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AIKUISET NAISET VALTASIVAT KUVATAIDEKOULUN - ZONTAKERHON 

KUVATAIDETUOKIOISSA OPPIMISTA JA YHDESSÄOLOA  

Hiidenveden Zontakerhon järjestämät aikuiselle naiselle kohdennetut virikkeelliset 
kuvataidetuokiot toteutettiin Vihdin kuvataidekoulun tiloissa yhteistyössä koulun taiteilijoiden 
kanssa. Ryhmä innokkaita naisia pääsi kokeilemaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. 
Tuokioiden teemana oli tällä kerralla kolmiulotteisuus. 

Betonia, savea ja silkin säihkettä 

Tusinan verran iloisia, innostuneita ja eri ikäisiä aikuisia naisia saapuu kuvataidekoululle. 

Rupatellaan, juodaan kahvit ja kysellään kuulumiset. Tuokioiden alussa käy iloinen ja rentouttava 

puheensorina. Samalla kuullaan päivän taideteemasta ja virittäydytään edessä olevaan 

tekemiseen. Kuvataidetuokiot ovat yhteinen sosiaalinen tapahtuma, joka toteutetaan 

hyväntekeväisyysvaroin. Ne sitovat lämminhenkisesti yhteen aikuisia naisia, Zontakerhon jäseniä 

sekä osaavia taiteilijoita. Vihdin kuvataidekoulu tarjosi inspiroivat tilat sekä opettajiaan tuokioiden 

toteuttamiseen. Hiidenveden Zontakerhon toteuttamat kuvataidetuokiot järjestettiin tänä vuonna 

12 hengen ryhmässä kolmena perättäisenä iltana. Tuokiot olivat oikeita ”3D-tuokioita”, koska 

materiaaleista synnytettiin kolmiulotteisia teoksia. 

Erityisen upeaa tuokioiden toteutuksessa on se, että kuvataidekoulu ja paikalliset taiteilijat tekevät 

hyvää yhdessä Zontien kanssa ohjatessaan tuokioiden ryhmää kukin vuorollaan ja ilman palkkiota. 

Tänä vuonna tuokioiden ohjaajina toimivat kuvataidekoulun taiteilijat Pauliina Ruokokoski, Maini 

Frösén ja Mari Lajunen. Tuokioiden aikana oli näin ollen mahdollista kokeilla monenlaisia 

tekniikoita. Trendikkäästä betonista syntyi sekä käyttö- että taide-esineitä ja savesta esimerkiksi 

ruukkuja ja reliefejä. Värikylläisiä silkkihuiveja maalatessaan tekijät säteilivät kilpaa kauniiden 

tuotostensa kanssa. 

Käden ja pään yhteistyö on parasta 

Käden ja pään yhteistyön on todettu olevan yksi parhaista keinoista aktivoida ja virkistää. Saven 

muovaaminen, betonin valaminen ja silkin maalaaminen vastaavat loistavasti tähän haasteeseen.  

”Zontakerhon järjestämät kuvataidetuokiot ovat saaneet aikaisemmin niin hersyvää kiitosta, että 

päätimme tänäkin vuonna tehdä hyvää tällä konseptilla”, toteaa kerhon palvelutoimikunnan 

puheenjohtaja Tuula Tarvainen. ”Kuvataidekoulu on tuokioille erityisen inspiroiva ympäristö.”  



 

 

Koulu elää nyt 31. toimintavuottaan. ”Hienoa, että tuokiot ovat tuoneet kuvikselle myös aikuisen 

naisen energiaa. Olemme kaikkia varten”, toteaa kuvataidekoulun rehtori Katja Uksila. 
Kuvataidetuokiot voitiin toteuttaa hyväntekeväisyyselokuvan tuottojen turvin. Hiidenveden Zonta-

kerho järjesti syksyllä Vihdin Kinossa erikoisnäytöksen palkitusta elokuvasta ” Tyttö nimeltä 

Varpu”.  Elokuvan tuotto käytettiin lyhentämättömänä aikuisten naisten kuvataidetuokioiden 

kustannuksiin. Syksyllä 29.9.2018 klo 11.00 järjestetään jälleen vastaavanlainen 

hyväntekeväisyysnäytös. 

Zontat tekevät palvelu- ja vaikuttamistyötä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi 

paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tulossa on uusi Zonta Antaa Uskallusta (ZAU) -

projekti, jonka puitteissa halutaan tukea tyttöjen uskallusta tehdä rohkeasti omia opiskelu- ja 

uravalintojaan. Monimuotoinen hyvän tekeminen ja vaikuttaminen jatkuu. 

 

 


