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Videotuki
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Taidekoulu ja videotuki tarjosivat työtoimintapaikkoja työelämäkokeili-
joille sekä työkokeilijalle. Lisäksi taidekoulussa työskenteli palkkatuella 
työllistetty henkilö ja TET-harjoittelija.

KEVÄTLUKUKAUSI 2018

Lasten ja nuorten kevätlukukausi alkoi 8.1. ja päättyi 24.5. 
Aikuisten iltalinjan kevätlukukauden opetus alkoi 8.1. ja päättyi 17.5.

Taidekoululla vietettiin hiihtolomaa viikolla 8.

SYYSLUKUKAUSI 2018

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi 20.8. ja päättyi 13.12.
Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi 3.9. ja päättyi 19.12. 

Taidekoululla vietettiin syyslomaa viikolla 43.

TOIMINTA-AJATUS

Porin taidekoulu antaa kuvataiteen taiteen perusopetusta 4-19 
-vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä yli 16-vuotiaille aikuisille. Opetus 
on laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaista, 
tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Taidekoulussa oppilai-
ta ohjataan kuvailmaisun keinoihin, luovuuteen ja tekemisen iloon. 



Opinnot antavat hyvän pohjan elinikäiselle taiteen harrastamiselle ja 
edellytyksiä visuaalisten alojen jatko-opinnoille.

Porin taidekoulun toiminnan perustana on laki (633/1998) ja asetus 
(813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen määräys 
(OPH-2068-2017). Taidekoulua ylläpitää Porin kaupunki, ja koulu 
kuuluu sivistystoimen opetusyksikön alaisuuteen. Opetussuunnitelman 
hyväksyy sivistyslautakunta, joka päättää myös koulun lukukausimak-
suista ja muista korvauksista. 

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

Lukukausimaksut
Kaksi kertaa vuodessa perittävä lukukausimaksu oli varhaisopinnoissa 
75 euroa, lasten perusopinnoissa 85 euroa ja nuorten syventävissä 
työpajaopinnoissa 100 euroa.

Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu oli ensimmäisellä, toisella ja 
kolmannella vuosikurssilla 260 euroa ja neljännellä vuosikurssilla 185 
euroa + päättötyön arviointimaksu 50 euroa. Entisten iltalinjalaisten 
“Extrojen” kurssimaksu oli 170 euroa lukukaudessa.

Lyhytkurssit ja kesäleiri olivat maksullista kurssitoimintaa.

 
OPPILAAT JA OPETUS

Lukuvuoden lopussa oppilaita ja opiskelijoita oli yhteensä 392. Varhai-
siän opinnoissa oli 46, perusopinnoissa 221 ja syventävissä työpajoissa 
84 oppilasta. Aikuisten iltalinjalla opiskeli 41 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 järjestä-
mistä iltalinjalta jo valmistuneille aikuisille. 
Kurssit pidettiin pääsääntöisesti perjantai-il-
taisin. Kursseille osallistui 11-13 opiskelijaa. 
Opetuksen tavoitteena on tukea kunkin 
yksilöllistä taiteen tekemistä taidekoulun 
opettajien johdolla. Lukuvuoden aikana 
opetusta tarjottiin piirustus-maalauksesta 
sekä taidegrafiikasta. Myös keramiikasta 
järjestettiin intensiivinen lyhytkurssi. 

UUSI OPETUSSUUNNITELMA

Opetushallitus julkaisi uudet taiteen perus-
opetuksen laajan oppimäärän opetussuun-
nitelman perusteet vuonna 2017, joten 
myös Porin taidekoulu uudisti paikallisen 
opetussuunnitelmansa uusien perusteiden 
mukaiseksi. Uudistustyöhön ryhdyttiin heti 
alkuvuodesta 2018. Taiteen peruospetus-
liitto järjesti uuden OPS:sin käyttöönottoon 
liittyvää koulutusta taiteen perusopetuk-
sen oppilatoksille. Porin taidekoulun uusi 
OPS otettiin käyttöön perusopetuksessa 
1.8.2018. Syventävissä opinnoissa hyödyn-
netään kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Suurin muutos koskee perusopintojen ja 
syventävien opintojen tuntimäärää, sillä 
perusopinnot kasvoivat nyt 800 tuntiin ja 
syventävien opintojen määrä supistui 500 

tuntiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilas jatkaa perusopin-
noissa kahdeksanteen lukuvuoteen asti ja syventäviä työpajaopintoja 
opiskellaan neljä vuotta. Myös perusopintojen ja syventävien opintojen 
välisestä jakso-opetusvuodesta luovuttiin, joten nyt kuudesluokkalai-
set jatkavat opintojaan oman opettajansa johdolla. Seitsemännellä ja 
kadeksannella luokalla oppilaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän 
painottaa opinnoissaan perinteistä vai digitaalista kuvan tekemistä. 
Myös lopputyön laajuus ja arviointikäytännöt muuttuivat. Uuteen ope-
tussuunnitelmaan voi tutustua koulun nettisivuilla.

