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Taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen puh. 044 701 1257

Toimistonhoitaja (paikalla to & pe)
Birgit Heinonen puh. 044 701 0254

Päätoimiset opettajat
Timo Penttilä, kuvataideopettaja, TaM 
Kati Kivistö, kuvataiteilija
(syyslukukaudesta 2019)
Annika Suutari, kuvataideopettaja, TaM
(poissa syyslukukaudesta 2019)

Tuntiopettajat
Anna Halls, FM
Hanna Tammi, KuM
Kati Kivistö, kuvataiteilija
Ari Koivisto, kuvataiteilija
Toni Lehtola, TaM
Suvi Martikainen, TaM
Terhi Sammalmaa (syyslukukaudesta 2019), TaM
Katri Tella (syyslukukaudesta 2019), FM
Jenni Uusitalo, TaM
Pasi Vainionpää, kuvataiteilija

Videotuki
Jarkko Montonen, Videotuen käyttömestari, atk-tuki

Taidekoulu ja videotuki tarjosivat työtoimintapaikkoja työelämäkokeilijoille ja työko-
keilijoille. Lisäksi taidekoulussa työskenteli palkkatuella työllistetty henkilö, suomen-
kielen - ja TET-harjoittelijoita.



KEVÄTLUKUKAUSI 2019

Lasten ja nuorten kevätlukukausi alkoi ma 7.1.2019 ja päättyi ke 22.5.2019.
Aikuisten iltalinjan kevätlukukauden opetus alkoi ma 7.1.2019 ja päättyi 14.5.2019

Taidekoululla vietettiin hiihtolomaa viikolla 8.

SYYSLUKUKAUSI 2018

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi ma 19.8.2019 ja päättyi ma 16.12.2019
Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi ma 2.9.2019 ja päättyi 18.12.2019 

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 opetussuun-
nitelman perusteiden mukaista, tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Taide-
koulussa oppilaita ohjataan kuvailmaisun keinoihin, luovuuteen ja tekemisen iloon. 
Opinnot antavat hyvän pohjan elinikäiselle taiteen harrastamiselle ja edellytyksiä vi-
suaalisten alojen jatko-opinnoille.

Porin taidekoulun toiminnan perustana on laki (633/1998) ja asetus (813/1998) tai-
teen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen määräys (OPH-2068-2017). Taidekou-
lua ylläpitää Porin kaupunki, ja koulu kuuluu sivistystoimen opetusyksikön alaisuu-
teen. Opetussuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta, joka päättää myös koulun 
lukukausimaksuista ja muista korvauksista. 

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



Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaalisen 
alan toimijoiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
Porin taidekoulun toiminnan perustana on laki (633/1998) ja asetus (813/1998) tai-
teen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen määräys (OPH-2068-2017). Taidekou-
lua ylläpitää Porin kaupunki, ja koulu kuuluu sivistystoimen opetusyksikön alaisuu-
teen. Opetussuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta, joka päättää myös koulun 
lukukausimaksuista ja muista korvauksista. 

Porin taidekoulun yhteydessä toimiva Porin videotuki tuottaa videoteknisiä palvelui-
ta, kuten editointia ja siihen liittyviä oheistoimintoja, videoteknistä konsultointia sekä 
videotuotantovälineiden vuokrausta. 
Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaalisen 
alan toimijoiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

HALLINTO JA TALOUS

Taidekoulu on Porin kaupungin ylläpitämä oppilaitos, joka kuuluu hallinnollisesti Sivis-
tystoimialan Opetusyksikköön. 

Lukukausimaksut

Kaksi kertaa vuodessa perittävä lukukausimaksu on ollut 1.8.2019 lähtien varhaiso-
pinnoissa 80 euroa, lasten perusopinnoissa 95 euroa ja nuorten syventävissä työpaja-
opinnoissa 110 euroa.

Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu on ollut 1.8.2019 lähtien ensimmäisellä, toisel-
la ja kolmannella vuosikurssilla 270 euroa ja neljännellä vuosikurssilla 195 euroa + 
päättötyön arviointimaksu 50 euroa. 

Entisten iltalinjalaisten “Extrojen” kurssimaksu oli 110-170 euroa (36-56 tuntia)

Taidekoulun 1.-5. lk lasten kesäleiri oli myös maksullista kurssitoimintaa, 95 euroa (5 
päivää).

