesta:
Minä valitsin tämä taideteoksen,
koska pidän sen ensivaikutelmasta.
Kuvassa äiti antaa rintamaitoa lapselle.
Rintamaito on ensimmäinen ruoka vauvan syntymän jälkeen.
Minusta se on vauvan paras ruoka maailmassa.
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Kun vauva on sylissä.
On tärkeää koskettaa kummankin ihoa.
Vauvasta tuntuu lämpimältä ja turvalliselta.
Äiti katsoo vauvaa rakkaudella silmiin.
Äiti halaa vauvaa.
Vauva muistaa äidin tuoksun ja kuulee sanoja.
Äiti haluaa sanoa vauvalle,
että hän ei ole yksin,
äiti on tässä ja aina sinun kanssa.
Äiti rakastaa sinua.
Tämä kaikki vaikuttaa vauvan aivojen kehittymiseen.
Sanastoa
ensivaikutelma
rintamaito
halata
aivot
kehittyä

kun tapaat uuden ihmisen, tiedät
pian, mitä hänestä ajattelet
äidin maito vauvalle
laitetaan kädet itselle tärkeän ihmisen ympärille
ajattelun elin pään sisällä
oppia, kasvaa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Miksi Anchalee Saetia valitsi tämän kuvan?

Mitä kuvassa tapahtuu (on)?

Mitä on rintamaito?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Onko tässä kuvassa paljon rakkautta? Mistä näet sen?
• Onko kuvan äiti rikas? Miksi?
• Onko kuvassa jotakin samaa kuin sinun kotonasi (koti)? Mitä?
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Avainsanoja: ihminen, kaupunki, ruoka, tunteet, vapaa-aika
Taideteoksen eli kuvan nimi on Pöydän ääressä istuva mies.
Taiteilija Elin Danielson-Gambogi maalasi sen vuonna 1886.
Taideteos on 17,5 cm korkea ja 24 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri puulle.
Elin Danielson-Gambogi opiskeli Pariisissa
ja asui pitkään Italiassa.
Hänen aviomiehensä Raffaello Gambogi oli italialainen taiteilija.
Elin Danielson-Gambogi maalasi paljon Italian maisemia.
Hän myös opetti maalausta.
Kuvassa mies istuu pöydän luona.
Hän polttaa tupakkaa
ja katsoo ikkunasta ulos.
Pöydällä on myös kahvikuppi,
viinipullo ja viinilasi.
Mies on nuori ja tyylikäs.
Hänellä on hieno puvuntakki
ja valkoinen paita.
Hän on omissa ajatuksissaan.
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Kuva ei ole tarkka.
Se on kuin nopea hetki.
Taiteilija on käyttänyt iso sivellintä.
Kuvassa on paljon mustaa ja valkoista.
Sanastoa
ääressä
maisema
maalaus
sivellin

luona, vieressä
maalattu kuva paikasta ulkona
kuva, joka on maalattu eli tehty siveltimellä
on maalarin työväline, jolla hän maalaa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Kuka on tehnyt kuvan?

Missä taiteilija asui?

Millainen kuvan mies on?

Mitä pöydällä on?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Mitä mies ajattelee?
Mitä haluat sanoa miehelle?
Pidätkö kuvasta?
Tarvitseeko mies ystävän? Millaisen ystävän?
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Avainsanoja: ihminen, lapsuusmuisto, tunteet, työ, luonto, ruoka
Taideteoksen eli kuvan nimi on Raatajat rahanalaiset / Kaski.
Taiteilija Eero Järnefelt maalasi sen vuonna 1893.
Taideteos on 131 cm korkea ja 164 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Taiteilija Eero Järnefelt syntyi vuonna 1863
ja kuoli vuonna 1937.
Hän oli suomalainen.
Suomen kielen opiskelija Olga Platonova
on kirjoittanut tästä maalauksesta:
Kerron teille tästä kuvasta.
Sen on maalannut kuuluisa suomalainen taiteilija Eero Järnefelt.
Sen nimi on Raatajat rahanalaiset eli Kaski
ja se on yksi Eero Järnefeltin tunnetuimmista maalauksista.
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Mitä tapahtuu kuvassa?
Mitä ihmiset tekevät?
Ihmiset kaatavat metsää
ja sitten polttavat puut eli kaskeavat,
koska he tarvitsevat tuhkaa viljan kasvamiseksi.
Tämä on hyvin vanha viljelymenetelmä.
Kuvan keskellä näemme tytön.
Hänen vatsansa on turvonnut nälästä.
Jotkut uskovat, että tyttö voi olla raskaana.
Tytöllä on yllään likaiset vanhat vaatteet.
Hänen kasvonsa on tahraantuneet.
Hänen hiuksensa ovat sekaisin.
Tämä tyttö on kuvan ainoa hahmo,
joka katsoo suoraan katsojaan, meihin.
Tyttö keskellä houkuttelee huomiomme myös,
koska hän on nuori ja surkean näköinen
muihin työntekijöihin verrattuna.
Myös tytön vieressä oleva mies näyttää hyvin laihalta
ja hänellä on rikkinäiset vaatteet kuten muillakin työntekijöillä,
jotka ovat aikuisia.
Tytön lisäksi tuli kiinnittää huomiomme kuvassa.
Tuli on maalauksen väripilkku,
koska tulen punaista väriä lukuun ottamatta
maalaus on hyvin tumma ja väritön.
Kuvan keskellä olevan tulipalon vastakohtana
on viileä sininen järvi taustalla.
Lopuksi haluan kertoa teille pienen tarinan.
Luin jostakin, että taiteilija maalasi tytön kuvan
14-vuotiaasta tytöstä nimeltä Johanna Kokkonen.
Tyttö ei tiennyt mikä kuva olisi.
Hän poseerasi taiteilijalle kauniisti leikatuilla hiuksilla.
Kun hän näki valmiin maalauksen,
hän oli hyvin pettynyt ja jopa puhkesi itkuun.
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Sanastoa
turvonnut
tahraantuneet
sekaisin
houkuttelee
surkea
rikkinäinen
viileä
poseerasi (poseerata)