WILMA PARANTAMAAN TIEDOTUSTA

Porin taidekoulussa otettiin kesän 2018 aikana käyttöön uusi oppilas-
hallinto-ohjelma, Primus, joka on käytössä myös perusopetuksen kou-
luissa, sekä Palmgren-konservatoriossa. Taidekoulun uusi oppilasrekis-
teri rakennettiinkin konservatorion oppilasrekisterin tietokantaan. 
Samalla oettiin käyttöön Primukseen perustuva www-liittymä Wilma 
parantamaan opettajan ja oppilaan kodin välistä tiedotusta. Yhdistämi-
sen myötä Taidekoulun ja Palmgren-konservatorion liittymä nimettiin 
Wilmasivistykseksi.
 
Syksyn 2018 aikana Wilmaa on jo käytetty opettajan ja kodin väliseen 
viestittämiseen, kuten poissaolojen ilmoittamiseen ja läsnäolon 
merkitsemiseen, sekä taidekoulun yleisten tiedotteiden lähettämiseen. 
Wilmaa tullaan todennäköisesti käyttämään myös uuden opetussuun-
nitelman mukaiseen arvioinnin syöttämiseen.

Lähtökohtaisesti Wilma säästää opettajan aikaa ja parantaa tiedotusta, 
kun tiedotteet menevät myös poissaolijoille. Myös vanhemmat saavat 
yhteyden suoraan oman lapsensa opettajaan, eikä yhteydenottoa 
taidekoulun toimiston kautta enää tarvita.



PIHA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Taidekoulu aloitti keväällä 2016 hankkeen, jonka tavoitteena on kehit-
tää monipuolisempaa ja toiminnallisempaa kuvataideopetusta hyödyn-
tämällä taidekoulun pihaa ympärivuotisena opetustilana. Piha-aluetta 
siistittiin yhteistyössä Porin puistotoimen kanssa uusimalla maa-ainesta 
ja lisäämällä viheralueita sekä istutuksia. Piha on myös otettu käyttöön 
galleria- ja tapahtumapaikkana ja opetuksessa on suunniteltu sekä tes-
tattu ulkotilaan soveltuvia kuvataidetehtäviä.

Keväällä 2018 koulun sisäpihalla järjestettiin jo toista kertaa värikäs 
pihajuhla, missä esiteltiin lukuvuoden oppilastöitä ja tarjottiin avoimia 
työpajoja sekä oppilaille, että heidän vanhemmilleen. Tämä koulun ta-
kana sijaitseva suojaisa piha-alue on osoittautunut toimivaksi ulkotilaksi 
opetukseen ja tapahtumiin, sillä sinne on helppo kokoontua yhteen ja 
sijoittaa liikuteltavia kalusteita.

Vuoden 2018 aikana huomio kiinnitettiin koulun sisääntuloalueelle ja 
entisestä pyörätelineiden paikasta suunniteltiin viihtyisä ja näyttävä 
etupiha. Pihalle sijoitettiin suuria kivilohkareita, jotka toimivat samal-
la näyttelyjalustoina. Marraskuisen valotempauksen yhteydessä kivien 
päälle asetettiin oppilaiden valmistamia keramiikkalyhtyjä valaisemaan 
pimeää iltaa. Puistotoimen kanssa yhteistyössä toteutettiin myös moni-
vuotisia kasvi-istutuksia. Pihan valaistusta uusittiin sekä kiinteillä piha-
valaisimilla että liikuteltavilla väri- ja koristevaloilla. 

Piharojektiin liittyen taidekoulun henkilökunnalle järjestettiin koulutusta 
pajutyö- ja rakukeramiikkakursseilla. Jatkossa pihan muuttuvaa ilmettä 
ylläpidetään teeman ja vuodenajan mukaan vaihtuvilla oppilastyönäyt-
telyillä sekä sekä valaistuksella. Periaatteessa mikä tahansa kuvisteh-
tävä soveltuu siirrettäväksi ulkotilaan nyt, kun piha on siisti ja koululle 
on hankittu helposti kannettavat taittotuolit sekä pöydät. Usein kauniilla 
ilmalla lähdemmekin ulos luokkahuoneesta joko pihapiiriin tai lähistölle 
puistoihin työskentelemään.



POIMINTOJA LUKUVUODELTA 2018

Näyttelymatka Tampereelle
Taidekoulun henkilökunta tutustui näyttelyihin Sara Hilden-museossa, 
Mältinrannassa ja Muumimuseossa Tampereella 12.1.

