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Toimisto ja opetuspiste
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://https://porisivistys.inschool.fi

Taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen puh. 044 701 1257

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

Päätoimiset opettajat
Timo Penttilä, kuvataideopettaja, TaM
Annika Suutari, kuvataideopettaja, TaM

Tuntiopettajat
Anna Halls, FM
Hanna Tammi, KuM
Kati Kivistö, TaM
Ari Koivisto, kuvataiteilija
Toni Lehtola, TaM
Suvi Martikainen, TaM
Paavo Paunu, Kum
Terhi Sammalmaa, TaM
Jenni Lehtola, TaM
Pasi Vainionpää, kuvataiteilija

Videotuki
Jarkko Montonen, Videotuen käyttömestari, atk-tuki

Taidekoulu ja videotuki tarjosivat työtoimintapaikkoja työelämäkokeilijoille ja työkokeilijoille. 



KEVÄTLUKUKAUSI 2021
Lasten ja nuorten kevätlukukausi alkoi ti 7.1.2021 ja päättyi ma 17.5.2021
Aikuisten iltalinjan kevätlukukauden opetus alkoi ti 7.1.2021 ja päättyi pe 11.5.2021
Taidekoululla vietettiin hiihtolomaa viikolla 8.

SYYSLUKUKAUSI 2021
Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi ma 23.8.2021 ja päättyi pe 17.12.2021
Aikuisten iltalinjan syyslukukauden opetus alkoi ma 30.8.2021 ja päättyi pe 17.12.2021.
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 oppilaita ohjataan kuvailmaisun keinoi-
hin, luovuuteen ja tekemisen iloon. Opinnot antavat hyvän pohjan elinikäiselle taiteen harrastami-
selle ja edellytyksiä visuaalisten alojen jatko-opinnoille.

Porin taidekoulun toiminnan perustana on laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusope-
tuksesta sekä Opetushallituksen määräys (OPH-2068-2017). 
 
Videotuki vastaa  pääosasta Porin kaupungin striimauksista monikameratuotantona  sekä tekee  
perinteistä videotuotantoa.

Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaalisen alan toimijoi-
den 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.

Lukukausi- ja kurssimaksut

Kaksi kertaa vuodessa perittävä lukukausimaksu on ollut 1.8.2019 lähtien varhaisopinnoissa 80 eu-
roa, lasten perusopinnoissa 95 euroa ja nuorten syventävissä työpajaopinnoissa 110 euroa.



Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu on ollut 1.8.2019 lähtien ensimmäisellä, toisella ja kolmannel-
la vuosikurssilla 270 euroa ja neljännellä vuosikurssilla 195 euroa + päättötyön arviointimaksu 50 
euroa. Aikuisten kurssien maksut olivat 110-170 euroa (36-56 tuntia). Taidekoulun 1.-5. lk lasten 
kesäleirin kurssimaksu oli 120 euroa (5 päivää).

 
OPPILAAT JA OPETUS

Lukuvuoden 2021 lopussa oppilaita ja opiskelijoita oli yhteensä 427. Varhaisiän opinnoissa oli 48, 
perusopinnoissa 278 ja syventävissä työpajoissa 60 oppilasta. Aikuisten iltalinjalla opiskeli 41 opis-
kelijaa.

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

Aikuisten iltalinjalla opetusta annettiin 33 viikkoa. Opetusta oli keskimäärin 8 oppituntia viikossa. 
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.



Muut tilauskurssit

Taidekoulu järjestää tilauksesta työpapoja erilaisiin tapahtumiin kuten kuvissynttäreitä, polttarei-
ta tai muuta taiteellista kurssitoimintaa. Vuoden 2021 aikana ehdittiin järjestää poikkeustilanteesta 
johtuen vain muutamia kuvissynttäreitä.

Extrat

Taidekoululla kokoontuu opiskelijaryhmä Extrat. Ryhmässä työskentelee pääosin taidekoulun tai-
teen perusopetuksesta valmistuneita aikuisia, mutta mukaan on tullut vuosien varrella myös uusia 
jäseniä. Extrojen opetukseen osallistuu keskimäärin 13-15 taiteilijaa. Syyslukukaudella 2021 Ext-
roille järjestettiin grafiikan kurssi, jota ohjasi Hanna Tammi. Syksyn grafiikan kurssilla sai työsken-
nellä vapaasti haluamillaan tekniikoilla. Kesäkuussa Extroille pidettiin keramiikan kurssi, jonka oh-
jasi Pasi Vainionpää.