kasvanut, tullut isommaksi
likaiset, ei puhtaat
sotkuinen, ei siisti
saa kiinnostumaan
surullinen
ei ehjä
kylmä, ei lämmin
oli mallina, kun taiteilija teki kuvaa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä ihmiset tekevät kuvassa?

Millainen kuvan tyttö on?

Oliko kuvan tyttö iloinen, kun hän näki valmiin kuvan?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Mitä kuvan lapsi miettii eli ajattelee?
• Mitä tuoksuja tai hajuja kuvassa on?
• Miksi taiteilija Eero Järnefelt teki tällaisen kuvan? Mitä hän halusi sanoa?
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Avainsanoja: ihminen, rakkaus, perhe, kuolema, hiljaisuus, pyhä, tunteet
Taideteoksen eli kuvan nimi on Lemminkäisen äiti.
Taiteilija Akseli Gallen-Kallela maalasi sen vuonna 1897.
Taideteos on 85,5 cm korkea ja 108,5 cm leveä.
Tekniikka on temperaväri kankaalle.
Akseli Gallen-Kallela syntyi vuonna 1865
ja kuoli vuonna 1931.
Hän oli suomalainen.
Suomen kielen opiskelija Eva Jankovska
on kirjoittanut tästä maalauksesta:
Maalaus luotiin vuonna 1897,
taiteilija on Akseli Gallen-Kallela.
Maalaus edustaa näkymää
Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta.
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Kalevala on suomalainen kansalliseepos,
joka on luotu 1800-luvulla.
Eepos perustuu suomalaiseen mytologiaan.
Kalevala koostuu 50 laulurunosta.
Siellä ei ole yhtä yhteistä kertomusta.
Lemminkäinen ilmestyy alkaen runosta numero 39.
Alun perin hän on shamanistinen mytologinen hahmo,
mutta Kalevalassa hänet esitetään yhtenä sodan sankareista.
Yhdessä runoista hän hukkuu
taistelussa mustaa kuolemanjoutsenta vastaan
maanalaisessa Tuonelan joessa.
Lemminkäisen äiti etsii poikaa taivaasta ja maasta.
Tämä maalaus edustaa Kalevalan osaa,
jossa hänen äitinsä on löytänyt ja koonnut
kaikki kuolleen poikansa ruumiinosat.
Nyt hän odottaa jumalien sanansaattajaa
– mehiläistä, joka tuo hunajaa
saadakseen pojan uudestaan eloon.
Kalevalan visualisoitu kertomus
tekee maalauksesta erityisen.
Sanastoa
temperaväri
luotiin
näkymä
kansalliseepos
koostuu (koostua)
lauluruno
ilmestyä
shamanistinen
mytologinen
joutsen
maanalainen
ruumiinosat
sanansaattaja
visualisoitu

kuvan värit on sekoitettu kananmunan keltuaiseen
tehtiin (tehdä)
kuva, eli se mitä näet
kirja, jossa on vanhoja ja tärkeitä tarinoita ja runoja
muodostua, sisältää
runo, joka lauletaan
tulla mukaan, näkyä
yliluonnollinen, hengellinen
tarut ja uskomukset
valkoinen suuri lintu, Suomen kansallislintu
maan alapuolella oleva
ihmisen kehon eri osat
tuo viestin
näytetään kuvan avulla
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Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mikä on kansalliseepos?

