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GRAFFITI WORKSHOP TAI AIHE-ESITTELY 
Workshop-pajalla nuoret pääsevät itse tekemään graffiteja ja aihe-esittelyssä kerrotaan 
graffitista taidemuotona ja käydään perustaa läpi. 
Ikä: Ylä-aste ikäiset 
Ryhmän koko: Workshop pajalla enintään 15, aihe-esittelyssä voi olla enemmänkin  
Kesto: 120 min 
Tila: Esim. kuvaamataidon luokka 
Tarvikkeet: Videoprojektori (ei pakollinen), A4 paperia, erilaisia kyniä. Riippuu onko 
kyseessä aihe-esittely vai workshop paja. 
Ohjaaja: Kai Tuomas Pennanen 
Toiminta-alue: Lappeenranta ja sen viereiset kunnat. 
Yhteystiedot: Kai Tuomas Pennanen / kaituomas@gmail.com 

 
MUSTAA JA VALKOISTA, VIRTAAVAA JA MUUTTUVAA 
Pajatyöskentely koostuu tussityöskentelystä, jota jatketaan öljypastelliliiduin. Annetaan  
sattumalle siivet ja katsotaan, minne vesi mustetta kuljettaa. Lopuksi työstetyistä pienistä  
kuvista kootaan kollaasitekniikalla lopullinen työ.  
Ikä: 7.-9-luokat  
Ryhmän koko: 12 hlö  
Kesto: 2x45min  
Tila: Luokkatila 
Tarvikkeet: Villalankaa, tussia, väriastiat, sakset, öljypastelliliidut, maalausalustat/  
suojamuovit, A3- kokoiset maalauspaperit, maalarinteippiä ja liimaa.  
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja  
Toiminta-alue: Lappeenranta  
Ajankohta: Sovitaan varauksen yhteydessä 
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com  
  

MINÄ JA TUNTEET  
Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään. Tällä kerralla työstetään tunteita paperille, 
näkyväksi ja opetellaan kuuntelemaan itseä. Miltä suru näyttää? Millaista liidun liikettä se 
on? Entä minkä väristä? Entä viha? Miten viha tulee paperille esiin? Minkä värin se ottaa? 
Entä ihastus tai turvallisuus? 
Ikä: 7.-9-luokat  
Ryhmän koko: 12 hlö  
Kesto: 2x45min  
Tila: Luokkatila 
Tarvikkeet: Guassivärit, öljypastelliliidut, maalausalustat, siveltimet, vesiastiat, 
kertakäyttölautaset, A3- kokoiset maalauspaperit, maalarinteippiä.  
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja  
Toiminta-alue: Lappeenranta  
Ajankohta: Sovitaan varauksen yhteydessä 
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com 
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LASIMAALAUSTYÖPAJA 

Työpajassa suunnitellaan ja tehdään lasimaalaus. Kuviot piirretään lasiesineeseen 
rajausväreillä ja maalataan lasimaaleilla. Mahdollisuus on tehdä erilaisista lasipurkeista 
kynttilälyhtyjä, koriste-esineitä ja ”aarrerasioita”, tai koristella vaikkapa vanha juomalasi 
uudenlaiseksi. Lasimaalauksen tekoon soveltuvat esim. pilttipurkit, kurkkupurkit, vanhat 
juomalasit yms. kirkkaat ja läpinäkyvät lasiesineet.  
Ikä: ala-koululaiset 
Kesto: 2 x 45 min 
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, Kuvataiteilija (AMK) 
Toiminta-alue: Lappeenranta; keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin 
Yhteystiedot:  tiinalotta.sarmola@gmail.com   p.050 340 7670 

 
AKRYYLIMAALAUSTYÖPAJA 
Työpajassa opetellaan akryylimaalaustekniikkaa ja värien sekoittamista. Ensiksi 
suunnitellaan maalaus piirtäen ja sitten toteutetaan maalaus kiilapohjustetulle kankaalle 
akryylimaaleilla maalaten. Maalaukseen liitetään myös ripustus rautalangasta, jotta sen voi 
laittaa vaikkapa tauluksi seinälle.  
Ikä ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset, eri-ikäisille omat pajat 
Kesto 3 x 45min 
Tarvikkeet vesikippoja 
Toiminta-alue Lappeenranta: keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin 
Ohjaaja Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija 
Yhteystiedot tiinalotta.sarmola@gmail.com, p.050 340 7670 
 