NÄYTTELYT

LELUKAUPPA – Porin taidekoulun lasten ja nuorten 30 v. juhlanäyttely

Porin taidekoulun lasten ja nuorten opetus juhli 30-vuotista toimintaansa avaamalla kauppakeskus 
Puuvillaan lelukauppa-aiheisen juhlanäyttelyn 24.4. - 16.5. 

Kauppakeskuksen tyhjän pop up -tilan täyttivät 4-19-vuotiaiden oppilaiden värikkäät ja mielikuvi-
tukselliset teokset. Lukuvuoden aikana taidekoulun oppilaat olivat kehitelleet mitä erilaisimpia lelu-
hahmoja, laitteita ja muita vimpaimia, jotka on toteutettu luovasti eri tekniikoilla. Lelujen historiaa 
on tutkittu kuvista ja oppilastyöt ovat saaneet vaikutteita mm. vanhoista, mekaanisista vieteri-nu-
keista, marioneteista ja heiluri-hahmoista. Näyttelykokonaisuus sisälsi piirustuksia, maalauksia, 
valokuvia, keramiikkaa, taidegrafiikkaa, digitaalista taidetta, rakennelmia ja runsaan määrän seka-
tekniikkatöitä. Ripustus toteutettiin elämyksellisenä tilataideteoksena, joissa katsoja pääsi liikku-
maan yhtäaikaa hullunkurisessa lelukaupassa, mielikuvituksellisessa tiedelaboratoriossa sekä luon-
to- ja fantasiamaailman tutkimusretkellä. Näyttely tarjosi runsaasti tutkittavaa ja ihmeteltävää!





Nuorten päättötyönäyttely

Keväällä 2021 taidekoulun päätti kuusitoista 17-19 -vuotiasta nuorta. Päättötöistä suurin osa oli 
piirustuksia ja maalauksia, jotka oli toteutettu sekä perinteisillä, että digitaalisilla välineillä, mut-
ta mukana oli myös kolmiulotteisia töitä. Päättötyöt olivat esillä Puuvillan kauppakeskuksessa yh-
dessä 30v juhlanäyttelyn kanssa. Päättötyönsä tekivät: Aliisa Ahtiainen, Kristiina Erkkilä, Rosalina 
Halonen, Aino-Inkeri Huhta, Sofia Joska, Kasper Kataja, Hilla Kontinen, Marlene Laaksonen, Susan-
na Laurila, Milla Luoma, Aune Ranta, Sanni Rosenqvist, Sara Salmela, Susanna Stenfors, Olivia Ti-
hiäsalo ja Helmi Virtanen



Aikuisten kevätnäyttely

Porin taidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen oppilastöistä järjestettiin verkkonäyttely. Teok-
set olivat syntyneet pääosin kevätlukukaudella 2021 sekä lähi- että etäopetuksessa.  
https://myalbum.com/album/aJQRVkuvxGVC



Aikuisten päättötyönäyttely

Aikuisten päättötyönäyttely oli esillä P-galleriassa 21.5. - 6.6. Päättötyön tekijät olivat Katariina 
Esala, Sirkka Heino, Juha Koota, Liisa Palonen, Terttu Sahi ja Anni Vahlqvist. Päättötöitä ohjasivat 
Hanna Tammi, Pasi Vainionpää sekä Ari Koivisto.



Opettajien ryhmänäyttely

P-galleriaan 12.11. - 28.11. ripustettiin opettajien yhteisnäyttely. Ryhmäkuva 2.0-näyttely esitteli 
monipuolisesti erilaisia ja eri tekniikoilla toteutettuja taideteoksia, kuten keramiikkaa, kollaasia, ku-
vanveistoa, taidegrafiikkaa ja maalauksia. Työnsä asettivat näytteille: Anna Halls, Henna Jaatinen, 
Kati Kivistö, Ari Koivisto, Jenni Lehtola, Toni Lehtola, Suvi Martikainen, Paavo Paunu, Timo Penttilä, 
Annika Suutari, Hanna Tammi ja Pasi Vainionpää.



VUODEN VARRELTA

Aikuisten taiteen perusopetus

Taidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksessa opiskeli vuonna 2021 keskimäärin 40 aikuista. En-
simmäisen ja toisen vuosikurssin perusopinnoissa perehdyttiin monipuolisesti värioppiin, taidegra-
fiikkaan, keramiikkaan, perinteiseen kuvanveistoon, piirustus-maalaukseen, kierrätystaiteeseen 
sekä digikuvaan. 3.-4. vuosikurssille järjestettävissä työpajaopinnoissa syvennyttiin piirustus-maa-
laukseen sekä keramiikkaan. Työpajojen lisäksi syventävissä opinnoissa opiskeltiin nykytaidetta 
sekä järjestettiin päättötyöseminaari 4.vuosikurssille.