Ketkä kaksi hahmoa auttavat Lemminkäistä?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Mitä kuvan äidin vaatteet kertovat hänestä?
• Onko kuvassa jotakin mitä et ymmärrä?
• Onko kuvassa jotakin tuttua?
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Avainsanoja: ihminen, tunteet, hiljaisuus, rakkaus, luonto, kuolema, matka
Taideteoksen eli kuvan nimi on Eerik XIV ja Kaarina Maununtytär.
Taiteilija Erik Johan Löfgren maalasi sen vuonna 1864.
Taideteos on 223 cm korkea ja 164,5 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Erik Johan Löfgren syntyi vuonna 1825
ja kuoli vuonna 1884.
Hän oli suomalainen.
Ryhmä suomen kielen opiskelijoita
on vierailulla Ateneumin taidemuseossa oppaan kanssa.
He näkevät maalauksen, jonka nimi on Eerik XIV ja Kaarina Maununtytär.
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Opas:

Te pysähdyitte katsomaan.
Onko tämä kuva kiinnostava?
Jutellaan siitä!
Mitä kuvassa on?

Opiskelija 1:

He ovat surullisia
ja he rakastavat.

Opiskelija 2:

Hän on väsynyt.
Takana on iso puu (osoittaa puuta).
Se on metsä...
He ovat metsässä.

Opas:

Kuvassa on vihreää, puita ja metsää.
Miksi ajattelet,
että ihmiset ovat surullisia?

Opiskelija 1:

Nainen itkee.
Mies ei hymyile.
Ehkä heillä on nälkä?
Ovatko he matkalla?

Opiskelija 3:

Joo, he ovat matkalla
ja en näe ruokaa.
Mutta on rakkautta!

Opas:

Ei tosiaan näy eväitä.
Ja he eivät ole iloisia.
Miksi sinä ajattelet,
että on rakkautta?

Opiskelija 3:

Hän nojaa pään naisen jalkaan (osoittaa miestä).

Opiskelija 1:

Kuningatar koskettaa kuninkaan päätä.
Hän miettii ja katsoo taivasta.
Hän toivoo jotakin.

Opas:

Hän silittää kädellään (osoittaa naista).
Onko mies kuningas?

Opiskelija 4:

Kyllä ja hän kuoli…
ei kun huomenna hän kuolee.
Hän on sairas.
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Opiskelija 5:

Mies sanoo: ”On paljon stressiä”,
koska hänellä on tosi suuri ongelma.
Nainen sanoo: ”Ei stressiä.” (naurua)

Opas:

Voi ei, miehellä on stressiä!
Onneksi nainen lohduttaa,
että ei ole ongelmaa!
Entä mitä sinä ajattelet?

Opiskelija 6:

Minusta naisella on monta kysymystä.
Onko tämä historiallinen tarina?

Opas:

Joo, tämä teos on historiamaalaus.
Siinä kerrotaan Suomen historiaa.
Haluatteko kuulla tarinan?

Opiskelijat:

Kerro!

Opas:

Tämä mies oli Ruotsin kuningas ja
nainen Ruotsin kuningatar.
Se oli kauan sitten, vuonna 1568.
Suomi oli silloin osa Ruotsia.
Eerik XIV oli kuningas alle kolme kuukautta,
sitten hänet vangittiin.
Eerikin veljestä tuli uusi kuningas.
Eerik XIV ja Kaarina Maununtytär ovat surullisia,
koska he joutuivat vankilaan.
Oli mielenkiintoista jutella yhdessä tästä kuvasta!
Mennäänkö katsomaan lisää taideteoksia?
Sanokaa mikä kuva teitä kiinnostaa.
Sitten jutellaan siitä.
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Sanastoa
osoittaa
koskettaa
silittää
lohduttaa
historiamaalaus
kuningas
kuningatar
vangita
vankila
tunne
XIV

näyttää kädellä tai sormella johonkin suuntaan
koskea kädellä
koskettaa kädellä monta kertaa, sivellä
antaa tukea toiselle, rauhoittaa
maalattu kuva, joka kertoo vanhoista ajoista
mies, joka hallitsee eli johtaa maata
nainen, joka hallitsee eli johtaa maata
sulkea tai laittaa vankilaan
paikka, jonne joutuu, jos tekee vakavan
rikoksen eli rikkoo lakia
kokee esimerkiksi iloa, surua, onnea tai pelkoa
neljästoista (14.)

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä tunteita kuvassa on?

Keitä olivat (olla) Eerik XIV ja Kaarina Maununtytär?

