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Alkusanat
Koostimme loppusyksystä yhteenvedon Taidekoulun ja Videotuen 
tapahtumista lukuvuodelta 2016–2017 sekä syksyltä 2017. Tämä puo-
litoistavuotinen ajanjakso on pitänyt sisällään tavallista opetusarkea 
sekä toimintaan vakiintuneita tapahtumia, mutta lisäksi myös aivan 
erityisiä ja poikkeuksellisia tilaisuuksia.  

Syksyllä 2016 pidettiin Porin taidekoulun entisten opiskelijoiden ja 
henkilökunnan yhteinen 50 -vuotisjuhlanäyttely avajaisineen sekä ilta-
mineen. Syyskuussa 2017 puolestaan järjestettiin jälleen useamman 
vuoden tauon jälkeen Taavin tulet -tulitaidetapahtuma. Vaikka erilais-
ten tapahtumien järjestäminen ja organisointi tuntuu opetusarjessa 
joskus vähän työläältä, palkitsee lopputulos aina tekijänsä ja kaikki 
nähty vaiva tuntuu jälkikäteen sen arvoiselta. Kuvataideopetuksen 
rikkaus onkin sen joustavuus. Lähes kaikki 4-19-vuotiaitten oppilas-
ryhmät voivat osallistua taidekoulun erilaisten projektien ja tapah-
tumien tekemiseen. Joukkovoimassa on myös se taika, että pienikin 
teos riittää rakentamaan isoa kokonaisuutta. Esimerkiksi Taavin tulissa 
nähtyjä isoja lumihiutaleita oli tekemässä useita ryhmiä ja moni lapsi 
sai ikimuistoisen kokemuksen päästessään osaksi tuhatpäisen yleisön 
kerännyttä tekijäjoukkoa.

Osallistuminen paikalliseen taidetoimintaan onkin kirjattu yhtenä 
uutena sisältönä uudistettavaan opetussuunnitelmaan, joka otetaan 
käyttöön elokuussa 2018. Koska paikallisen opetussuunnitelman 
tekemiseen on kouluille itselleen annettu jälleen suuri vastuu, tullaan 
opetuksen sisällöistä kysymään myös lasten ja nuorten kodeilta 
sekä aikuisten osalta opiskelijoilta itseltään. Opsin uudistustyö alkaa 
todenteolla vasta tammikuussa. Tätä ennen lopettelemme pikkuhiljaa 
vuotta 2017 ja suunnittelemme jo kovaa vauhtia uutta vuotta 2018. 
Toivomme tulevaisuuden olevan yhtä rikas ja värikäs kuin käsillä 
olevassa mennyttä kertaavassa Taidekoulun ja Videotuen toimintaker-
tomuksessakin! 
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Päätoimiset opettajat
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Lisäksi Taidekoulu tarjosi työtoimintapaikan työelämäkokeilijalle sekä 
työkokeilijan, jotka toimivat mm. avustajana opetuksessa. Lisäksi 
taidekoululla suoritettiin käsi- ja taideteollisuusalan ohjaustoiminnan 
näyttö ja taidekoulussa työskenteli TET-harjoittelijoita.



LUKUVUOSI 2016-2017

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi 22.8.2016 ja päättyi 19.12.2016. 
Kevätlukukauden opetus alkoi 9.1.2017 ja päättyi 22.5.2017. 

Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi 29.8.2016 ja päättyi 
15.12.2016. Kevätlukukauden opetus alkoi 10.1.2017 ja päättyi 
2.5.2017.

Taidekoululla vietettiin syyslomaa viikolla 43 ja hiihtolomaa viikolla 8.

SYYSLUKUKAUSI 2017

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi 21.8.2017 ja päättyi 
19.12.2017. 

Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi 4.9.2017 ja päättyi 
15.12.2017. 

Taidekoululla vietettiin syyslomaa viikolla 43.

TOIMINTA-AJATUS

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta visuaalisten taiteiden 
laajan oppimäärän mukaan 4-19 -vuotiaille porilaisille lapsille ja nuoril-
le, sekä yli 16-vuotiaille aikuisten iltalinjalla.
 
Opetusta ohjaavat opetussuunnitelmat, jotka perustuvat Opetus-
hallituksen visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2002 (OPH:n määräys 
39/011/2002). Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuval-
lisen 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 videotek-
nisiä palveluita, kuten editointia ja siihen liittyviä oheistoimintoja, 
videoteknistä konsultointia sekä videotuotantovälineiden vuokrausta. 

Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä mui-
den visuaalisen alan toimijoiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisestikin.

HALLINTO JA TALOUS

Porin taidekoulu on Porin kaupungin ylläpitämä oppilaitos. Koulu toimi 
31.5.2017 asti Porin kulttuuriasiainkeskuksen ja kaupungin kult-
tuurilautakunnan alaisuudessa. Kesäkuun alussa voimaan astuneen 
kaupungin organisaatiouudistuksen myötä Taidekoulu ja Videotuki 
siirtyivät Kulttuuriyksiköstä Opetusyksikköön, jossa Taidekoulu, Porin 
seudun kansalaisopiston ja Palmgren-konservatorio muodostavat 
kolmen talon Sivistävän koulutuksen. 



Lukukausimaksut
Kaksi kertaa vuodessa perittävä lukukausimaksu oli varhaisopinnoissa 
65 euroa, lasten perusopinnoissa 75 euroa ja nuorten syventävissä 
työpajaopinnoissa 90 euroa.

Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu oli ensimmäisellä, toisella ja 
kolmannella vuosikurssilla 250 euroa ja neljännellä vuosikurssilla 175 
euroa + päättötyön arviointimaksu 50 euroa. Entisten iltalinjalaisten 
“Extrojen” kurssimaksu oli 160 euroa lukukaudessa.

Lyhytkurssit ja kesäleiri olivat maksullista kurssitoimintaa.

 
OPPILAAT JA OPETUS

Marraskuun 2017 lopussa oppilaita ja opiskelijoita oli yhteensä 388. 
Varhaisiän opinnoissa oli 48, perusopinnoissa 221 ja syventävissä työ-
pajoissa 83 oppilasta. Aikuisten iltalinjalla opiskeli 36 opiskelijaa.

Lapset ja nuoret saivat opetusta 34 viikkoa lukuvuodessa. Varhaisiän 
opinnoissa opetusta 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 keski-
määrin 8 oppituntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Taidekoulu jatkoi jatkokurssien järjestämistä iltalinjalta jo valmis-
tuneille aikuisille. Kurssit pidettiin pääsääntöisesti perjantai-iltaisin. 
Kursseille osallistui 11-13 opiskelijaa. Opetuksen tavoitteena on tukea 
kunkin yksilöllistä taiteen tekemistä taidekoulun opettajien johdolla. 
Lukuvuoden aikana opetusta tarjottiin piirustus-maalauksesta sekä tai-
degrafiikasta. Myös keramiikasta järjestettiin intensiivinen lyhytkurssi. 



POIMINTOJA LUKUVUODELTA 2016-2017 SEKÄ SYKSYLTÄ 2017

SYKSY 2016

Pihaprojekti
Syksyllä 2016 taidekoulu käynnisti hankkeen, jolla koulun epäsiististä 
pihasta muokataan monikäyttöinen taide- ja elämyspiha. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää monipuolisempaa ja 
toiminnallisempaa kuvataideopetusta hyödyntäen taide-
koulun pihaa ympärivuotisena opetustilana. Opetushal-
lituksen valtionavustuksen/apurahan (tarkennus) avulla 
pihan muokkaus käynnistettiin yhdessä Porin puistotoi-
men kanssa. Pihaan saatiin paikka oppilasryhmien kans-
sa tekemiselle sekä valmiuksia teosten ripustamiseen. 
Pihaan istutettiin syreeniportti ja pajuaidanne, josta 
tulevaisuudessa saamme rakennusmateriaalia ympäris-
tötaideteoksiin. Sisäpihalle saatiin taiteen esillepanoa 
varten pohjustettu keskusaukio, joka päällystettiin kivillä 
ja betonimosaiikki-laatoilla. 

Syysretki Kalloon
Taidekoulun syyslukukauden kohokohdaksi on jo vuosien varrella 
muodostunut retki Kalloon. Perus- ja sy-
ventävien opintojen oppilaille suunnatulla 
retkellä tehtiin ympäristötaidetta, kuvat-
tiin animaatioelokuvia ja valokuvia sekä 
piirrettiin ja maalattiin. Ja mikä tärkeintä: 
grillattiin makkaraa!

Taidekoulu 50 vuotta-näyttely
Porin pääkirjaston näyttelytilassa esiteltiin 5.-24.9.2016 taidekoulun 
vaiheita lehtileikekollaasien kautta sekä otteita oppilastöiden kokoel-
masta, jota kartutettiin 80- ja 90-luvulla.



