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Taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen puh. 044 701 1257

Toimistonhoitaja
Birgit Heinonen puh. 044 701 0254

Videotuki
Jarkko Montonen, käyttömestari/ atk-tuki
Mikael Leppäniemi, opiskelija (AMK) 
työharjoittelu (13.1.-13.6.), kesätyöntekijä 
(23.6.-22.8.)
Päätoimiset opettajat
Annika Suutari, kuvataideopettaja, TaM 
(äitiyslomalla 20.4.2016 asti)
Timo Penttilä, kuvataideopettaja, TaM

Tuntiopettajat
Anna Halls, kuvataiteilija, FM 
 taidehistoria ja estetiikka
Hanna Tammi, taidegraafikko, KuM    
 taidegrafiikka
Kati Kivistö, kuvataiteilija 
 tuntiopettaja
Jenni Uusitalo, TaM
 tuntiopettaja
Manana Hakala, kuvataideopettaja
 tuntiopettaja, fantasiahahmo
Ari Koivisto, kuvataiteilija
 piirustus-maalaus, elävänmallinpiirustus
Paavo Paunu, kuvataiteilija
 piirustus ja maalaus
Pasi Vainionpää, kuvataiteilija
 piirustus-maalaus, värien peruskurssi ja   
 keramiikka
Toni Lehtola, kuvataiteilija, AMK
 tuntiopettaja, kuvanveisto
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LUKUVUOSI 2015-2016

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi 17.8.2015 ja päättyi 17.12.2015. 
Kevätlukukauden opetus alkoi 11.1.2016 ja päättyi 19.5.2015.

Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi 1.9.2015 ja päättyi 17.12.2015. 
Kevätlukukauden opetus alkoi 11.1.2016 ja päättyi 3.5.2016.

Syyslomaa vietettiin viikolla 43 (19.-25.10.2015) ja hiihtolomaa viikolla 8 (22-
28.2.2016).

TOIMINTA-AJATUS

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perus-opetusta visuaalisten taiteiden laajan op-
pimäärän mukaan 4-19 -vuotiaille porilaisille lapsille ja nuorille, sekä yli 16-vuotiaille 
aikuisten iltalinjalla. 
Opetusta ohjaavat opetussuunnitelmat, jotka perustuvat Opetushallituksen visuaal-
isten taiteiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman pe-
rusteisiin 2002 (OPH:n määräys 39/011/2002).
Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin, antaa 
mahdollisuus luovaan työskentelyyn ja luoda edellytykset elinikäiselle visuaalisten 
taiteiden harrastamiselle sekä antaa valmiuksia hakeutua jatkamaan opiskelua alalla. 

Porin taidekoulun yhteydessä toimiva Porin videotuki tuottaa videoteknisiä palveluita 
kuten editointia ja siihen liittyviä oheistoimintoja, videoteknistä konsultointia sekä 
videotuotantovälineiden vuokrausta. 

Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaa-lisen 
alan toimijoiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
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HALLINTO JA TALOUS

Porin taidekoulu on Porin kaupungin ylläpitämä oppilaitos ja se toimii Porin kulttuu-
riasiainkeskuksen ja kaupungin kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Lasten ja nuorten 
kuvataidekoulu on saanut vuodesta 2001 tuntiperusteista valtionapua.

Porin taidekoulu saattaa myös tiloja ja muita resursseja Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksen Porin yksikön käyttöön. 

Lukukausimaksut
Kaksi kertaa vuodessa perittävä lukukausi-
maksu oli varhaisopinnoissa 55 euroa, las-
ten perusopinnoissa 65 euroaja nuorten 
syventävissä työpajaopinnoissa 80 euroa.

Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu oli sekä 
ensimmäisellä että toisella vuosikurssilla 
250 euroa. Entisten iltalinjalais-ten jat-
kokurssin kurssimaksu oli 160 euroa luku-
kaudessa.

Lyhytkurssit ja kesäleiri olivat maksullista 
kurssitoimintaa.