Mitä heille tapahtui (tapahtua) lopussa?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Mitä sanot kuvan henkilöille?
• Kuvassa ollaan metsässä. Käytkö sinä usein metsässä? Mitä teet siellä?
• Pidätkö metsästä? Mikä siellä on parasta?
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Koordinaattori Eljas Suvanto. Kuva Jenni Nurminen / Kansallisgalleria.
Eljas Suvanto työskentelee Ateneumissa koordinaattorina.
Mitä museon koordinaattori tekee?
Hän sopii opettajien kanssa opastetuista kierroksista
ja miettii mitä silloin tehdään.
Opastetuilla kierroksilla ryhmä vierailee museossa oppaan kanssa.
He katsovat taidetta ja keskustelevat siitä.
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Avainsanoja: ihminen, tunteet, koti, hiljaisuus, rakkaus, perhe, matka, työ, ruoka
Eljaksen lempiteos Ateneumissa on Maailmalle.
Taiteilija Maria Wiik maalasi sen vuonna 1889.
Taideteos on 69 cm korkea ja 61 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Maria Wiik syntyi vuonna 1853
ja kuoli vuonna 1928.
Hän oli suomalainen.
Eljas Suvanto kertoo:
Teos on monella tavalla kiinnostava.
Se on vaikuttavasti maalattu
ja siinä on kauniit sävyt.
Teoksen tunnelma on jännittynyt:
Kuka maalauksen tumma hahmo on
ja minne hän on lähdössä?
Kuvan nimi kertoo,
että joku on lähdössä pois, maailmalle.
Hän matkustaa pian kauas kotoaan,
eikä vielä tiedä mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
Hän odottaa ja toivoo,
mutta ehkä myös pelkää ja jännittää.
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Matkaaja pukee takin päälle.
Laukku ja hattu odottavat lattialla.
Kahvit on juotu
ja nyt on aika lähteä.
Verhojen takaa paistaa aurinko.
Siellä odottaa maailma.
Matka tuo muutoksen.
Koti jää taakse.
Tapahtuu uusia asioita,
tulee uusia muistoja.
Ehkä hän palaa pian takaisin?
Tai sitten ei?
Sanastoa
vaikuttava
vaikuttavasti
jännittynyt
hahmo
matkaaja
muutos
muisto

hieno, ihailua herättävä / aikaansaava
vaikuttavalla tavalla, hienosti
jännittävä
ihminen
ihminen, joka matkustaa
uusi asia
vanha asia, jota ei enää ole, mutta jota ajattelemme

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä Eljas tekee työkseen?

Miksi Eljas pitää kuvasta?

Mitä kuvan nimi tarkoittaa?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Mitä haluat sanoa kuvan ihmiselle, joka lähtee?
Minne haluaisit matkustaa?
Mikä tekee paikasta kodin?
Missä sinä olet hyvä? Mitä voisit opettaa muille?
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Asiakaspalvelija Johannes Murto. Kuva Jenni Nurminen / Kansallisgalleria.
Johannes Murto työskentelee Ateneumissa asiakaspalvelussa.
Hän myy pääsylippuja lippukassalla.
Lisäksi hän vastaa puhelinsoittoihin, sähköposteihin
ja museon asiakkaiden kysymyksiin infopisteessä.
Asiakaspalvelija on usein ensimmäinen museon työntekijä,
jonka tapaat, kun tulet museoon.
Hän tervehtii ja neuvoo asiakkaita.
Asiakaspalvelija ottaa takin ja laukun
vaatesäilytykseen vierailun ajaksi.
Asiakaspalvelija valvoo
taideteosten turvallisuutta museossa.
Hän on ystävä,
joka auttaa ja neuvoo.
Tutustu Johanneksen lempiteokseen Kansallisgallerian verkkosivuilla:
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/385007
Avainsanoja: kaupunki, hiljaisuus, eläimet, luonto
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Johanneksen lempiteos Ateneumissa on Mystinen maisema.
Taiteilija Tove Jansson maalasi sen vuonna 1930.
Taideteos on 61 cm korkea ja 152,5 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri vanerilevylle.
Tove Jansson syntyi vuonna 1914
ja kuoli vuonna 2001.
Hän oli suomalainen.
Johannes Murto kertoo:
Ihailen valtavasti Tove Janssonia,
hänen maalauksiaan, piirroksiaan ja kirjojaan.
Teoksessa on nimensä mukaisesti mystinen,
unenomainen tunnelma.
Se saa uskomaan mielikuvituksen voimaan.
Mystinen maisema on kuin satukirjasta
Tunnelma on salaperäinen.
On yö ja pimeää.
Kuvassa on sinistä valoa.
Kuvassa on vuoria, puita ja kukkia.
Voit nähdä monia teitä (tie) ja polkuja.
Kuvassa on valaistu rakennus
ja sen takana kaupunki.
Onko kaupunki Helsinki?
Taiteilija Tove Jansson asui Helsingissä.
Hän piti tarinoista ja väreistä.
Tove Jansson maalasi tauluja
ja kirjoitti kirjoja lapsille ja aikuisille
Hän eli onnellista elämää.
Hän rakasti työtään, ystäviään
ja hauskoja juhlia.
Jansson tunnetaan muumeista,
eli mielikuvitusolennoista,
jotka hän keksi.
Muumitarinat ovat usein hyvin jännittäviä,
vähän kuten tämä kuva.

44

Sanastoa
mystinen
voima
salaperäinen
polku
valaistu
tarina
mielikuvitusolento

ei selvä, vaan salaperäinen ja arvoituksellinen
energia, vahvuus
arvoituksellinen ja mystinen
pieni tie, joka on usein metsässä tai puistossa
paikka, jossa on lamppu tai lamppuja
juttu tai kertomus
eläin, jota ei oikeasti ole olemassa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä museon asiakaspalvelija tekee?