GRAFIIKAN TYÖPAJA 
Työpajassa tehdään kohopainografiikkaa press print -tekniikalla. Press print -levylle 
piirretään kuvio lyijykynällä. Kohopainossa painolaattaan koholle jätetyt kohdat jättävät 
painettaessa eli vedostettaessa painojäljen. Harjoitellaan erilaisten viivojen ja pintojen 
tekoa ja sitä kuinka ne vaikuttavat työhön ja painojälkeen. Opetellaan vedostamaan levy 
paperille.  
Ikä: ala-koululaiset 
Kesto: 2 x 45 min 
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, Kuvataiteilija (AMK) 
Toiminta-alue: Lappeenranta: keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisi 
Yhteystiedot:  tiinalotta.sarmola@gmail.com   p.050 340 7670 

 
TAIDELASIPAJA 
Lasipajassa tutustutaan Tiffany- ja kaiverrustekniikoihin. Oppilaat saavat seurata 
työnäytöstä ja kokeilla lasin leikkausta, hiontaa ja kaiverrusta.  
Ikä: 6 – 18v, eri-ikäisille omat pajat, esim. (6-8; 9-12; 13-15; 16-18) 
Ryhmän koko: 5-8 
Kesto: 3 x 45min 
Vetäjät: Maire Pyykkö (TaM),  Arkadi Anishtshik (TaM) 
Muuta: Lasipaja on suunnattu kaikenikäisille lapsille, ikä vaikuttaa opetustyyliin. Yli 5 hlö 
ryhmät vaativat kaksi opettajaa tai osaavaa apulaista.  
Muuta: Kurssin ryhmien koot ja aikataulut sovittava vetäjien kanssa. Materiaalit ja 
tarvikkeet löytyy opettajalta. 
Yhteystiedot: Maire Pyykkö, 044 – 553 6963, maire47@gmail.com   
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AKVARELLIPAJA 
Akvarellipajassa lapset ja nuoret tutustuvat ”märkää märälle” akvarellimaalaustekniikkaan, 
saavat seurata työnäytöstä ja maalata yhden työn. 
Ikä: 6 – 18v, eri-ikäisille omat pajat. Esim. (6-8; 9-12; 13-15; 16-18) 
Ryhmän koko: 8-20 (Yli 8 hlö ryhmät vaativat kaksi opettajaa tai osaavaa apulaista.)  
Kesto: 2 x 45min 
Materiaalit ja tarvikkeet: akvarellivärit (nappivärit käy), pehmeät pyöreät 
akvarellisiveltimet, akvarellipaperi 200 g, lyijykynät, maalariteippi, sanomalehdet. 
Materiaalit eivät sisälly opetukseen. 
Muuta: Kurssin ryhmien koot ja aikataulut sovittava vetäjien kanssa.  
Vetäjät: Maire Pyykkö (TaM), Arkadi Anishtshik (TaM) 
Yhteystiedot: Maire Pyykkö, 044 – 553 6963, maire47@gmail.com  

 
| OMA MAAILMA, YHTEINEN MAAILMA  
Paja sisältää vuorovaikutuksellisesta maalaustyöskentelyä ryhmässä. Jokainen saa luoda  
maalaten oman maailmansa ja antaa lahjan toisten maailmoihin. Millaisia maailmoja siitä  
syntyykään?  
Ikä: 7.-9-luokat  
Ryhmän koko: 12 hlö  
Kesto: 2x45min  
Tila: Luokkatila  
Tarvikkeet: Guassivärit, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, A3-  
kokoiset maalauspaperit, suojamuovia/maalausalustat, maalarinteippiä.  
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja  
Toiminta-alue: Lappeenranta  
Ajankohta: Sovitaan varauksen yhteydessä 
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com   
 

|| OMA MAAILMA, YHTEINEN MAAILMA 
Paja sisältää vuorovaikutuksellisesta maalaustyöskentelyä ryhmässä. Jokainen saa luoda  
maalaten oman maailmansa suurelle yhteiselle maalauspohjalle. Yhteistä maailmaa  
työstetään yhdessä.  
Ikä: 7.-9-luokat  
Ryhmän koko: 12 hlö  
Kesto: 2x45min  
Tila: Luokkatila, josta saa tarvittaessa pulpetit siirrettyä sivuun tai sali.  
Tarvikkeet: Guassivärit, remonttipaperi, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset,  
öljypastelliliidut, suojamuovia, maalarinteippiä.  
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja  
Toiminta-alue: Lappeenranta  
Ajankohta: Sovitaan varauksen yhteydessä 
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com  
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