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TERVETULOA PORIN TAIDEKOULUUN!

Tässä oppaassa kerromme taidekoulun opetuksen sisällöstä ja käytän-
nöistä. Opinto-oppaaseen voi tutustua myös taidekoulun nettisivuilla.  
Lyhytkursseista, näyttelyistä ja muusta poikkeavasta toiminnasta 
tiedotammme erikseen. www.porintaidekoulu.fi ja www.facebook.com/
porintaidekoulu

Mikä on Porin taidekoulu? 

Porin taidekoulu on 4-19-vuotiaille porilaisille lapsille ja nuorille 
tarkoitettu vapaa-ajan oppilaitos. Taidekoulu tarjoaa kuvataiteen perus-
opetusta myös aikuisille nelivuotisella iltalinjalla. Opetus noudattaa 
valtakunnallisen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuun-
nitelman perusteita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetus on suun-
nitelmallista sekä pitkäjänteistä ja oppilaat etenevät vuosittain luokka-
asteelta toiselle. 

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun 
keinoihin ja antaa heille mahdollisuus taitojensa monipuoliseen har-
jaannuttamiseen. Kuvan tekemisen tapoja opetellaan muun muassa 
piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa,arkkitehtuurissa, muo-
toilussa, grafiikassa, keramiikassa, valokuvauksessa, elokuva- ja 
videotaiteessa, sarjakuvassa sekä ympäristö- ja yhteisötaiteessa.

Porin taidekoulussa opiskelee noin 300 lasta ja nuorta. Koulu on 
Satakunnan suurin kuvataidekoulu ja maakunnan ainoa lakisääteistä, 
laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta antava oppilai-
tos. Taidekoulun yhteydessä toimii lisäksi Porin videotuki.



1. YHTEYSTIEDOT

Porin Taidekoulu 
Gallen-Kallelankatu 10, 28100 Pori
www.porintaidekoulu.fi
www.facebook.com/porintaidekoulu
“Mikis”
Mikonkatu 21, 28100 Pori

Rehtori 
Henna Jaatinen   044 701 1257
henna.jaatinen@pori.fi

Toimistonhoitaja 
Birgit Heinonen   044 701 0254
birgit.heinonen@pori.fi

Opettajat:

Henna Jaatinen   044 701 1257
TaM / kuvataideopettaja  henna.jaatinen@pori.fi

Annika Suutari   044 701 8923
TaM / kuvataideopettaja  annika.suutari@pori.fi 
 
        
Timo Penttilä    044 701 8924 
TaM / kuvataideopettaja  timo.penttila@pori.fi

Kati Kivistö, kuvataiteilija
Toni Lehtola, AMK / kuvataiteilija
Manana Hakala, kuvataideopettaja
Ari Koivisto, kuvataiteilija
Hanna Tammi, KuM / taidegraafikko
Suvi Martikainen, TaM

Taidekoulussa työskennellään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin 
klo 15.30 - 19.30 välisenä aikana. Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00-
16.00.



2. TAIDEKOULUN TOIMINTA-AJATUS

Taidekoulussa oppiminen on hauskaa! Tunneilla työskennellään itse 
kokeilemalla ja oivaltamalla, työt saavat olla tekijänsä näköisiä. Oma, 
persoonallinen kuvailmaisu saa kehittyä rauhassa lapsen kasvun 
myötä. Opetuksessa tutustutaan laajasti kuvataiteen eri ilmiöihin ja 
tehdään opintoretkiä. 

3. OPINTOJEN ETENEMINEN JA LAAJUUS

Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 
1300 tuntia, josta perusopintoja on 540 tuntia ja syventäviä opintoja 
760 tuntia. Varhaisiän opetuksen laajuus on koulukohtaista. Opetuksen 
tulee saavuttaa opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja sisällöt. 
Porin taidekoulun opetussuunnitelmaan voi tutustua koulun toimistossa 
tai koulun nettisivuilla.

Varhaisiän opetus
4-6-vuotiaat
60 min/viikko

Taidekoulun voi aloittaa 4-vuotiaana. Varhaisiän opetus on leikki-
mielistä, kokeiluihin ja uteliaisuuteen innostavaa kuva-ilmaisuun tutus-
tumista. Tavoitteena on tukea lasten luontaista kykyä havainnoida 
ympäristöä eri aistien avulla. Oman tekemisen kautta harjoitellaan 
työvälineiden käyttöä ja kokeillaan eri materiaaleja sekä tutustutaan 
kuvataiteen peruskäsitteisiin. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhem-
mille kuvataideopinnoille.