Miksi Johannes pitää kuvasta?

Millainen taiteilija Tove Janssonin elämä oli?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Tiedätkö mitä ovat muumit? Oletko nähnyt muumien kuvia jossakin?
• Tove Jansson rakasti taiteilijan työtään, ystäviään
ja hauskoja juhlia. Mitä sinä rakastat?
• Miten voit olla sinä Helsingissä / Suomessa? Mitä mukavia
asioita voit tehdä arjessa eli omassa elämässäsi?
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Museo-opas Anna. Kuva Jenni Nurminen / Kansallisgalleria.
Anna työskentelee museo-oppaana Ateneumissa.
Opas kiertää museon näyttelyissä
monenlaisten ryhmien kanssa.
Hän kertoo kuvista
ja keskustelee niistä ryhmän kanssa.
Anna on opiskellut kulttuurihistoriaa ja taidehistoriaa.
Sen takia hän tietää paljon vanhoista ajoista ja kuvista.
Anna pitää työstään,
koska hän pitää taiteesta ja ihmisten kohtaamisesta.
Tutustu Annan lempiteokseen Kansallisgallerian verkkosivuilla:
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/475458
Avainsanoja: ruoka, tunteet, koti
Annan lempiteos Ateneumissa on Rafael Wardin Asetelma.
Taiteilija Rafael Wardi maalasi sen vuonna 1959.
Taideteos on 48 cm korkea ja 82 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Rafael Wardi syntyi Helsingissä vuonna 1928 ja kuoli vuonna 2021.
Hän on suomalainen.
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Anna kertoo:
Teoksessa on ihanat värit.
Kiinnitän ensimmäisenä huomioni teoksiin,
joissa on syvät ja täyteläiset sävyt.
Kuva on asetelma
eli se esittää taiteilijan valitsemia esineitä.
Taiteilija ei ole antanut teokselle muuta nimeä.
Hän on maalannut paljon asetelmia.
Taiteilija Rafael Wardi maalaa usein värikkäitä teoksia.
Monissa teoksissa on paljon keltaista.
Tämä asetelma on melkein kokonaan oranssi.
Sanastoa
monenlaisten
kohtaaminen
asetelma
syvä sävy
täyteläinen

monien, erilaisten
kun tapaa jonkun
kuva, jossa on esineitä, kukkia tai hedelmiä
vahva ja tumma väri
vahva, voimakas

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitä Anna tekee työkseen?

Miksi Anna pitää kuvasta?

Mitä kuvan nimi tarkoittaa?

Mitä väriä taiteilija käyttää usein?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Mitä esineitä kuvassa mielestäsi on?
• Mistä väreistä sinä pidät? Miksi?
• Haluaisitko teoksen kotiisi? Miksi / miksi ei?
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Avainsanoja: ihminen, perhe, koti, työ, vapaa-aika, lapsuusmuisto, tunteet, koti, ruoka
Taideteoksen eli kuvan nimi on
Pentti Lyytinen lukee runojaan savolaisessa pirtissä.
Taiteilija Robert Wilhelm Ekman maalasi sen vuonna 1848.
Taideteos on 89,5 cm korkea ja 104,5 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Robert Wilhelm Ekman syntyi vuonna 1808
ja kuoli vuonna 1873.
Hän oli suomalainen taiteilija,
joka opiskeli ja maalasi Tukholmassa,
mutta palasi sitten Suomeen, kotimaahansa.
Hänen kuvissaan on usein ihmisiä.
Tämä maalaus kuvaa ihmisiä Savossa, Itä-Suomessa.
Kuva on maalattu yli 150 vuotta sitten.
Silloin ihmiset asuivat eri tavalla kuin nyt.
Kuvan pirtti oli pieni puinen talo,
jossa oli ehkä vain yksi huone.
Kuvassa runoilija Pentti Lyytinen lukee runoja
ja muut kuuntelevat.
Samalla monet ihmiset tekevät käsitöitä.
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Pirtin huoneessa laitettiin ruokaa, oleiltiin ja nukuttiin.
Se oli keittiö, olohuone ja makuuhuone.
Kuvassa on paljon vanhoja esineitä,
joita ei enää käytetä.
Kuvassa on kirjoja ja sulkakynä
eli talon ihmiset osasivat lukea ja kirjoittaa.
Tuohon aikaan monet eivät osanneet.
Sanastoa
pirtti
runoilija
käsityö

oleilla
sulkakynä

vanha puinen talo
kirjoittaa runoja työkseen
tehdään asioita käsillä, esimerkiksi ommellaan vaatteita ja
verhoja kotiin
tai tehdään puusta esineitä
olla, viettää aikaa
vanha kynä, joka on tehty linnun sulasta

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Missä kuva on maalattu?

Mitä Pentti Lyytinen tekee?

