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Toimisto ja pääopetuspiste
Porin taidekoulu, Gallen-Kallelankatu 10, 28100 Pori

sähköposti: taidekoulu@pori.fi
www.pori.fi/taidekoulu
www.facebook.com/porintaidekoulu

Kodin ja koulun välinen viestintä:
https://wilmasivistys.pori.fi

Sivuopetuspiste “Mikis”
Mikonkatu 21, 28100 Pori

Taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen puh. 044 701 1257
vuorotteluvapaalla 1.8.-31.12.2020

Annika Suutari puh. 044 701 1257
vs.rehtori 1.8.-31.12.2020

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

Päätoimiset opettajat
Timo Penttilä, kuvataideopettaja, TaM
Kati Kivistö, kuvataiteilija
Annika Suutari, kuvataideopettaja, TaM
(poissa kevätlukukauden 2020)

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

Videotuki
Jarkko Montonen, Videotuen käyttömestari, atk-tuki

Taidekoulu ja videotuki tarjosivat työtoimintapaikkoja työelämäkokeilijoille ja työko-
keilijoille. 



KEVÄTLUKUKAUSI 2020

Lasten ja nuorten kevätlukukausi alkoi ti 7.1. ja päättyi pe 22.5.
Aikuisten iltalinjan kevätlukukauden opetus alkoi ti 7.1. ja päättyi pe 11.5.

Taidekoululla vietettiin hiihtolomaa viikolla 8.

SYYSLUKUKAUSI 2020

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi ma 17.8.2020 ja päättyi pe 18.12.2020
Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi ma 31.8.2020 ja päättyi pe 
18.12.2020.

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). 



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

Taidekoulua ylläpitää Porin kaupunki, ja koulu kuuluu sivistystoimen opetusyksikön 
alaisuuteen. Opetussuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta, joka päättää myös 
koulun lukukausimaksuista ja muista korvauksista.

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 maksullista kurssitoimintaa, 95 euroa (5 päi-
vää).

 
OPPILAAT JA OPETUS

Lukuvuoden 2020 lopussa oppilaita ja opiskelijoita oli yhteensä 424. Varhaisiän opin-
noissa oli 47, perusopinnoissa 337 ja syventävissä työpajoissa 71 oppilasta. Aikuisten 
iltalinjalla opiskeli 40 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 33 viikkoa. Opetusta oli keskimäärin 8 oppi-
tuntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

TAIDEKOULUN AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS

Taidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksessa opiskeli vuonna 2020 keskimäärin 
40 aikuista. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin perusopinnoissa perehdyttiin moni-
puolisesti värioppiin, taidegrafiikkaan, keramiikkaan, perinteiseen kuvanveistoon, pii-



rustus-maalaukseen, kierrätystaiteeseen sekä digikuvaan. 3.-4. vuosikurssille järjes-
tettävissä työpajaopinnoissa syvennyttiin piirustus-maalaukseen sekä keramiikkaan. 
Työpajojen lisäksi syventävissä opinnoissa opiskeltiin taidehistoriaa, nykytaidetta sekä 
järjestettiin päättötyöseminaari 4.vuosikurssille.

Extrat
Taidekoululla kokoontuu Taiteilijaryhmä Extrat. Ryhmässä työskentelee pääosin taide-
koulun taiteen perusopetuksesta valmistuneita aikuisia, mutta mukaan on tullut vuo-
sien varrella myös uusia jäseniä. Extrojen opetukseen osallistuu keskimäärin 13-15 
taiteilijaa. Kevätlukukaudella 2020 Extroille järjestettiin grafiikan päiväpaja, jota oh-
jasi Hanna Tammi, sekä Paavo Paunun piirustus ja maalaus-työpaja. Kesäkuussa Ext-
roille oli tarjolla keramiikan kurssi, jota ohjasi Pasi Vainionpää.

Muut tilauskurssit

Taidekoulu järjestää tilauksesta työpapoja erilaisiin tapahtumiin kuten kuvissynttärei-
tä, polttareita tai muuta taiteellista yhteistoimintaa. Vuoden 2020 aikana ehdittiin jär-
jestää poikkeustilanteesta johtuen vain muutamia kuvataide-syntymäpäiviä.



NÄYTTELYT

Kevätnäyttely ja nuorten päättötyönäyttely

Taidekoulun yhteinen kevätnäyttely sekä nuorten upea päättötyönäyttely olivat poik-
keusoloista johtuen esillä nettigalleriassa. Linkki näyttelyihin löytyy koulun kotisivuilta 
osoitteesta www.pori.fi/taidekoulu.





JÄLKI – Aikuisten päättötyönäyttely

Aikuisten päättötyönäyttely oli esillä P-galleriassa 5.-28.6.2020. Kokonaisuus sisälsi 
keramiikkaa, maalauksia sekä sekatekniikalla toteutettuja teossarjoja.



Näyttely Luontotalo Arkissa

Aikuisten kierrätystaide-kurssin teoksia oli esillä luontotalo Arkissa koko kesän elo-
kuun loppuun asti.



Joulunäyttely

Koko koulun yhteinen joulunäyttely oli esillä netissä osoitteessa: 

https://myalbum.com/album/fsHzWWm7QLbr



VUODEN VARRELTA

Kilpailu
Taidekoulun 13-19 -vuotiaille oppilaille järjestettiin kilpailu sisustusakustiikkalevylle 
painettavan kuvan suunnittelusta uuteen Porin JHL ry:n toimitilaan. Kilpailun voitti 
Olivia 7 C -ryhmästä.
 