 
OPPILAAT JA OPETUS

Toukokuun 2016 lopussa oppilaita ja opis-
kelijoita oli yhteensä 352. Varhaisiän opin-
noissa oli 48, perusopinnoissa 190 ja 
syventävissä työpajoissa 75 oppilasta. Ai-
kuisten iltalinjalla opiskeli 39 opiskelijaa.

Lapset ja nuoret saivat opetusta 34 viikkoa lukuvuodessa. Varhaisiän opinnoissa ope-
tusta annettiin viikossa 60 minuuttia, perusopinnoissa 2-3 oppituntia ja syventävissä 
työpajaopinnoissa 3 oppituntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Aikuisten iltalinjalla opetusta annettiin 31 viikkoa. Opetusta oli keskimäärin 8-12 tun-
tia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Taidekoulu jatkoi jatkokurssin järjestämistä iltalinjalta jo valmistuneille opiskelijoille. 
Lukuvuoden kestävä kurssi pidettiin perjantai-iltaisin. Kurssille osallistui 12 opiskeli-
jaa. Opetuksen tavoitteena on tukea kunkin yksilöllistä taiteen tekemistä taidekoulun 
opettajien johdolla. Ryhmässä jatkoi opiskeluaan 12 entistä opiskelijaa. Lukuvuoden 
aikana opetusta tarjottiin piirustus-maaalauksesta sekä taidegrafiikasta. Myös ker-
amiikasta järjestyi lyhytkurssi. Opetusta annettiin 30 viikkoa.

Taidekoulu tarjosi työkokeilupaikan Emma Heinoselle, joka toimi mm. avustajana 
opetuksessa. Työkokeilu kesti xx.xx-xx.xx.

Taidekoulu tarjosi työhön tutustumispaikan suomenkielen opiskelijalle Tereza Drelin-
gille xx.xx.-xx.xx.
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POIMINTOJA LUKUVUODEN VARRELTA

Mörköviikko 
Lokakuun viimeisellä viikolla 26.–29.10.
vietettiin mörköviikkoa Liisa Ihmemaassa teemalla. 
Viikon aikana outoja ihmemaan otuksia ikuistettiin 
valokuviin, täytettiin kauhumittareita sekä leikittiin va-
loilla ja varjoilla. Tuntien lopuksi oppillailla oli mahdol-
lisuus itse kokeilla, miltä tuntuu pujahtaa kaninkolosta 
aukeavaan ihmeelliseen käytävään.

Mikiksen aula
Mikonkadun toimipisteen odotusaulan ilme uudistet-
tiin maalaamalla seinät ja hankkimalla uudet kalusteet. 
Seinämaalaukseen yhdistettiin 4-6-vuotiaiden oppilaid-
en piirtämät supersankarihahmot. Maalauksen toteutti 
työkokeilija Emma Heinonen.

Aitanäyttely
Oppilaiden maalaamat graafiset eläinhahmot ripustettiin taidekoulun Pohjoipuiston 
puoleiseen aitaan. Näyttely jatkui myös koulun sisäpihalla ja oli yleisön nähtävillä 
porinpäivän viikonloppuna 24.-27.9.

Osaava Satakunta
Porin taidekoulu järjesti tilauk-
sesta kuvataidekursseja Osaava 
Satakunta –hankkeelle, joka on 
aluehallintoviraston rahoittama 
ja käynnistämä hanke yleissiv-
istävän koulutoimen opettajien 
täydennyskoulutuksen kehit-
tämiseen. Taidekoulun tiloissa 
pidettyjä yhden iltapäivän mit-
taisia kursseja järjestettiin syys-
lukukaudella x määrä ja kevät-
kaudella x kappaletta. Kursseille 
osallistui lastentarhanopettajia 
sekä yleissivistävän koulun 
opettajia ympäri maakuntaa.
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Valokuisti
Lapsen oikeuksien päivänä 19.11. taidekoulun pihalla järjestettiin valotaidetapahtuma 
Valokuisti. Tapahtumassa koulun takapihalle katettiin Liisa Ihmemaassa aiheinen juh-
lapöytä, mistä teekestit karkasivat myös puun oksille saakka roikkumaan. Tapahtu-
maan osallistuville oli tarjolla muurinpohjalettuja, joita syötiin satumaisesti valaistus-
sa pihapiirissä.Tapahtuman yleisö sai lisäksi kokeilla valomaalausta sekä varjokuvien 
tekoa.
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Nykytaide-lyhytkurssi
Anne Roininen opetti aikuisten iltalinjan lyhytkurssin, joka käsitteli nykytaidetta. 
Opiskelijat osallistuivat työpajaan, jossa yhdisteltiin kasvi- ja eläinkunnan element-
tejä - metamorfoosissa synnytettiin uusia, mielikuvituksellisia lajikkeita tutkittavaksi. 
teokset olivat esillä osana Porin taidemuseon PEDAseinällä järjestettyä näyttelyä Kas-
vitieteellinen eläintarha - näyttelyä 22.3.-22.5.2016.