Mikä on pirtti?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Kuka kuvan henkilöistä on Pentti Lyytinen? Miksi?
Kuka on kuvan kiinnostavin henkilö? Miksi?
Mitä kuvan henkilöt tekevät? Oletko tehnyt samaa?
Mikä on kuvan kiinnostavin esine? Tiedätkö mitä sillä tehdään?
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Avainsanoja: ihminen, luonto, matka, tunteet, koti, hiljaisuus
Taideteoksen eli kuvan nimi on Talvimaisema, auringon mailleen mentyä.
Taiteilija Fanny Churberg maalasi sen vuonna 1880.
Taideteos on 73,5 cm korkea ja 105 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Fanny Churberg syntyi vuonna 1845
ja kuoli vuonna 1892.
Hän oli suomalainen.
Fanny Churberg opiskeli Dusseldorfissa Saksassa.
Hän maalasi paljon maisemia ja säätiloja:
esimerkiksi auringonpaistetta, lumisadetta ja myrskyä.
Yhtenä päivänä hän lopetti maalaamisen
ja ryhtyi taidekriitikoksi.
Kuvassa on ihminen matkalla kotiin.
Jos katsot järven toiselle puolelle oikealle,
voit nähdä talon.
Talon ikkunoista näkyy valo.
Siellä odottaa joku.
Sisällä talossa on lämmintä.
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Matka on kuitenkin vielä pitkä.
Kulkija miettii, käveleekö (kävellä) hän jään yli.
Se on nopea oikotie,
mutta jää voi mennä rikki.
Taivaalla on suuria tummia pilviä.
Pian alkaa myrsky ja sataa lunta.
Aurinko värittää taivaan oranssiksi.
Pian on myös pimeää.
Matkaaja on väsynyt.
Minkä reitin hän valitsee?
Sanastoa
talvimaisema 		
auringon mailleen mentyä
säätila 		
myrsky 		
taidekriitikko 		
kulkija 		
oikotie		
reitti 		

kuva luonnosta talvella
kun aurinko on laskeutunut ja on pimeää
esimerkiksi aurinko paistaa tai sataa
tuulee kovasti ja ehkä myös sataa paljon
henkilö, joka arvostelee taidetta ja kirjoittaa taiteesta
ihminen matkalla
lyhyt tie johonkin paikkaan
tie

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mitkä olivat Fanny Churbergin kaksi ammattia?

Mitä kuvan ihminen ajattelee?

Millainen sää on pian?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Pidätkö sinä lumesta? Miksi?
Mitä kuvassa tapahtuu seuraavaksi?
Mikä on kuvan kiinnostavin yksityiskohta?
Kuvan ihminen haluaa ehkä päästä pian lämpimään kotiin.
Mitä sinä haluaisit juuri nyt?
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Avainsanoja: ihminen, työ, hiljaisuus, ystävyys, tunteet
Taideteoksen eli kuvan nimi on
Emil Wikström ateljeessaan Pariisissa.
Taiteilija Dora Wahlroos maalasi sen vuonna 1892.
Taideteos on 79 cm korkea ja 63 cm leveä.
Tekniikka on öljyväri kankaalle.
Suomalainen taiteilija Dora Wahlroos
syntyi vuonna 1870
ja kuoli vuonna 1947.
Dora Wahlroos maalasi kuvaan ystävän ja kihlatun,
jonka nimi on Emil Wickström.
Wahlroos oli taidemaalari ja
Wickström oli kuvanveistäjä.
Kuvassa Wickström veistää ateljeessaan.
Ateljee tarkoittaa työhuonetta.
Hän käyttää vasaraa ja talttaa,
jotka ovat työkaluja.
Kuvanveistäjä tekee työkaluilla veistoksia.
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Kuvanveistossa muoto on tärkeä.
Veistoksilla on kolme ulottuvuutta:
korkeus, leveys ja syvyys.
Maalauksilla on usein vain kaksi ulottuvuutta:
korkeus ja leveys.
Mies on hyvin keskittynyt työhönsä.
Seinällä on hylly,
jossa on pienempiä veistoksia.
Ne voivat olla harjoitelmia.
Sanastoa
kihlattu
työkalu
vasara
taltta
muoto
ulottuvuus
keskittynyt
harjoitelma

ihminen, jonka kanssa on kihloissa eli menossa naimisiin
väline työn tekemistä varten
työkalu, jolla voit vaikka hakata naulan puuhun
taltalla voit kaivertaa eli muokata puuta tai kiveä
minkä muotoinen jokin asia on, esimerkiksi pallo tai kuutio
leveys, korkeus tai syvyys
kun joku tekee tarkasti ja rauhallisesti jotakin
luonnos tai malli, jonka avulla harjoitellaan
ja joka ei ole vielä valmis asia

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Kuka on tehnyt kuvan?

Kuka kuvassa on?

Mitä kuvan henkilö tekee?

Mitä työkaluja hän käyttää?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Pidätkö veistoksista?
• Oletko itse tehnyt jotakin vasaralla ja taltalla?
• Osaatko tehdä veistoksia? Haluaisitko tehdä veistoksia?