 
OPPILAAT JA OPETUS

Lukuvuoden 2019 lopussa oppilaita ja opiskelijoita oli yhteensä 366. Varhaisiän opin-
noissa oli 49, perusopinnoissa 246 ja syventävissä työpajoissa 71 oppilasta. Aikuisten 
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 oppi-
tuntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.



TAIDEKOULUN AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS

Taidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksessa opiskeli vuonna 2019 keskimäärin 40 
aikuista. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin perusopinnoissa perehdyttiin monipuoli-
sesti värioppiin, taidegrafiikkaan, perinteiseen kuvanveistoon, piirustus-maalaukseen, 
kierrätystaiteeseen sekä digikuvaan. 3.-4. vuosikurssille järjestettävissä työpajaopin-
noissa syvennyttiin keväällä 2019 piirustus-maalaukseen sekä taidegrafiikkaan. 

Syksystä 2019 työpajoiksi valittiin edelleen piirustus-maalaus sekä keramiikka. Työ-
pajojen lisäksi syventävissä opinnoissa opiskeltiin taidehistoriaa ja estetiikkaa, sekä 
järjestettiin päättötyöseminaari 4. vuosikurssille.



Perinteistä kuvanveistoa, jossa aiheena pään muotoilu savesta.

Taidekoulun aikuisten ensimmäisen vuosikurssin keramiikkaa ja työskentelyä.



Porin taidekoulun aikuisten 2. vuosikurssin grafiikan perusopinnoissa tehtiin syksyn 
2019 aikana muun muassa kartonkigrafiikkaa ja puupiirroksia. 



Extrat
Taidekoululla kokoontuu kerran viikossa Taiteilijaryhmä Extrat. Ryhmässä työskente-
lee pääosin taidekoulun taiteen perusopetuksesta valmistuneita aikuisia, mutta mu-
kaan on tullut vuosien varrella myös uusia jäseniä. Extrojen opetukseen osallistuu 
keskimäärin 13-15 taiteilijaa. Kevätlukukaudella 2019 Extrat kokoontuivat sunnun-
taiisn Pasi Vainionpään luotsaamassa piirustus-maalauksen ryhmässä. Touko-kesä-
kuussa Extroille oli tarjolla keramiikan intensiivipaja maanantaisin ja tiistaisin. Syys-
lukukaudella 2019 ryhmän jäsenille oli grafiikkaa torstai-iltaisin taidegraafikko Hanna 
Tammen johdolla.

Muut tilauskurssit

Taidekoulu järjestää tilauksesta työpapoja erilaisiin tapahtumiin kuten kuvissynttärei-
tä, polttareita tai muuta taiteellista yhteistoimintaa. Vuoden 2019 aikana järjestettiin 
säännöllisesti kuvataidesyntymäpäiviä. Lisäksi järjestettiin työpaja Winnovan tyhyil-
taan ja lasten askartelutyöpaja Pori Kidsjazzeille.



NÄYTTELYT

Kevätnäyttely

Oppilastyönäyttelyt kertovat osaltaan koulun toiminnasta, opetussisällöistä ja op-
pimisprosesseista. Koska taidekoulun käytävä- ja aulatilat mahdollistavat jatkuvan 
oppilastöiden näyttelyn, oppilastöitä vaihdetaan ja esitellään sitä mukaa kun uusia 
teoksia valmistuu. Näin vanhemmille tai muille koulussa pistäytyville on esillä koko 

lukuvuoden ajan oppilastöidennäyttely. Näyttelyvuosi huipentuu kuitenkin aina luku-
vuoden päätteeksi pidettävään kevätnäyttelyyn. Vuoden 2019 lasten, nuorten ja ai-

kuisten yhteinen kevätnäyttely pidettiin taidekoulun tiloissa  6.-16.5. 



Nuorten päättötyönäyttely
Porin taidekoulun päättävät nuoret esittelivät päättötyönsä Porin pääkirjaston näyt-
telytilassa 13.5.-1.6.2019. Näyttely koostui viiden oppilaan teoksista, jotka oli toteu-
tettu maalauksina, piirroksina, tietokonegrafiikkana ja sekatekniikkana. Näyttelyssä 
työnsä esittelivät Petra Aaltonen, Oliver Auravalta, Ellen Heiskanen, Verna Illman ja 
Roosa Soini. Päättötyön suorittaneet oppilaat saavat päättötodistuksen visuaalisten 

taiteiden laajan oppimäärän suorittamisesta.