Kevätnäyttely
Taidekoulun aikuisten iltalinjan kevätnäyttely järjestettiin Porin kaupunginkirjastolla 
sekä taidekoulun tiloissa 26.4. - 7.5. Näyttelyssä oli esillä eri tekniikoilla toteutettuja 
teoksia lukuvuoden varrelta.

Vierailu taidemuseolla
Taidekoulun ryhmät vierailivat Porin taidemuseolla 9.-12.5. ja tutustuivat näyttelyi-
hin Eggert Petursson: Floora sekä Itä-Aasian videoikkuna: Kaupungistumisen heijas-
tumia. Näyttelykierroksen jälkeen osa ryhmistä tutki hyönteisen ja kasvien osia mik-
roskoopilla ja piirsi niitä mallista, osa rakensi pahvilaatikkorakennelmia taidemuseon 
sisäpihalla.
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Lasten ja nuorten 25v juhlanäyttely A.R.T. -Laporitorio
Porin taidekoulun lapset ja nuoret juhlistivat koulun 25-vuotista toimintaa Poriginal 
Galleriaan rakentuvalla värikkäällä A.R.T.- Laporitorio juhlanäyttelyllä 14.-31.5.2016. 
Poriginal Gallerian alakerta muuntautui näyttelyn ajaksi höyrähtäneen tiedemiehen 
kokeelliseksi laboratorioksi, jonka erilaiset keksinnöt ja kierot kaavailut täyttivät tilan 
kokonaisvaltaiseksi installaatioksi. Kuluneen lukuvuoden aikana oppitunneilla suun-
niteltiin erilaisia vimpaimia ja vekottimia, harrastettiin eri lajien risteyttämistä sekä 
tehtiin ylimaallisia kokeita koulun taidelaboratoriossa. Näyttelytilaan ripustetut ai-
kaansa edellä olevat keksinnöt ja keksintöjen suunnitelmat toteutettiin pähkähullulla 
mentaliteetillä mahtipontisten ajatusten siivittäminä. Juhlanäyttely oli kävijämen-
estys, sillä A.R.T.-Laporitoriossa kävi n. 843 vierasta.
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Päättötyönäyttely Päätöksiä 
Porin taidekoulusta keväällä 2016 valmistuvien nuorten ja aikuisten päättötyönäyttely 
Päätöksiä oli esillä Poriginal gallerian yläkerrassa 14.–31.5.2016. Näyttely kruunasi 
opiskelijoiden pitkäjänteisen harjoittelun; aikuisilla iltaopinnot kestivät kolme vuotta 
ja nuorilla opiskelutahdista riippuen jopa kymmenen vuotta. Kaikki opiskelijat suorit-
tivat valmistuessaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän. 
  