Seinämaalaus
Porin taidekoulun syventävien opintojen nuoret toteuttivat syysluku-
kaudella 2017 suurikokoisen Satakunnan ja Porin historiasta kertovan 
seinämaalauksen. Maalaus sijoitettiin Satakunnan museon työpajatila 
Kamariin, joka avattiin uudistetun perusnäyttelyn yhteyteen 8.3.

Vierailu taidemuseolla
Taidekoulun ryhmät vierailivat Porin taidemuseolla 16.-19.4. ja tutus-
tuivat mm. Marcos Ávila Foreron kantaaottavaan taiteeseen. Näytte-
lykierroksen jälkeen oppilaat kuvittivat mielikuvituksellisia viidakon 
kasveja pitkälle rullapaperille.

Opettajien pajukurssi
Taidekoulun opettajille järjestettiin 26.4. yhden päivän pajukurssi 
Sunniemen pajutilalla, jossa pääsimme kokeilemaan pajunsidonnan 
perusteita ja mahdollisuuksia soveltaa opetukseen. Ohjaajana kurssilla 
toimi Seija Viitanen.



Yhteistyöprojekti Norjassa
Porin taidekoulu oli mukana latvialaisen musiikki- ja kuvataidekoulun 
ja norjalaisen peruskoulun puhallinorkesterin kanssa Nord plus junior 
-hanketta valmistelevassa tapaamisessa. Tavoitteena oli kehittää 
taiteidenvälistä toimintaa ja saada aikaan koulujen välistä yhteistyötä 
maiden välille. Yhteinen suunnittelutapaaminen järjestettiin 2.-5.5. 
Norjassa Norrheimsundissa, jonne lähtivät rehtori Henna Jaatinen ja 
opettaja Timo Penttilä. 

Logon suunnittelu
Digitaalisen piirustuksen ja maalauksen työpajan oppilaat suunnitteli-
vat uuden logon Porin teollisuustyöntekijät ry:lle. Valitun ehdotuksen 
teki Henri Santanen.

Kevätkahvit
Porin taidekoulun henkilökunta osallistui Porin seudun kansalaisopiston 
järjestämille sivistävän koulutuksen oppilaitosten yhteisille kevätkah-
veille 25.4.

Hyönteisten asuntomessut
Taidekoulun oppilaat osallistuivat Porin asuntomessuihin rakentamalla 
värikkäitä hyönteishotelleja, jotka ripustettiin keväällä Hanhiluodon 
lähiruokapuiston yhteyteen. Hyönteisten asuntomessut -niminen teos-
sarja jää pysyvästi puistoon ohikulkijoiden nähtäväksi. 



Kevätnäyttely
Taidekoulun lasten, nuorten ja aikuisten yhteinen kevätnäyttely 
järjestettiin taidekoululla 7. - 17.5. Näyttelyssä oli esillä eri tekniikoilla 
toteutettuja teoksia lukuvuoden varrelta.

Pihajuhla
Taidekoulu järjesti pihajuhlan oppilailleen sekä heidän vanhemmilleen 
17.5. Pihajuhlassa esiteltiin värikäs kattaus ulkotilaan tehtyjä tai sinne 
ripustettuja oppilastöitä. Vieraat saivat osallistua työpajoihin, joissa 
valmistettiin mm. puukoristeita ja saippuakuplapuhaltimia.



Yhteisnäyttely
Taidekoulu ripusti Porin kaupunginkirjastolle 24.4. – 12.5. veikeän 
yhteisnäyttelyn Mitä pienet edellä, sitä isot perässä, jossa oli esillä 
taidekouluopintonsa päättävien nuorten päättötöitä sekä taideopinton-
sa alussa olevien 4-6 -vuotiaiden opintoryhmien teoksia. Päättötyönsä 
portfolioineen esittelivät Emilia Nikkilä, Selina Salonen ja Fanny Tom-
mila. Päättötyöntekijöitä ohjasivat Ari Koivisto ja Timo Penttilä. Kaikki 
opiskelijat suorittivat valmistuessaan taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän.

Aikuisten päättötyönäyttely
Aikuisopiskelijoiden päättötyönäyttely ripustettiin P-galleriaan 19.5. 
- 3.6. Näyttelyssä päättötyönsä esittivät Tuija Hannuksela, Nina Malm-
berg, Sirpa Nokelainen, Anne Valkama, Hanna Valtokivi, Mirja Varjus. 
Avajaisia vietettiin 18.5.



Näyttely Luontotalo 
Arkissa
Aikuisten kierrätystaide-
kurssin teoksia oli esillä 
luontotalo Arkissa koko ke-
sän elokuun loppuun asti.