Etäopetus
Taidekoulun taiteen perusopetus siirtyi lasten, nuorten ja aikuisten osalta etäope-
tukseen 17.3.2020. Ensimmäiset etätehtävät lähtivät oppilaille 23.3.2020. Etäope-
tukseen hypättiin lennosta, mutta melko nopeasti – erilaisia digitaalisia oppimisym-
päristöjä ja ratkaisuja hyödyntäen – tavoitettiin koulun etänä opiskelevat oppilaat 
sujuvasti. Etäopetusta kehitettiin aktiivisesti koko etäopetuksen ajan ja eri-ikäisille 
opiskelijoille pyrittiin löytämään mielekkäitä tulokulmia etäopetuksen tehtävänan-
toihin. Koulu päätti lisäksi toimittaa materiaalikasseja koteihin, joihin kerättiin luku-
kauden viimeisten tuntien aikana tarvittavaa välineistöä sekä materiaalia. Lähiope-
tukseen palattiin 14.5., jolloin oppilaiden kanssa työskenneltiin pääasiassa ulkona. 
Kevätaurinko lämmitti suloisesti viimeisten tuntien aikana koulun pihapiirissä sekä 
lähimaastossa ahertavien oppilaiden työskentelyä.



Taidekoulun kesäleiri
Aikamatkaajien symposium- kesäleiri järjestettiin 1.-5.6.2020. Viiden päivän mittai-
seen konferenssiin matkusti joukko aikamatkustukseen erikoistuneita tutkimusmat-
kailijoita universumin eri aikakausilta. Aurinkoisen viikon aikana työskenneltiin mm. 
koulun salissa, kaivettiin esiin fossiileja koulun pihapiiristä ja laskeuduttiin aikamat-
kustuksen lomassa myös Kirjurinluodon rantahietikolle. Kurssin vetäjinä toimivat tai-
dekoulun opettajat Kati Kivistö ja Toni Lehtola.



Toimintapuisto
Syyskuussa taidekoulun 7B ryhmän oppilaat kävivät maalaamassa puistojen riste-
yksen keskellä olevan ympyrän kivet iloisen värikkäiksi. Värit valikoituivat puistojen 
risteyksen ympäriltä aukeavasta kaupunkikuvasta. Värikäs taideteos on osa Porissa 
käynnissä olevaa Kokeilun paikka -hanketta ja siinä suunniteltua ristikkäispuistoon 
toteutettavaa toimintapuistoa.

Taidemuseovierailu
Porin taidemuseossa vierailtiin syksyllä ryhmä kerrallaan ja tutustuttiin mm. Ola Va-
siljevan, Adrian Melisin ja Jenni Yppärilän taiteeseen.

Syysretki Porin metsään
Useat oppilasryhmät retkeilivät syyskuussa Porin metsässä, missä saimme vielä naut-
tia aurinkoisen lämpimistä päivistä. Retkellä rakennettiin pesiä oppilaiden valmista-
mille eläimille sekä tehtiin maataidetta, maisemoitiin maahisten ja keijujen asuntojen 
sisäänkäyntejä sekä kuvattiin animaatioelokuvia.



Mörköviikko
Syysloman jälkeen 26.10. - 30.10. vietettiin jännittävää mörköviikkoa jälleen viida-
kon kätköissä. Tällä kertaa viidakkopolku kuitenkin johdatti eri reitille, joka päätyi 
jännittävään muumioiden kammioon. Usean eri ryhmän valmistamat keramiikka-kop-
pikset, eläinmuumiot, hieroglyfit ja muut teokset pääsivät esille tähän elämykselli-
seen tilataideteokseen.



Seinämaalaus Karhukortteliin
AS Oy Porin Panimo tilasi Porin taidekoululta maalauksen Karhukortteliin, joka toteu-
tettiin Annankatu 2 kiinteistön ikkunoiden suojalevyihin. Taidekoulun nuoret toteutti-
vat leikkisän maalauksen reippaalla otteella kahden viikon aikana. Maalaus ilahduttaa 
ohikulkijoita ainakin talven yli. 



Valoviikko
Lapsen oikeuksien viikkoa vietettiin 16.-22. marraskuuta. Taidekoulu osallistui viik-
koon valaisemalla koulun päärakennuksen värivaloin. Lisäksi koulun ikkunoista heijas-
tettiin 4-6-vuotiaiden oppilaiden eläimellisiä omakuvia ohikulkijoiden nähtäville.

Tanssikoulun ja taidekoulun yhteistyö
Porin taidekoulun ja Tanssikoulu Tankan syksyllä 2019 sovittu yhteistyö siirtyi syksylle 
2020. Kuva- ja tanssitaiteen yhteistyö huipentui Porin Teatterissa 15. -16.11., jolloin 
tanssikoulun villi viidakon väki yhdessä taidekoulun vehreän lavastuksen kera loihti 
katsojien eteen upean visuaalisen elämyksen.



Jääkukkaset -näyttely entisessä kukkakioskissa
Taidekoulun 4. lk ja 8. lk oppilaiden valmistamat värikkäät kukka-veistokset ripustet-
tiin puistojen risteyksessä sijaitsevaan entiseen kukkakioskiin. Eksoottiset kasvit va-
laistiin värivaloin ohikulkijoiden iloksi. Satumaista valoa ympärilleen hehkuva teos oli 
esillä vuodenvaihteen yli.