Perusopetus
1.-4. lk (7-10-vuotiaat) 2h / viikko
5. lk (11-vuotiaat) 3h / viikko
6. lk eli jaksotyöpajat (12-vuotiaat) 3h / viikko

Perusopetuksessa harjoitellaan kuvan tekemisen perusvalmiuksia. 
Lukuvuoden aikana käydään läpi useita erilaisia tekniikoita ja työväli-
neitä mm. piirtämisessä, maalaamisessa, rakentelussa, muotoilussa ja 
valokuvauksessa. Kuvataiteeseen tutustutaan leikinomaisen työskente-
lyn avulla harjoitellen samalla omaa kuvailmaisua. Perusopetus kestää 



kuusi vuotta, joista viimeinen vuosi harjoitellaan pitkäjänteisempää 
työskentelyä viidessä eri jaksotyöpajassa. Oppilas tekee perusopin-
noistaan portfolion.

Syventävät opinnot
13-19 -vuotiaille
3h / viikko

Perusopintojen jälkeen oppilas aloittaa syventävät opinnot, mikä 
tarkoittaa opiskelua yhteen tekniikkaan keskittyvässä työpajassa. Oppi-
las syventää taitojaan ja tietojaan itselleen mieluisimmassa tekniikassa. 
Työpajaa voi vaihtaa vuosittain, mutta on kuitenkin toivottavaa, että 
oppilas opiskelee samassa työpajassa pidempään. Työpajavaihtoeh-
toja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, keramiikka, taidegrafiikka, piirustus 
ja maalaus, taidenukke, valokuvaus ja digitaalinen piirustus ja maalaus. 

Kolmen vuoden työpa-
jaopintojen jälkeen op-
pilaalla on mahdollisuus 
tehdä itsenäinen päät-
tötyö. 

Täydentävät opinnot 
(perus- ja syventävät 
opinnot)
7-19-vuotiaille

Täydentävät opinnot tuke-
vat taidekoulun opetusta. 
Opintoihin sisältyy myös 
vapaa-ajalla suoritetta-
via näyttelykäyntejä tai 
koulun järjestämiä viikon-
loppu- ja kesäkursseja. 
Lisäopinnot merkitään 
todistukseen.



Varhaisiän opinnot 
(135h)
4-6v 

60min/viikko 

•	 leikinomainen lähestyminen kuvailmaisuun
•	 tekniikoiden, välineiden ja materiaalien 

kokeilua
•	 lähiympäristön ja taideteosten elämykselli-

nen tutkiminen ja havainnointi
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Perusopetus
7-11v 

1-4. lk 2h/vk
5. lk 3h/vk

•	 kuvallisen ajattelun ja 
ilmaisun kehittäminen

•	 kuvanrakentamisen
perustiedot ja taidot

Täydentävät
opinnot

lyhytkurssit,
kesäleirit,
yhteistyöpro-
jektit,
näyttelyvie-
railut,
opintomatkat,
kulttuuritapah-
tumat

Jakso-
työpajat
12-13v

6. lk 3h/vk

•	 pitkäjänteistä työskentelyä 
viidessä eri työpajassa (n. 
7vk/työpaja)

•	 portfoliotyöskentely
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opinnot
13-19v

3h/viikko

•	 tietojen ja taitojen syven-
täminen valinnaisessa 
työpajassa

Päättötyö
vähintään 3v 

työpajaopinto-
jen jälkeen

•	 itsenäinen taiteellinen työ 
sekä portfolio

•	 päättötyönäyttelyyn osal-
listuminen

4. OPPILAAN TIEDOT

Taidekoulu ylläpitää oppilasrekisteriä, johon merkitään kaikki taidekou-
lussa suoritetut opinnot. Vanhempien tulee ilmoittaa yhteystietoja koske-
vat muutokset koulun toimistoon. Koulu tarvitsee puhelinnumeron, josta 
oppilaan huoltajan tavoittaa varmimmin ja huoltajalle voi lähettää koulun 
tiedotteita tekstiviestinä.

Valokuvia oppilastöistä, työskentelystä ja oppilaista käytetään esim. 



koulun näyttelyjulisteissa, tiedotteissa, toiminnasta kertovien lehtiartik-
keleiden kuvituksena, vuosikertomuksessa sekä nettisivuilla. Huoltajal-
la on oikeus kieltää kuvien käyttö. Lupa annetaan tai kielletään oppilas-
rekisterilomakkeessa ilmoittautumisen yhteydessä. Lupa on voimassa 
koko opiskelun ajan, ellei sitä kumota.