Taidekoulun 50-vuotisjuhlat ja juhlanäyttely
Porin taidekoulun syksy huipentui koulun 50-vuotisjuhliin 23.9.2016 
Juhlavuoden kunniaksi taidekoululla järjestettiin  yhteisnäyttely, johon 
osallistui noin 100 entistä opiskelijaa ja henkilökuntaan kuulunutta 
jäsentä. Runsas ja näyttävä joukko taideteoksia levittäytyi taidekoulun 
käytäville ja juhlasaliin 24.9.-9.10.2016 Näyttelyn avajaispäivänä jär-
jestettiin iltamat, johon osallistui noin sata kutsuvierasta. Juhlapuheen 
piti apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus. Lisäksi taidekoulun histo-
riasta kertoivat entinen rehtori Henry Merimaa ja entinen taidekoulun 
johtaja Laura Lilja. Taidekoulun vanha rakennus ja kaunis kansallisro-
manttinen sali pääsivät oikeuksiinsa juhlatunnelmassa.



Porin taidekoulun tiivistetty historiikki 

• 1966, tammikuussa, taidekoulu aloitti toimintansa Cygnaeuksen kou-
lun tiloissa valmistavan peruskurssin muodossa. Koulua ylläpiti Porin 
Piirustuskoulun Kannatusyhdistys ry. 15.9.1966 Porin piirustuskoulun 
varsinainen toiminta alkoi Porin kaupungin kunnostamissa ja koululle 
luovuttamissa tiloissa ns. Honkasen talossa, jossa nykyään toimii 
Annankatu 6. Koulussa oli vapaan taiteen ja sovelletun taiteen (mainos 
ja somistus) linjat ja koulu toimi kaksivuotisena iltakouluna.

• 1974 Vapaan taiteen linja muuttui kolmivuotiseksi.

• 1975 Sovelletun taiteen linja lopetettiin lähinnä taloudellisten vai-
keuksien vuoksi.

• 1978 Taidekoulu muutti Etelärantaan remontoituun vanhaan pakka-
huoneeseen. Taidemuseo aloitti toimintansa pakkahuoneella seuraava-
na vuonna 1979.

• 1980 Porin piirustuskoulun nimi vaihtui Porin taidekouluksi, koulun 
ylläpidon siirtyessä kannatusyhdistykseltä kaupungille ja kulttuurilau-
takunnan alaisuuteen.

• 1988 Perustettiin Porin Videopajan, jota ylläpiti kulttuurilautakunta.

• 1991 Taidekoulu sai kaipaamansa isommat tilat ja muutti Taidemu-
seon yläkerrasta Gallen-Kallelankadulle, Kallelan koululta vapautuviin 
tiloihin. Samana vuonna taidekoulun alaisuuteen perustettiin Lasten 
ja nuorten kuvataidekoulu. Opetus aloitettiin Cygnaeuksen koulussa, 
mutta jo 1992 kuviskoululle järjestyi oma luokka taidekoululta Gal-
len-Kallelankadulta.

• 1997 lasten ja nuorten kuvataidekoulu sai omat toimitilat osoitteesta 
Mikonkatu 21. Samana vuonna taidekoulussa aloitettiin kuvataiteen 
päivälinja, mutta sen rinnalla jatkui iltalinja vuoteen 2000. Myös 
Videopaja tuli taidekoulun alaisuuteen.

• 2003 kuvataidekoulun lapsille ja nuorille alettiin antaa laajan oppi-
määrän mukaista taiteen perusopetusta sekä kuvataidekoulu pääsi 
tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin.

• 2007 taidekoulun kuvataiteen päivälinja loppui ja Taidekoulussa piti 
alkaa Taideteollisen korkeakoulun Porin yksikön opetus. Osoittautui 
kuitenkin että Taikin tilantarve Gallen-Kallelankadulla oli suunniteltua 
pienempi. Syksyllä 2007 aloitettiin laajan oppimäärän mukainen tai-
teen perusopetus aikuisille. Oppimäärän suorittaminen kesti vain kaksi 
vuotta, joten opetusta järjestettiin liki jokaisena arki-iltana.