53

Avainsanoja: lapsuusmuisto, tunteet, luonto, kaupunki, vuodenajat, matka, ystävyys,
pyhä
Taideteoksen eli kuvan nimi on Haavoittunut enkeli.
Taiteilija Hugo Simberg maalasi sen vuonna 1903.
Taideteos on 127 cm korkea ja 154 cm leveä.
Tekniikka on öljy kankaalle.
Hugo Simberg syntyi vuonna 1873
ja kuoli vuonna 1917.
Hän oli suomalainen.
Kuvassa on kolme hahmoa:
kaksi lasta ja enkeli.
Lapset kantavat (kantaa) enkeliä.
Enkeli on haavoittunut.
Hugo Simberg maalasi tämän kuvan Helsingissä,
Töölönlahden rannalla.
Hän oli silloin itse sairas
ja välillä myös sairaalassa.
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Ihmiset katsoivat kuvaa museossa
ja antoivat kuvalle nimeksi Haavoittunut enkeli.
Taiteilija ei aluksi antanut sitä nimeä.
Monet pitävät kuvasta paljon.
He tulevat museoon katsomaan sitä usein.
Sanastoa
haavoittunut
enkeli
hahmo
kantaa

loukkaantunut, on saanut haavan
tarinoissa tai uskonnoissa henkilö, joka
tuo ihmisille viestejä jumalalta
henkilö
kuljettaa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Missä kuva on maalattu?

Kuka antoi kuvalle nimen Haavoittunut enkeli?

Mitä kuvassa tapahtuu?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Onko kuvan nimi sinusta hyvä?
• Mikä muu nimi kuvalle sopisi?
• Mikä tunne sinulla on, kun katsot kuvaa?
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Avainsanoja: ihminen, matka, tunteet, työ
Taideteoksen eli kuvan nimi on Mustan miehen rintakuva.
Taiteilija Nils Jakob Olsson-Blommér maalasi sen
vuosien 1835-1853 aikana.
Taideteos on 55,9 cm korkea ja 46,8 cm leveä.
Tekniikka on öljy kankaalle,
joka on liimattu pahville.
Nils Jakob Olsson-Blommér syntyi vuonna 1816
ja kuoli vuonna 1853.
Hän oli ruotsalainen.
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Kuka kuvan mies on?
Moni museon vieras kysyy tämän kysymyksen.
Kun katsot ihmisten kuvia museossa,
huomaat, että osan ihmisistä nimi on kirjoitettu teoskylttiin.
Osan ihmisistä nimi puuttuu.
Miksi nimet puuttuvat?
Joku ihminen on rikas ja tärkeä.
Hän on ehkä tilannut oman muotokuvan.
Myös hänen työpaikkansa on voinut tilata muotokuvan.
Toisen ihmisen työ on olla taitelijan malli.
Se tarkoittaa, että taiteilija tai taidekoulu
maksaa hänelle palkkaa mallin työstä.
Silloin mallin nimi usein puuttuu teoskyltistä.
Kuvan miehen nimi on Pierre Louis Alexandre.
Hän syntyi vuonna 1844 ja kuoli vuonna 1905.
Hän pakeni Ranskan siirtomaasta Guyanasta, Etelä-Amerikasta
ja matkusti laivalla Ruotsiin.
Ruotsissa hän työskenteli Tukholman satamassa.
Hänen ammattinsa oli ahtaaja.
Ahtaaja siirtää tavaroita (tavara) sisään laivaan ja laivasta ulos.
Se on raskasta työtä.
Taiteilijat näkivät vahvan miehen satamassa.
Mies oli heidän mielestään mielenkiintoinen.
He halusivat, että hän tulee työhön malliksi.
Kun Pierre Louis Alexandre oli malli,
hän sai parempaa palkkaa.
Mallin työ oli myös paljon kevyempää.
Hänestä tehtiin ainakin 28 maalausta ja kaksi veistosta.
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Sanastoa
rintakuva
pahvi
teoskyltti

puuttua
muotokuva
paeta
satama
siirtää

taideteos, jossa ihminen on kuvattu
rintakehään saakka kuten tässä kuvassa
materiaali, joka on paksumpaa kuin paperi ja ruskeaa
taideteosten vieressä museossa tai
taidegallerioissa on kyltti, jossa on tietoa taideteoksesta,
esimerkiksi taiteilijan ja taideteoksen nimi
ei olla mukana, olla pois
taideteos, eli kuva, jossa on ihminen
lähteä karkuun, eli pois paikasta, jossa ei halua olla
paikka veden rannalla, jonne laivat tulevat
liikuttaa

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Miksi museon kuvien nimissä ei aina ole mallin nimeä?

Mitä työtä Pierre Louis Alexandre teki Ruotsissa ensin? Entä sen jälkeen?