Opetus loppui Mikonkadulla

Keväällä 2021 luvuttiin Mikonkadun toimipisteestä, jossa Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu oli 
toiminut syksystä 1997 saakka. Viimeisimmät vuodet tilassa opiskelivat enää 4-6 -vuotiaiden ryh-
mät. 

Nuori taide -tapahtuma 2021

Porin taidekoulu osallistui yhtenä jär-
jestäjänä valtakunnalliseen Nuori Tai-
de-tapahtumaan, joka oli alunperin tar-
koitus järjestää Porissa Nuori Kulttuuri 
-festivaalin yhteydessä. Koronatilan-
teen vuoksi tapahtuma pidettiin verkos-
sa 22.5. klo 11-17. Taidekoulun oppi-
laat Louna Rantanen ja Venla Lehtonen 
vetivät verkkotapahtumassa suunnit-
telemansa Festariväki-työpajan, jossa 
osallistujien toteuttamista omakuvis-
ta koottiin yhteiskuva. Lopputulokse-
na syntyi iloisen värikäs festariväkeä 
esittävä kuva, joka julkaistiin tapah-
tuman some-kanavilla. Ajatuksena oli 
kuvastaa yhdessä olemista vaikkain 
etäyhteyksien päässä. Muita yhteistyö-
kumppaneita tapahtumassa olivat Porin 
taidemuseo ja Lastenkulttuurikeskus 
Kruunupää.



Taidekoulun kesäleiri

Taidekoulu järjesti 7. - 11.6. ja 14. - 18.6. kaksi kesäleiriä, jotka sujuivat iloisen värikkäissä sekä 
helteisissä tunnelmissa. Hauska sirkusteema ruokki mielikuvitusta runsaasti ja värikkäästi! Leirin 
vetäjinä toimivat taidekoulun opettajat Kati Kivistö ja Toni Lehtola.



Syysretki Porin metsään

Useat oppilasryhmät retkeilivät syyskuussa Porin metsässä, missä saimme vielä nauttia aurinkoisen 
lämpimistä päivistä. Retkellä rakennettiin pesiä oppilaiden valmistamille eläimille sekä tehtiin maa-
taidetta, maisemoitiin maahisten ja keijujen asuntojen sisäänkäyntejä sekä kuvattiin animaatioelo-
kuvia.



Mörköviikko

Syysloman jälkeen vietettiin perinteisesti vuoden jännittävintä viikkoa Halloween-tunnelmissa. Sa-
laperäinen mörkökäytävä johdatti tällä kertaa rottien valtaamiin maanalaisiin viemäriverkostoihin. 
Taidekoulun varjoissa on vaeltanut karmivan näköisiä olentoja, joista osa on päässyt karkaamaan 
myös taidekoulun ulko-ovista pihan pimeyteen. Oppilaat loihtivat upeita fantasiahahmoja, kasvo-
maalauksia ja maskeerauksia.



Seinämaalaus As Oy Rohdenpuistoon 

Porin taidekoulun 13-15-vuotiaat nuoret elävöittivät kerrostalon sisäpihaa värikkäällä seinämaala-
uksella. Maalauksen lähtökohtana olivat Porin kaupunkiluonto, sen kasvit ja eläimet. Maalauksen 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat useat oppilasryhmät. Seinämaalaus sijaitsee Pohjois-
puiston ja Valtakadun kulmassa osoitteessa Pohjoispuisto 1. 



Valoviikko

Lapsen oikeuksien viikkoa vietettiin 15.-21. marraskuuta. Eri ikäisten oppilaiden ikkunoihin toteut-
tamat hahmot toivat väriä syksyn pimeyteen sekä Lapsen oikeuksien päivään.



Näyttelyt entisessä kukkakioskissa

Puistojen risteyksen entisessä kukkakioskissa hehkuivat alkuvuodesta 2021 pirteän pakkaspäivän 
talviset sävyt. Taidekoulun Talvipalatsi -näyttelyssä oli esillä 4-10 -vuotiaiden oppilaiden töitä.

Lokakuussa kioskista tuli kummitusten valtakunta, kun taidekoulun kauhuinstallaatio valtasi puisto-
jen risteyksessä sijaitsevan tilan. Kioskin ikkunat hohkasivat mystistä valoaan ohikulkijoiden kau-
histukseksi Pyhäinpäivän tienoilla, minkä jälkeen kioskiin laskeutui jälleen rauhallinen tunnelma tai-
dekoulun talvi-installaation muodossa.