• 2008 Porin videopaja nimettiin Porin videotueksi ja toimitilat muutet-
tiin Itsenäisyydenkadulta Taidekoulun yhteyteen Gallen-Kallelankadulle

• 2009 lähtien lapset ja nuoret muuttivat osoitteesta Mikonkatu 21 
Gallen-Kallelankadulle. Lasten ja nuorten kuvataidekoulun nimestä 
luovuttiin ja päätettiin käyttää koko koulun nimenä Porin taidekoulua.

• 2017 Porin taidekoulussa, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10, 
opiskelee 7-19 –vuotiaita lapsia ja nuoria noin 304. Aikuisten taiteen 
perusopetusta suorittaa 4-vuotisella iltalinjalla noin 36 henkilöä. Mi-
kiksellä, osoitteessa Mikonkatu 21, opiskelee 40 4-6 –vuotiasta lasta. 
Gallen-Kallelankadulla toimiva Porin videotuki tuottaa videoteknisiä 
palveluksia lähinnä Porin kaupungin sivistyskeskuksen yksiköille, mutta 
myös yksityisasiakkaille. 



Mörköviikko 
31.10.-3.11.2016 vietettiin taidekoulun perinteistä mörköviikkoa ve-
denalaisen maailman tunnelmissa. Viikon aikana kasvomaaleilla sekä 
muilla maskeerausvälineillä loihdittiin outoja otuksia sekä kummallisia 
kammotuksia, valokuvattiin ja tehtiin varjoteatteria. Tuntien lopuksi 
oppilaat saivat sukeltaa merenalaiseen maailmaan koulun yläkerrassa.

Hitsauskurssi
Opettajien hitsauskurssilla marraskuun alussa valmistettiin suurikoko-
inen yhteisteos, merihevonen, joka paljastettiin valotapahtumassa ja 
joka jäi valaisemaan taidekoulun pihaa pitkälle kevääseen saakka.



Valokuisti
Lapsen oikeuksien päivänä 17.11.2016 taidekoulun pihalla järjestettiin 
valotaidetapahtuma Valokuisti. Tapahtumassa koulun piha muuttui 
meri-aiheiseksi valo-installaatioksi, missä loistivat väriä vaihtava 
merihevonen, kala- ja majakkalyhdyt,  suuri merenalainen valolinna, 
valograffiti sekä parvi oppilaiden taskulampun ympärille muotoilemia 
valokaloja. Tapahtumaan osallistuville oli tarjolla muurinpohjalettu-
ja, joita syötiin merenelävien lomassa. Tapahtuman yleisö sai lisäksi 
kokeilla valomaalausta sekä varjokuvien tekoa.



KEVÄT 2017

Vierailu taidemuseolla
Taidekoulun ryhmät vierailivat Porin taidemuseolla 27.-30.3.2017 ja tu-
tustuivat mm. Anna Estarriolan elämyksellisen jännittävään taiteeseen. 
Näyttelykierroksen jälkeen oppilaat piirsivät kuvitteellisen universumin 
hahmon pitkälle rullapaperille.

Riikalaisten vierailu
Osan Porin ja Riian kaupunkien 
välistä ystävyystoimintaa Porin 
taidekoululla vieraili joukko latvia-
laisia rehtoreita ja kulttuuriväkeä 
sekä Porin kaupunginjohtaja. Heille 
kerrottiin suomalaisesta taiteen 
perusopetuksesta ja esiteltiin 
yhteistyötä latvialaisen Bolderajan 
taidekoulun kanssa.

Löytöretki-näyttely
Porin taidekoulu osallistui Löytöretkellä-virtuaalinäyttelyyn 27.4.–12.5. 
Valtakunnallinen näyttely oli visuaalisten taiteiden taiteen perusope-
tusta antavien kuvataidekoulujen ja arkkitehtuurikoulujen satojen 
oppilaiden yhteisnäyttely. Näyttelyn järjesti Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liitto ry.



Kevätnäyttely
Taidekoulun lasten, nuorten ja aikuisten yhteinen kevätnäyttely järjes-
tettiin taidekoululla 3. - 15.5.2017 Näyttelyssä oli esillä eri tekniikoilla 
toteutettuja teoksia lukuvuoden varrelta.