Extrojen taidenäyttely 
Taidekoululla järjestettiin 
Extrojen taidenäyttely 
27.5. – 18.6.2017.

Strömsö
Taidekoulun pihaprojektiin liittyen henkilökunta tutustui lifestyle-ohjel-
masta tutun Strömsön rakennuksiin ja sen pihapiiriin Vaasassa 25.5.

Taidekoulun kesäleiri
Porin taidekoulu järjesti perinteisen päiväleirin 1.-5. luokkalaisille 
oppilailleen  “Mikiksen” toimipisteessä ja pihapiirissä 4. - 8.6. Leirillä 
työskenneltiin eneimmäkseen ulkona ja rakennettiin Harry Potter-ai-
heisia teoksia. Kurssin vetäjinä toimivat Kati Kivistö ja Toni Lehtola.

Harry Potterin taikamaailma
Syyslukukauden teemana oli tänä vuonna Harry Potterin taikamaailma. 
Tähän jännittävään teemaan sukelsivat niin pienet kuin isommatkin 
taidekoulun oppilaat. Syksyn aikana koululla valmistui suuri määrä 
erinäköisiä taikasauvoja, taikaliemipurkkeja, loitsukirjoja, pöllöjä 
ja muuta tarpeellista taikatavaraa Tylypahkan tyyliin. Syventävien 
opintojen oppilaat mm. maalasivat kuuluisien velhojen muotokuvia ja 
muotoilivat savesta lohikäärmeen munia.



Syysretki Kalloon
Taidekoulun perinteinen syysretki Kalloon järjestettiin 3.-6.9. Retkestä 
muodostui jälleen syyslukukauden kohokohta ja sinne pääsivät osal-
listumaan sekä perus- että syventävien opintojen oppilaat. Retkellä 
tehtiin ympäristötaidetta, kuvattiin animaatioelokuvia ja valokuvia 
sekä piirrettiin ja maalattiin. Ja mikä tärkeintä, grillattiin makkaraa! 
Ilmat suosivat jälleen ja taukotupana saimme käyttää purjehdusseura 
BSF:n majaa.

Teoksia päiväkoti Pörriäiseen
Taidekoulun 2-luokkalaiset oppilaat kuvittivat erilaisia hyönteisiä 
akryylimaaleilla vanerilevylle. Työt ripustettiin pysyvästi päiväkoti 
Pörriäisen pihapiiriin ilahduttamaan sekä lapsia että aikuisia. 

Tylypori-tapahtuma
Porin taidekoulu osallistui innokkaasti Porin kaupunginkirjaston järjes-
tämän Tylypori-tapahtumaan 13.10. lainaamalla kirjastolle kesäleirillä 
tehtyjä oppilastöitä. Velhokoulumaista tunnelmaa saatiin värikkäillä 
luudilla, taikasauvoilla sekä pöllö-veistoksilla.

Raku-keramiikkakurssi
Taidekoulun opettajille järjestettiin raku-keramiikakurssi 28.9. koulun 
pihapiirissä. Kurssin vetäjänä toimi Eeva-Liisa Husu.



Mörköviikko 
Kauan odotettua mörköviikkoa vietettiin syysloman jälkeen 29.10. - 
1.11. Tämän viikon ajaksi taidekoulu muuttui taikakouluksi ja opettajat 
arvovaltaisiksi viisaiksi velhoiksi. Oppilaat saivat pukeutua naa-
miaisasuihin ja käydä jännittävällä junamatkalla yläkertaan rakenne-
tussa taikamaailmassa, joka alkoi juna-asemalta jatkuen viistokujan 
kautta suuren hämähäkin ali velhojen juhlasaliin. Kasvomaaleilla, naa-
mareilla ja silikonitehosteilla toteutettiin jälleen taitavia maskeerauksia 
ja taidekoululta poistui illan pimeyteen pelottavan näköistä porukkaa.

Valotempaus
Taidekoulu valaisi pihapiirinsä viikon ajan 19.-25.11. Lapsen oikeuksien 
päivän kunniaksi. Pimeään marraskuuhun luotiin loistetta valograffiteil-
la, ikkunoista läpivalaistuilla oppilastöillä, varjokuvilla, valomaalauk-
silla, väri-installaatioilla ja projisoinneilla. Valoteosten rakentamiseen 
osallistuvat lähes kaikki koulun oppilasryhmät ja ne olivat avoimesti 
nähtävillä vanhemmille sekä muille pihassa vierailijoille.

Joulukahvit
Taidekoulun henkilökunta 
osallistui sivistävän koulutuk-
sen oppilaitosten yhteisille 
joulukahveille Porin seudun 
kansalaisopiston tiloissa 5.12.