Käden ja mielen jälki - aikuisten päättötyönäyttely 
Porin taiteilijaseuran ylläpitämässä P-galleriassa oli esillä aikuisten päättötyönäyttely 
18.5. - 2.6.2019. Päättötyönsä esittivät:  Helena Haula, Sirpa Kartastenpää, Eva No-
vari, Emmi Orvokki, Anja Kärki, Roosa-Tilda Saarinen ja Kristiina Siirto-Honkanen. 



Aikuisten kierrätystaidenäyttely
Taidekoulun aikuisten 2. vuosikurssin nykykuvanveistokurssilla syntyneitä kierrätys-
materiaaliveistoksia oli esillä koko kesän ajan, aina elokuun loppuun saakka Luon-

totalo Arkin pihassa. Nykykuvanveiston    opintojen    tavoitteena    on    antaa    
opiskelijalle    konkreettinen    kosketus ulkoveistotaiteen   suunnittelu-ja   toteutus-
prosessista   sekä   ryhmänäyttelyn   järjestämisestä   ja johdattaa   opiskelija   itse-

näisen   taiteellisen   toiminnan   pariin.   



Extrat
17.08.2019 - 03.09.2019, Poriginal-galleria

Taiteilijaryhmä Extrojen-näyttelyssä oli esillä monimuotoinen kattaus eri tyylilajeja, 
tekniikoita ja lähestymistapoja. Teoksiaan asettivat esille: Airi Tarkkio, Kaisu Korpela, 
Marjatta Vehniä, Anne Kimiläinen, Miia Ylikoski, Olga Krok, Heli Piittala-Virtanen, Vera 
Joukovskaja, Ritva Juhela, Satu Nissi, Eila Haapalahti, Annemaria Silvola, Simo Kor-

pela, Tiina Stenman, Mirja Vielmaa, Paula Soini ja Tuija Hannuksela



Tylypori
Porin taidekoulun Harry Potter -teemainen TAIDEKAMMIO-tilataideteos oli esillä Porin 
pääkirjaston näyttelytilassa 8.-16.5. Mukana on maalauksia, taikasauvoja, luutia, tai-
kakirjoja jne. Näyttely oli osa supersuosittua kaupunginkirjaston järjestämää Harry 

Potter -tapahtumaa, joka pidettiin lauantaina 14.10. klo 11-14. 

Päiväkoti Pörriäisen ulkoteokset
Taidekoulun 2A ja 2B-ryhmien maalaamat värikkäät ötökät ovat talvehtineet päiväkoti 
Pörriäisen pihapiirissä ja heräilevät nyt lämpimässä kevätauringossa . Päiväkodin toi-
veesta toteutettu hyönteis-taideteos ilahduttaa sekä pieniä että isoja pihalla liikkujia.



Taidekoulun joulunäyttely 



Reminiscence
Kati Kivistön Reminiscences - näyttely Porin Taidekoulussa 16.12.2019-18.1.2020.
Näyttely koostui kahdeksasta taidekoulun aulatilaan, käytävään ja saliin levittäyty-

västä teoksesta. Mukana installaatioita, multimediateoksia ja videoprojisointeja. 



VUODEN VARRELTA

Taidekoulu osallistui koulujen ympäristöviikon 2.-6.9. järjestelyihin. Viikon aikana 
keskustan nuorisotalolla pidettiin toiminnallinen näyttely ”Pallon puolesta!”. Viikko 
huipentui Nuorten porilaisten marssiin nuorisotalolta kauppakeskus Puuvillaan tiistai-
na 10.9. Kauppakeskuksen lavatapahtumassa luovutettiin kaupunginjohtaja Aino-Mai-
ja Luukkoselle muun muassa oppilaiden yhteisötaideteos, emojimatto. Taidekoulun 
suunnittelema, kierrätysmateriaaleista valmistetun ympäristön puolesta kantaa otta-
van maton tekoon osallistui n. 16 alakoululuokkaa sekä taidekoululaisia. 

Pyyhekumivertailu
Opiskelijoita kerätyissä oppilaspalautteissa moitittiin taidekoulun pyyhekumeja. Pää-
timme parantaa asiaa ja tilasimme koululle lähes kaikki erilaiset pyyhekumit, joita 
hankintapaikoissamme oli tarjolla. Opiskelijat pääsivät kokeilemaan eri kumeja ja va-
litsemaan niistä oman suosikkinsa. Jatkossa hankimme testissä voittajaksi selvinneitä 
pyyhekumeja.