Pihajuhla
Syksyllä 2016 taidekoulun pihaympäristöä lähdettiin uusimaan 
viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi, jotta pihapiiri soveltuisi myös 
opetuskäyttöön ja oppilastöiden ulkogalleriaksi. Uudistetulla sisäpihalla 
järjestettiin 11.5.2017 koko koulun lasten ja nuorten yhteinen piha-
juhla, joka toimi samalla oppilastöiden kevätnäyttelynä. Pihajuhlaa 
valmisteltiin useiden viikkojen ajan tekemällä palasia teoksiin, jotka 
rakentuivat yhteisvoimin. Opetuksessa painotettiin yhteisöllisyyttä 
sekä taiteen tekemistä ja sijoittamista ulkotilaan. Savitöissä tehtiin 
runsas määrä maahisia sekä “kiviä”, jotka maalattiin ja aseteltiin maa-
taideteokseksi koulun pihalle. Keskelle taidepihaa sijoitetun huvimajan 
runkoon sidottiin maalattuja ja laminoituja perhosia. Huvimaja sai 
päivä päivältä värikkäämmän asun, kun oppituntien aikana sinne kiin-
nitetyt nyörit ja palmikot alkoivat muodostaa majalle seinämiä. Eka-
luokkalaiset rakensivat suurikokoiset toteemipaalut vartioimaan pihaa, 

jonne juhlan ajaksi pystytettiin myös tiipii-teltta. Pihajuhlassa sekä 
oppilailla, että vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua työpajoihin, 
joissa valmistettiin paperikukkia kierrätysmateriaalista, palmikoitiin 
värikkäitä nyörejä perhosmajaan sekä koristeltiin vanerista leikattuja 
perhosia värikkäillä tarroilla. Pihajuhlassa oppilaat saivat esitellä oman 
teoksensa vanhemmille ja samalla koulun piha testattiin toiminnallise-
na tapahtumapaikkana sekä oppilastaiteen galleriana. 



Päättötyönäyttely 
Porin taidekoulusta keväällä 2017 valmistuvien nuorten päättötyönäyt-
tely oli esillä Porin kaupunginkirjastolla 23.5.-3.6. Näyttely kruunasi 
opiskelijoiden pitkäjänteisen harjoittelun: nuorilla opinnot taidekou-
lussa kestävät jopa kymmenen vuotta. Näyttelyyn osallistuivat Ida 
Ekberg, Iida Eriksson, Aura Korhonen, Ksenia Koulik, Joni Räikkälä, 
Sofia Saxén, Eeva Vallin ja Sini Vehmaskangas. Teokset olivat teknii-
kaltaan vaihtelevia, sisältäen maalausta, valokuvia, tietokonegrafiikkaa 
ja vaatteita. Päättötyötöiden lisäksi näytillä olivat opiskelijoiden päät-
tötöihin liittyvät portfoliot. Päättötyöntekijöitä ohjasivat Ari Koivisto 
ja Timo Penttilä. Kaikki opiskelijat suorittivat valmistuessaan taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän.



Näyttely Luontotalo Arkissa
Aikuisten kierrätystaidekurssin teoksia oli esillä 
luontotalo Arkissa 2.5.-31.7.

Extrojen taidenäyttely 
Taidekoululla järjestettiin Extrojen taidenäyttely 
27.5. – 18.6.2017.
   
Kärkikerho toimintaa 
Porin taidekoulun tiloissa järjestettiin osa Kult-
tuuriähky kaupungissa -teemakerhoja, joka oli 
yksi Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan 
lastenkulttuuriverkoston järjestämistä Kärkiker-
hoista. Kärkikerhot ovat OKM:n tukemia.

Taidekoulun kesäleiri
Porin taidekoulu järjesti perinteisen päiväleirin 1.-5. luokkalaisille oppi-
lailleen  “Mikiksen” toimipisteessä ja pihapiirissä osoitteessa Mikonkatu 
21. Leirillä työskenneltiin ulkona ja rakennettiin piha-aiheisia tehtäviä. 
Kurssin vetäjinä toimivat Kati Kivistö ja Toni Lehtola.

SYKSY 2017

Noita Nytenenän taikatalo
Porin taidekoulu osallistui Noita Nytenenän 
taikatalon lavasteiden tekemiseen 4-10-vuoti-
aiden oppilaiden kanssa. Oppilaat valmistivat 
taikataloon avaruusaluksia ja -olentoja.

Kallon retki
Syyskuun lämpimän aurinkoisina päivinä 
4.-7.9.2017 pääsimme nauttimaan Kallon 
merimaisemista lähes kaikkien perusopetus- ja 
työpajaryhmien kanssa. Luonnossa oppilaat 
tekivät ympäristötaidetta, maalauksia ja piir-
roksia sekä kuvasivat valokuvia ja animaatioita. Taukotupana saimme 
käyttää purjehdusseura BSF:n majaa.

