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Ohje opettajalle: 
 
Oppimateriaali sisältää kaksi esiopetukseen ja 1.-3. luokkaisille soveltuvaa tehtävää. 
Kummastakin tehtävästä on tarjolla yksinkertaisempi vaihtoehto (A) ja enemmän keskittymistä 
tai työskentelyaikaa vaativa vaihtoehto (B). Tehtävät liittyvät Vilho Lampi -näyttelyyn ja ne voi 
toteuttaa museovierailun aikana. Tehtävät pystyy tekemään myös ilman museovierailua.  
Alakoulun ops-viiteet löydät alta.

Laaja-alainen osaaminen:  
Kaikki tehtävät liittyvät alakoulun laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu sekä L4 Monilukutaito.

Alakoulun kuvataide: 
Tehtävät liittyvät kuvataiteen sisältöalueeseen S3 Taiteen maailmat. Tehtävissä kannustetaan 
oppilasta havainnoimaan taidetta kuvia tekemällä, rohkaistaan oppilasta keskustelemaan 
ajatuksistaan sekä innostetaan ilmaisemaan niitä kuvallisen tuottamisen kautta  (T1-T3). Oppilasta 
myös innostetaan tekemään omia kuvia oman elinympäristön tarkastelun pohjalta (T9).
 
Alakoulun äidinkieli ja kirjallisuus:
Tehtävät liittyvät suomen kielen ja kirjallisuuden sisältöalueeseen S1 Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen ja S3 Tekstien tuottaminen. Tehtävissä vahvistetaan oppilaan taitoa toimia 
vuorovaikutustilanteissa, ohjataan oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan (T1-T2) sekä 
rohkaistaan oppilasta kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla (T9). 

Tiedoksi:
Museon kassalta voit lainata oppilaiden käyttöön puuvärejä ja kirjoitusalustoja. Kassalta voit pyytää 
ryhmällesi myös istuintyynyjä.
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Omissa ajatuksissa (B): Tunnetaitoharjoitus 

Kun olette täyttäneet edellisen harjoituksen ajatuskuplat, keskustelkaa hetki kunkin oppilaan valitsemista 
ajatuksista. Miksi ne sopivat taideteoksen lapselle? Jos oppilaat ovat kuvitelleet taideteoksen lapselle 
ikäviä tunteita tai ajatuksia (esimerkiksi yksinäisyyttä tai surua), miettikää yhdessä erilaisia lauseita, joilla 
voisitte tehdä taideteoksen lapselle paremman mielen. Tehtävän tekemiseen ei tarvita kirjoitustaitoa, vaan 
voitte toteuttaa sen myös keskustelemalla.

Omissa ajatuksissa (A) 

Tutustu Vilho Lammen teoksiin Lukeva poika (1933) ja Maija ja ruusu (1932). Tarkastele teoksen värejä. 
Millainen tunnelma niistä välittyy? Mitä teokseen kuvatun lapsen asento tai ilme kertoo? Entä mitä kuvassa 
oleva lapsi voisi ajatella? Kirjoita lapsen mietteet ajatuskupliin. 

Vasemmalla: Vilho Lampi: Maija ja Ruusu, 1932. Oikealla: Vilho Lampi: Lukeva poika, 1933. © Oulun taidemuseo. Kuvat: Mika Friman.



Satupuu (A) 

Tutustukaa Vilho Lammen teoksiin Raita ja Lakeuden mänty. Teoksissa on erilaisia puita. Puut eivät ole 
täysin luonnollisen näköisiä, vaan taiteilija on tehnyt niistä oman näköisiään tulkintoja. 

Millainen on sinun oma satupuusi? Piirrä tai kirjoita kehykseen. Jos teette tehtävän museovierailun aikana, 
voitte lainata puuvärit ja kirjoitusalustat museon kassalta. 
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Kuva ylhäällä:  Vilho Lampi: Raita, 1925. 
Kuva alhaalla: Vilho Lampi: Lakeuden mänty, 1927.  
© Oulun taidemuseo. Kuvat: Mika Friman.
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Satupuu (B): Mielikuvaharjoitus 

Ohje opettajalle:

Tässä harjoituksessa tehdään omat satupuut. Voit johdatella ryhmää oman satupuun tekemiseen 
mielikuvaharjoituksen avulla. Harjoitus auttaa lasta orientoitumaan tehtävään ja tukee mielikuvituksen 
kehittymistä. Harjoituksen voi toteuttaa missä tahansa rauhallisessa ja turvallisessa tilassa, jossa lapset 
löytävät rentouttavan asennon ja voivat sulkea silmänsä kuuntelemisen ajaksi. Museossa voitte pyytää 
museon henkilökunnalta istuintyynyt lainaan.

Lue alla oleva teksti lapsille rauhallisesti niin, että mielikuvitukselle jää tilaa työskennellä. Harjoituksen 
jälkeen tehkää omat satupuut. Museossa voitte hyödyntää puuvärejä ja kirjoitusalustoja, joita saa lainata 
museon kassalta. Voitte myös käyttää seuraavan sivun kehystä satupuun raameina ja merkitä taiteilijan 
nimen, teoksen nimen ja tekopäivän kehyksen alle. Koulussa tai päiväkodissa voitte käyttää muita tarjolla 
olevia välineitä, kuten vahaliituja, sormivärejä tai vesivärejä. Voitte tehdä satupuut myös kollaasitekniikalla 
esimerkiksi kartongista ja värikkäistä paperinpaloista, lehdistä leikatuista palasista ja silkkipaperista.

 
 
Sulje silmäsi. Muistele hetki jotain sinulle tuttua puuta, jonka näet usein vaikka kotipihassa 
tai koulumatkalla. Miltä puu näyttää?  

Kuvittele seuraavaksi mielessäsi sinun oma satupuusi. Satupuu on mielikuvituspuu, eli 
se voi näyttää ihan miltä sinä itse tahdot. Onko puu suuri, ihan pieni vai keskikokoinen? 
Millainen on puun runko? Onko se suora vai mutkitteleva, paksu vai aivan ohut? 
Luonnossa puun rungot ovat usein ruskeita, harmaita tai melkein mustia. Mutta 
satupuun runko voi olla juuri sen värinen, kuin itse haluat.  

Entä puun lehdet? Ovatko ne pyöreitä vai pitkulaisia, kolmion muotoisia vai ehkä perhosen 
siiven näköisiä? Ovatko lehdet kovia ja karheita vai taipuisia ja pehmeitä? Voit itse päättää, 
miltä sinun satupuusi lehdet näyttävät ja minkä värisiä lehdet ovat. Ehkäpä sinun puussasi 
ei ole lehtiä ollenkaan. Tai ehkä lehdet leijailevat tuulen mukana puun ympärillä. 

Luonnosta löytyvissä puissa voi kasvaa erilaisia asioita, kuten kukkia tai hedelmiä. 
Satupuissa voi kasvaa ihan mitä tahansa. Kasvaako sinun satupuussasi jotain? Myös 
erilaiset eläimet viihtyvät puissa. Onko sinun satupuusi jonkun eläimen, ihmisen tai olion 
koti? 

Mieti vielä hetki, miltä satupuusi näyttää. Pidä silmät kiinni, mutta katsele mielessäsi 
ensin puun runkoa. Kiipeä sitten ylöspäin kohti oksia ja puun lehtiä. Paina mieleesi miltä 
kuvittelemasi puu näyttää. 

Voit avata silmäsi. Nyt tehdään mielikuvituspuista totta piirtämällä/maalaamalla/...!
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