Taidemuseovierailu 28.-31.1.
Taidekoululaiset vierailivat Porin taidemuseolla ja tutustuivat Nasan Turin kantaaotta-
vaan taiteeseen. Näyttelykierroksen päätteeksi oppilaat kuvittivat oman hyvän mielen 
mielenilmauksen.



Taidekoulun kevätjuhla
Taidekoulu järjesti kevätjuhlan oppilailleen sekä heidän perheilleen torstaina 16.5. 
klo 18-19.30. Avoimissa työpajoissa vanhemmat ja lapset saivat yhdessä valmistaa 
kesäisen keinun keijulle, salaisen oven maahisen kotiin tai kokeilla kuplien puhalta-
mista. Juhlassa voi myös tutustua koulun kevätnäyttelyyn, josta oman oppilastyönsä 
saa ottaa mukaan klo 19 jälkeen. Lämmin ja aurinkoinen sää houkutteli suuren jou-
kon ihmisiä taidekoulun pihajuhlaan. Kova kuhina täytti työpajapisteet ja kejukeinuja, 
maahisten ovia sekä saippuakuplakeppejä valmistui hirmuista tahtia.



Taidekoulun kesäleiri
Porin taidekoulun perinteinen päiväleiri1.-5. luokkalaisille oppilaille järjestettiin jälleen 
“Mikiksen” toimipisteessä ja pihapiirissä 3. - 7.6. Leirillä heittäydyttiin tällä kertaa 
ihan villeiksi ja valmistettiin druidien asusteita sekä päähineitä. Kurssin vetäjinä toi-
mivat Kati Kivistö ja Toni Lehtola.



Syysretki Kalloon
Taidekoulun perinteinen syysretki Kalloon järjestettiin 2.-5.9. Kallo-viikko käynnis-
tyi tällä kertaa hieman pilvisessä, mutta raikkaassa säässä. Kalossa ahersivat jälleen 
koko viikon ajan perus- sekä syventävien opintojen oppilaat. Retkellä tehtiin oppilai-
den valmistamille eläimille pesiä, yhdisteltiin maataidetta ja kalliomaalauksia, kuvat-
tiin animaatioelokuvia, otettiin valokuvia sekä piirrettiin ja maalattiin. Makkaratkin 
saatiin taas evästauolla kuumiksi, purjehdusseura BSF:n majalla.



Mörköviikko
Syysloman jälkeen 28.10. - 31.10. Mörköviikon 10 vuotistapahtumajuhlaa vietettiin 
tällä kertaa tiheässä viidakossa. Syksyn aikana koululle vähitellen levittäytynyt veh-
reys ulottui loman jälkeen jo ylös mörkökäytävään asti.  Viikon aikana tutkimusmat-
kailijoiksi ja oppaiksi sonnustautuneet opettajat johdattelivat oppilaita läpi vaikea-
kulkuisen viidakon sekä luolaston. Käytävässä oli uskallettava kulkea suunnattomien 
jättitoukkien yli ja varjoissa lymyävien vaarojen sekä omituisten pimeässä viihtyvien 
asukkaiden ohi. Lopussa seikkailijoiden eteen avautui satumainen onkalo, missä valoa 
hohtavat kukat ja toinen toistaan ihmeellisemmät kasvit viihdyttivät luolaa vartioi-
vaa asukasta. Viikon aikanana seikkailtiin siis villissä viidakossa, pukeuduttiin naa-
miaisasuihin, maalattiin kasvomaalauksia sekä valmistettiin kolmiulotteisia eläinnaa-
mareita. Lopuksi viidakon kummajaiset ikuistettiin viidakkotaustan edessä valokuviin. 
Oppilasyleisön pyynnöstä viidakon uumenista löytyi pitkästä aikaa  myös K12-osasto, 
jonne sai avata oven omalla vastuulla...hrrr



Avoimet ovet
Taidekoulu järjesti 18.-24.11. valotempauksen, jolloin pimeään marraskuuhun luotiin 
veikeää väriloistetta! Viikko huipentui to 21.11. klo 17.15-19.30 avoimiin oviin ja vin-
tin viidakkoaiheinen seikkailukäytävä oli avoinna rohkeille tutkimusmatkailijoille. Kou-
lun seinillä oli esillä runsaasti lasten, nuorten ja aikuisten taideteoksia. Illan aikana 
sai kurkata opetukseen sekä kokeilla piirtopöydillä piirtämistä. Lisäksi oli mahdollistaa 
ottaa selfie upean metsäisen valokuvaustaustan edessä.