Taavin Tulet
Porin taidekoulu organisoi tulitaidetapahtuman Taavin Tulet, joka 
järjestettiin jälleen Porin päivän yhteydessä 22.9.2017 kolmen vuoden 
tauon jälkeen. Sekä taidekoulun lapset, nuoret että aikuiset rakensivat 
tapahtumaan omat teoksensa. Taavin tuliin osallistuivat taidekoulun 
lisäksi Porin Lyseon koulu, Kulttuuritalo Annankatu 6, Meripartio-
lippukunta Ruoripojat,  Porin seudun Maan ystävät ja PSYL:n lukio. 
Äänimaiseman tapahtumaan tuotti Toni Lehtola.



Mörköviikko
Mörköviikon teemana oli tänä vuonna avaruus, ja ylä-
kerran seikkailukäytävään laskeutui mm. läpikuljet-
tava avaruusalus sekä suuri alienin pää. Kasvomaa-
leilla, naamareilla ja silikonitehosteilla toteutettiin 
jälleen taitavia maskeerauksia ja taidekoululta poistui 
illan pimeyteen pelottavan näköistä porukkaa.

Lasikuitukurssi
Taidekoulun henkilökunnalle järjestettiin lasikuitukurssi, jossa har-
jateräsrunkoinen, syksyllä 2016 valmistunut merihevonen, pääl-
lystettiin hartsilla kovetetulla kankaalla. Meri-hevonen valaistiin 
itsenäisyyspäivän tienoilla juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea.

Valotaideviikko
4.-7.12.2017 taidekoulun pihapiiri valaistiin kunnianosoituksena 
100-vuotiaalle Suomelle.

Osaava Satakunta
Porin taidekoulu järjesti tilauksesta kuvataidekursseja Osaava 
Satakunta –hankkeelle, joka on aluehallintoviraston rahoittama 
ja käynnistämä hanke yleissivistävän koulutoimen opettajien täy-

dennyskoulutuksen kehittämiseen. Taidekoulun tiloissa pidettyjä yhden 
iltapäivän mittaisia kursseja järjestettiin syyslukukaudella 2017 kaksi. 
Kursseille osallistui lastentarhanopettajia sekä yleissivistävän koulun 
opettajia ympäri maakuntaa. Lisäksi Taidekoulu tuotti kaksi työpajaa 
Porin alueen opettajien vesopäivään. 

Seinämaalaus
Porin taidekoulun syventävien opintojen nuoret aloittivat syksyllä 
suurikokoisen Satakunnan ja Porin historiasta kertovan seinämaalauk-
sen, joka sijoitetaan Satakunnan museon uudistetun perusnäyttelyn 
yhteydessä avattavaan työpajatila Kamariin maaliskuussa 2018.

100visio 
Taidekoulun oppilaiden teoksia pääsi esille 100visio - Nuorten uusi 
itsenäisyysjulistus! -hankkeen kilpailusta. Kasper Katajan, Jan Marinin, 
Aune Rannan, Olivia Tihiäsalon, Susanna Laurilan sekä Sara Salmelan 
töitä ovat esillä Eduskunnan kirjastossa 15.11.-7.12.2017 sekä Porin 
pääkirjastossa 28.11.-8.12.



Henkilökunnan näyttely
Taidekoulun henkilökunnan yhteinen taidenäyttely Ryhmäkuva pidettiin 
16.12.2017-2.1.2018 P-galleriassa osoitteessa Yrjönkatu 3.



VIDEOTUEN VUOSIKERTOMUS SYKSY 2016 - SYKSY 2017

Syksy 2016

Syyskauden 2016 aluksi videotuki oli mukana Porin taidemuseon Crisis 
of Presence - Läsnäolon kriisi -näyttelyn teknisessä toteuttamisessa. 
Videotuki huolehti myös taidemuseon eri tilaisuuksien äänentoistosta 
ja luentosarjan taltioinnista. 

Taidekoulun 50-vuotisjuhliin ja valotapahtumaan videotuki toteutti 
äänentoistopalvelut. Digitointitilaukset ja koululaisryhmien palvelut 
pyörivät normaalisti.