Näyttely sisälsi kymmenen opiskelijan teoksia. Nuorempaa polvea taiteilijoista edus-
tivat Aycil Atalmis, Fanny Häyry, Anna Kalliovuo, Katariina Kilkku ja Iida Virtanen. 
Samassa tilassa päättötyökokonaisuutensa esittelivät aikuisopiskelijat Paula Gröhn, 
Juhana Saarto, Minna Salomaa, Paula Soini ja Airi Tarkkio. Teokset vaihtelivat maa-
lauksista installaatioihin ja valmistustekniikat piirtämisestä taidegrafiikkaan. Päättö-
työtöiden lisäksi näytillä olivat opiskelijoiden päättötöihin liittyvät portfoliot. Päättö-
työntekijöitä ohjasi Ari Koivisto.
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Viikkarin kyläjuhla
Taidekoulu oli mukana Viikkarin kyläjuhlassa 21.5., jonka teemana oli kuninkaalliset 
pidot. Rehtori Henna Jaatinen sekä kuvataideopettajat Timo Penttilä ja Annika Suutari 
ohjasivat työpajoja, joissa valmistettiin kruunuja sekä rakennettiin yhteistä, värikästä 
lohikäärme-teosta. Yleisö sai myös tutustua sisäänkäveltävän camera obscuran toi-
mintaan.

Uusi aita
Lukuvuoden aikana taidekoulun pihaa ympäröivä aita purettiin ja tilalle rakennettiin 
uusi. Vanha aita oli jo todella huonossa kunnossa ja osittain rikki. Uusi aita sopii hyvin 
yhteen rakennusten arkkitehtuurin ja värien kanssa kanssa.

Betonikurssi opettajille
Taidekoulu järjesti opettajilleen betonitaidekurssin 25.5. jonka aikana kokeiltiin er-
ilaisten betonitaideteoksien valmistamista. Kurssia ohjasi Veijo Setälä.

Taidekoulun kesäleiri
Porin taidekoulu järjesti perinteisen päiväleirin 1.-5. luokkalaisille oppilailleen  “Mikik-
sen” toimipisteessä ja pihapiirissä osoitteessa Mikonkatu 21. Leirillä rakennettiin 
pihataidetta mm. valmistamalla eri muotoisia betonilaattoja. Kurssin vetäjinä toimivat 
Kati Kivistö ja Toni Lehtola.
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Arkkitehtuuri- ja muotoilukurssi
Arkkitehtuurikoulu Arkki ja Porin taidekoulu järjestivät yhteistyössä kaksikielisen 
arkkitehtuuri- ja muotoilukurssin 10-15-vuotiaille 13.–17.6.2016 Porin taidekoulun 
“Mikiksen” toimipisteessä ja pihapiirissä osoitteessa Mikonkatu 21. Arkkitehtuuria ja 
muotoilua yhdistävä kesäkurssi oli tarkoitettu Porin alueen suomen- ja ruotsikielisille 
nuorille. Opettajina toimivat Arkin arkkitehtiopettaja Otso Askolin ja Porin taidekoulun 
kuvataideopettaja Kati Kivistö. Kesäkurssilla nuoret pääsivät yhdessä tutustumaan 
arkkitehtuurin ja muotoilun maailmaan erilaisten suunnittelutehtävien kautta. Opetus 
tapahtui sekä suomen- että ruotsinkielellä, joten viikon aikana opittiin myös hauskalla 
tavalla arkkitehtuurin ja muotoilun sanastoa molemmilla kotimaisilla kielillä. Kurssilla 
rakennettiin pienoismalleja sisä- ja ulkotiloista, majoja 1:1 mittakaavassa ja muo-
toiltiin kodin käyttöesine, valaisin.

Yht Sirkust
Porin taidekoulu osallistui Yht Sirkust-perhetapahtumaan Kirjurinluodossa 18.7.2016 
esittelemällä yleisölle camera obscuran toimintaa.

Yhteistyö
Bolderajan taidekoulu/ Riika
Pori Jazz
Emma & Elias -ohjelma
Palmgren konservatorio
Annankatu 6
T.E.H.D.A.S. ry
Lyseon koulu
Länsi-Porin koulu
Porin kaupunkisuunnittelu
Porin kaupunki/ etsivä nuorisotyö
Porin kaupungin puistotoimi
Porin lastenkulttuurikeskus 
Porin taidemuseo
Porin taiteilijaseura
Satakunnan museo
Porin kulttuuriasiankeskus
Aalto yliopiston Porin yksikkö