Miksi mallin työ oli parempi työ hänelle?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Onko tämä kuva sinusta mielenkiintoinen? Miksi?
• Miksi taiteilijat ajattelivat, että Pierre Louis Alexandre on kiinnostava?
• Pierre Louis Alexandre oli maahanmuuttaja. Mikä hänen elämässään
oli hyvää? Entä mikä hänen elämässään oli vaikeaa?
• Mitkä asiat tekevät sinun mielestäsi arjesta hyvän?
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Avainsanoja: ihminen, koti, perhe, kaupunki, musiikki, vapaa-aika ja harrastukset,
rakkaus, juhlat
Taideteoksen eli kuvan nimi on Sisäkuva, soittava nainen.
Taiteilija Sulho Sipilä maalasi sen vuonna 1931.
Taideteos on 53,5 cm korkea ja 64,5 cm leveä.
Tekniikka on öljy kankaalle.
Sulho Sipilä syntyi vuonna 1895
ja kuoli vuonna 1949.
Hän oli suomalainen.
Kuvassa on olohuone Etelä-Helsingissä.
Flyygeliä soittaa Greta Hällfors-Sipilä,
ja kuvan maalasi hänen miehensä Sulho Sipilä.
He olivat molemmat taidemaalareita.
He tekivät vauhdikkaita ja värikkäitä taideteoksia.
Modernien taideteosten aiheena olivat
koti, ystävät ja sukulaiset,
kesälomat, arki ja juhla.
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Pariskunta rakasti huoletonta elämää.
Molemmat olivat musikaalisia:
Sulhon soitin oli viulu.
He soittivat ystäville juhlissa,
mutta myös kahdestaan kotona.
Kuvan huone on viihtyisä ja kotoisa.
Ikkunasta näkyy kaupunki.
Musiikki täyttää huoneen,
ja ulkona odottaa kaupunkilainen elämä.
Sanastoa
flyygeli
vauhdikas
moderni
huoleton
musikaalinen
viihtyisä

suuri piano
nopea
nykyaikainen, uudenaikainen
ilman huolia, ilman stressiä
ihminen, joka ymmärtää musiikkia,
osaa soittaa ja / tai laulaa
mukava, kodikas

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Mikä paikka kuvassa on?

Mitä soittimia pariskunta soitti ja milloin?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
•
•
•
•

Onko kuvan huone sinusta viihtyisä? Miksi?
Onko huoneessa jokin asia, jonka haluat omaan kotiisi? Mikä?
Mitä on kaupunkilainen elämä? Onko se hyvää elämää?
Haluatko asua kaupungissa vai maaseudulla? Miksi?
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Avainsanoja: ihminen, matka, tunteet, luonto, vuodenajat, rakkaus, ystävyys
Taideteoksen eli kuvan nimi on Odysseus ja Kalypso.
Taiteilija Maurice Denis maalasi sen vuonna 1905.
Taideteos on 82,5 cm korkea ja 116,5 cm leveä.
Tekniikka on öljy kankaalle.
Maurice Denis syntyi vuonna 1870
ja kuoli vuonna 1943.
Hän oli ranskalainen.
Miten kauniita värejä!
Tämä kuva näyttää paratiisilta
eli unelmien paikalta.
Maa on täynnä violetteja kukkia.
Meri on turkoosin sininen.
Kirkkaalla taivaalla on sateenkaari.
On lämmintä.
Ihmisillä on vähän vaatteita
tai he ovat alasti.
Osa heistä on meressä.
Siellä he uivat tai kahlaavat.
Yksi ihminen silittää vuohia.
On aivan rauhallista.
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Kuvan etualalla oikealla on kaksi ihmistä.
He ovat Odysseys ja Kalypso.
Se on myös tämän maalauksen nimi.
Kreikkalaisen taruston mukaan
kuningas nimeltä Odysseys
haaksirikkoutui eräälle saarelle.
Saarella Kalypso-niminen nymfi
piti Odysseuksen luonaan seitsemän vuotta.
Lopulta Odysseus palasi kotiinsa.
Mitä tapahtui Kalypsolle?
Tarina kertoo, että hän kuoli suruun.
Sen pituinen se.
Sanastoa
sateenkaari
kahlata
silittää
tarusto
haaksirikkoutua
nymfi
pitää luonaan
sen pituinen se

värikäs kuvio taivaalla sateen jälkeen
kävellä vedessä
koskettaa liikuttamalla kättä sivulle
kokoelma tarinoita eli kertomuksia
kun laiva hajoaa merellä
luonnossa elävä taruolento, joka on nainen
pitää kanssaan
Sadut ja kertomukset loppuvat usein näillä sanoilla.
Lause tarkoittaa, että siihen tarina päättyi.

Lue teksti ääneen. Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
Miksi kuva näyttää paratiisilta eli unelmien paikalta?

Mitä kuvan ihmiset tekevät? Kirjoita kolme asiaa!

Ketkä ovat Odysseus ja Kalypso?

Mitä sinä ajattelet? Juttele parin kanssa!
• Haluaisitko vierailla kuvan saarella? Miksi?
• Mikä on sinusta unelmien paikka?
• Miten sinne pääsee?
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