Porin kaupungin talouden tasapainotustoimien vuoksi videotuki oli 
syksyn 2016 aikana suljettu yhteensä kymmenen päivän ajan. Toimin-
nan katkokset onnistuttiin sijoittelemaan siten, että niistä ei koitunut 
videotuen asiakkaille mainittavaa haittaa. 

Vuoden 2016 päätteeksi videotuen tekniikassa tapahtui merkittävä 
muutos, kun ensimmäinen 4K-kamera ja 4K-näyttö hankittiin ja otet-
tiin käyttöön. Edellisen kerran vastaava muutos tapahtui vuoden 2009 
alussa kun videotuki siirtyi tiedostopohjaiseen teräväpiirtotekniikkaan. 

Kevät 2017
Videotuen kevättä 2017 väritti 
kaksi merkittävää tuotantoa Po-
rin taidemuseolla. Alkuvuodesta 
videotuki osallistui tiiviisti Anna 
Estarriolan Staged -näyttelyn 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Erityisesti videotuen panosta 
vaati monimediainstallaatio 
Parlament, jonka av-tekninen 

suunnittelu ja toteutus olivat videotuen vastuulla. Näyttelyn päätyttyä 
Porin taidemuseo hankki teoksen osaksi kokoelmaansa ja videotuki 
toteutti ensimmäistä kertaa teoksen teknisen dokumentoinnin myö-
hempiä esityksiä varten. 

Toinen merkittävä näyttelytuotanto taide-
museolla oli toukokuussa, kun videotuki 
toteutti Muistin ajankohtaisuus – rinnak-
kaiset todellisuudet -näyttelyn video-osuu-
den. Toteutuksen kruununa oli 16-ka-
navainen videoseinä, jonka teknisestä 
suunnittelusta, hankinnan toteutuksesta, 
asennuksesta ja sisällön valmistamisesta 
videotuki vastasi. Taidemuseon oman 
väen osuus videoseinän toteutuksessa 
rajoittui siinä esitettävien materiaalien 
valintaan. Videoseinän lisäksi näyttelyyn 
valmistettiin toinen, kolmikanavainen, 
installaatio, johon oli koostettu otteita 
videotuen vuosien varrella toteuttamista 
luentosarjatallenteista. Monikanavaisten 
installaatioiden lisäksi video-osuus sisälsi 
vielä toistakymmentä yksikanavaista esitystä, joiden sisällöistä suurin 
osa on toteutettu tai toteutettiin videotuessa. Näyttelyn valmistaminen 
varasi kaikki videotuen resurssit koko toukokuun ajaksi. Näyttelyn vi-
deo-osuudesta tuli kuitenkin merkittävä läpileikkaus videotuen ja Porin 
taidemuseon yhteistyöstä ja se sai myönteisen vastaanoton. 

Kesällä 2017 videotuki siirtyi taidekoulun mukana Porin kaupungin 
organisaatiouudistuksessa sivistystoimialan opetusyksikön sivistävään 
koulutukseen. Muutoksella ei ollut välittömästi mainittavaa vaikutusta 
videotuen toiminnassa.



Syksy 2017 
Syyskuussa valmistui videotuen yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen 
läänintaitelija Marjo Heinon kanssa toteuttama viisiosainen videosar-
ja Taide rakennushankkeissa. Sarjan osat toimivat käyttökelpoisena 
referenssinä videotuen videotuotanto-osaamisesta. 

Syyskuun lopulla videotuki oli mukana pieneltä tauolta palanneen 
Taavin tulet -tulitaidetapahtuman toteutuksessa. Aiemmista vuosista 
poiketen videotuki ei dokumentoinut tapahtumaa videolle vaan toteutti 
tapahtuman äänentoiston. Toteutus oli suurimpia mihin videotuen 
omat resurssit riittävät. 

Organisaatiouudistuksen jälkeen koko sivistystoimiala muokkasi 
tiedotusta ja markkinointiaan, jonka tuloksena alettiin tuottaa lyhyitä 
mainos/uutisvideoita sivistystoimialan asioista ja tapahtumista. Videoi-
den kuvaaminen, editointi ja osin myös toimituksellinen työ toteutettiin 
videotuessa. 

Koululaisryhmien käyttö lisääntyi hieman loppuvuoden 2017 aikana. 
Muut videotuen toiminnot ja peruspalvelut pyörivät normaalisti. Vuo-
den 2017 päätteeksi täydennettiin kuvauskalustoa ja hankittiin toinen 
4K-kamera.    