Kodin ja koulun välinen luottamus ja yhteistyö on tärkeää lapsen hyvin-
vointia koskevissa asioissa. Kuvataiteen harrastamisessa tarvitaan 
keskittymistaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Kerrothan aina 
lapsesi erityistarpeista opettajalle, että hän osaa huomioida ne opetuk-
sessa. Koulullamme ei ole käytettävissä kouluavustajaa, joten joissakin 
tapauksissa lapsen vanhemman mukana olo tunnilla voi olla tarpeen.

5. LUKUKAUSIMAKSUT

Lukukausimaksu kattaa kaikki taidekoulussa käytettävät materiaalit ja 
välineet lukuun ottamatta kesäleirejä ja joitakin lyhytkursseja. Lasku-
tusta varten oppilastietorekisteriin pyydetään huoltajan sosiaaliturva-
tunnus. Lukukausimaksu on varhaisiän opetuksessa 55 euroa, perus-
opetuksessa 65 euroa ja syventävissä opinnoissa 80 euroa.

6. OPPILASPAIKKA 

Kun oppilas on hyväksytty taidekouluun, hän säilyttää opiskelupaik-
kansa automaattisesti ja siirtyy seuraavalle vuosiluokalle uuden luku-
vuoden alussa.

Oppilaspaikan peruuttamisesta tai opintojen keskeyttämisesta tulee 
ilmoittaa koulun toimistoon. Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken 
lukuvuoden, peritään lukukausimaksu kyseisen lukukauden loppuun 
saakka. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos oppilas lopettaa 1-3 viikon 
kuluessa lukukauden alkamisesta.

Opinnoista voi pitää välivuoden, esim. vaihto-opiskelun tai väliaikaisen 
paikkakunnalta muuton vuoksi. Välivuodesta ja opintojen jatkamisesta 
välivuoden jälkeen tulee ilmoittaa koulun toimistoon.

Kuvataideopetus perustuu jatkuvuuteen, joten on tärkeää, että oppi-



las osallistuu oppitunneille säännöllisesti. Oppilaan poissaolo on hyvä 
ilmoittaa suoraan opettajan matkapuhelimeen mielellään tekstiviestillä. 
Jos oppilas on ilmoittamatta poissa useita kertoja peräkkäin, hänet voi-
daan katsoa eronneeksi koulusta ja oppilaspaikka annetaan kuvataide-
kouluun jonottavalle lapselle tai nuorelle.

7. OPETUSKÄYTÄNNÖT

Kokoontumisajat
Kuvataidekoulun oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti. Oppi-
tunnin alussa perehdytään usein uuteen tehtävään ja keskustellaan 
käsiteltävästä aiheesta. Tehtävään liittyy usein myös uuden tekniikan 
havainnollistaminen, joten on tärkeää, että kaikki ryhmän oppilaat ovat 
ajoissa paikalla. 

Oppitunnin lopussa tarkastellaan tehtyjä töitä, puhdistetaan työvälineet 
ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia 
kuin aloitus ja työskentelykin. Jos oppilas joutuu poikkeuksellisesti 
lähtemään ennen tunnin loppua, siitä tulee ilmoittaa etukäteen opetta-
jalle.

Työvaatteet - ethän pilaa uusia vaatteitasi!
Oppilaalla tulee olla työskentelyyn sopiva vaatetus, sillä innokas 
työskentelijä värjääntyy usein itsekin! Taidekoululta voi halutessaan 
ostaa työtakkeja. Koulu ei vastaa oppilaan vaatteille sattuneista vahin-
goista. Taidekoululla ei ole tilaa säilyttää oppilaiden työtakkeja, joten ne 
tulisi viedä aina kotiin tunnin päätyttyä.

Materiaalit
Kaikki taidekoulun perusopetuksessa käsiteltävät maalit ja värit ovat 
myrkyttömiä ja suurin osa vesiliukoisia. Syventävissä opinnoissa 
käytetään silloin tällöin liuotinpohjaisia maalin ohenteita, grafiikan 
syövytyshappoja tai valokuvauskemikaaleja opettajan ohjauksessa. 
Jos oppilaalla on jokin ihosairaus tai taipumusta yliherkkyyteen, on 
asiasta ilmoitettava oppilastietolomakkeessa tai suoraan opettajalle. 

Työturvallisuus
Koulullamme on laadittu työturvallisuusopas, jota kaikki koulussa toi-
mijat noudattavat. Oppilaat perehtyvät työturvallisuuteen opettajansa 



kanssa. Myös vanhemmat voivat halutessaan tutustua oppaaseen 
Porin taidekoululla. Oppilaita ei toistaiseksi ole vakuutettu koulun puo-
lesta, joten tapaturmien varalta oppilailla on hyvä olla voimassaoleva 
vapaa-ajan vakuutus.

Oppilastöiden säilytys
Oppilaat saavat viedä työnsä kotiin yleensä syys- ja kevätlukukauden 
lopussa. Koululla ei ole tilaa säilyttää vanhoja, noutamatta jääneitä 
oppilastöitä.

Näyttelypassi
Näyttely- ja museokäynnit vapaa-ajalla täydentävät taidekoulun opin-
toja. Jokainen oppilas saa lukuvuosittain henkilökohtaisen näyttelypas-
sin, joka oikeuttaa oppilaan perheineen vapaaseen sisäänpääsyyn 
Porin taidemuseoon, Sata-kunnan museoon, Luontotalo Arkkiin ja 
Rosenlew-museoon. Lisäksi Porissa on useita pääsymaksuttomia 
gallerioita, joissa näyttelyt vaihtuvat muutaman viikon välein. Lukuvuo-
den aikana oppilaan tulee kerätä passiinsa neljä leimaa näyttelykäyn-
neistään. 

8. ARVIOINTI JA TODISTUKSET

Porin taidekoulu antaa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mu-
kaista opetusta.  Perusopetuksen ja syventävien opintojen oppilaat 
saavat lukuvuosittain kirjallisen arvioinnin työskentelystään. Kuuden-
nen luokan jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. 
Vähintään kolmen vuoden syventävien opintojen sekä päättötyön 
suorittamisen jälkeen oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuk-
sen, joka on samalla todistus koko laajan oppimäärän suorittamisesta. 
Halutessaan oppilas voi pyytää myös keskeneräisistä opinnoistaan 
osallistumistodistuksen.

9. PROJEKTIT JA NÄYTTELYKÄYNNIT

Vuosittaiset vierailut näyttelyissä sekä erilaiset yhteistyöprojektit ovat 
osa kuvataidekoulun toimintaa. Pääasiassa oppilaat vierailevat 1-2 ker-
taa vuodessa Porin taidemuseossa sekä opetuksen sisällöstä riippuen 
muissa näyttelyissä. Muita vierailukohteita ovat mm. Satakunnan mu-



seo, Rakennuskulttuuritalo Toivo, Luontotalo Arkki, Rosenlew-museo ja 
paikalliset taidegalleriat. 

Koulun oppilaat osallistuvat erilaisiin projekteihin lähes vuosittain. Näin 
oppilaat pääsevät osaltaan vaikuttamaan Porin alueen kulttuuritapah-
tumiin ja tutustuvat paikallisten taiteilijoiden työhön. Opettaja ilmoittaa 
tulevista projekteista sekä poikkeavista kokoontumisajoista ja -paikois-
ta hyvissä ajoin etukäteen.

10. PORIN MUSEOITA JA GALLERIOITA

• Porin taidemuseo, Eteläranta, http://www.poriartmuseum.fi
• Poriginal Galleria, Eteläranta 6, http://www.poriartmuseum.fi/fin/

poriginal
• Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, http://www.pori.fi/kulttuuri/

satakunnanmuseo
• Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, http://www.pori.fi/kulttuuri/

satakunnanmuseo/luontotaloarkki
• Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14, http://www.pori.fi/smu/

rosenlew-museo
• Rakennuskulttuuritalo Toivo, Varvinkatu 19, http://www.pori.fi/kulttu-

uri/satakunnanmuseo/rakennuskulttuuritalotoivojakorsmanintalo
• Galleria 3H+K, Itsenäisyydenkatu 47, http://nyte.fi/galleria-3hk-2/
• P-galleria, Yrjönkatu 3, http://galleria.porintaiteilijaseura.fi/



11. TAIDEKOULUN SÄÄNNÖT

1. Tunneille tullaan ajoissa ja tunnit päättyvät täsmällisesti.
2. Oppilailla tulee olla työtakki tai suttuvaatteet.
3. Oppilailla on oltava ulkovaatteet, sillä tuntien aikana voidaan 
työskennellä myös ulkona.
4. Kännyköiden käyttö tunnin aikana on kielletty.
5. Opettajan ohjeita on noudatettava.
6. Koulussa juokseminen on kielletty.
7. Kuviskoulussa on hyvä ryhmähenki. Kaikille annetaan työrau-
ha eikä ketään kiusata.
8. Muiden työskentelyä ja töitä arvostetaan.
9. Jokainen puhdistaa omat työvälineet ja osallistuu luokan sii-
voukseen tunnin lopussa.
10. Tunneilla käytetään vain tehtävään annettuja materiaaleja.


