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PORIN TAIDEKOULUN JA VIDEOTUEN 
TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODEL-
TA 2013-2014

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

puh. 044 701 0254

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

Sivuopetuspiste “Mikis”
Mikonkatu 21, 28100 Pori

Sivuopetuspiste ”Autotalo” 
(11/2013 saakka)
Äestäjänkatu 10, 28100 Pori

Taidekoulun rehtori
Henna Jaatinen puh. 044 701 1257

Toimistonhoitaja
Birgit Heinonen puh. 044 701 0254

Videotuki
Jarkko Montonen, käyttömestari/ atk-tuki
Mikael Leppäniemi, opiskelija (AMK) 
työharjoittelu (13.1.-13.6.), kesätyönteki-
jä (23.6.-22.8.)

Päätoimiset opettajat
Kati Kivistö, kuvataiteilija 
(vt. päätoiminen opettaja syksyn 2013)
Annika Suutari, kuvataideopettaja
(äitiysvapaalla syyslukauden 2013)
Timo Penttilä, kuvataideopettaja

Tuntiopettajat
Anna Halls, kuvataiteilija, FM 
 taidehistoria ja estetiikka
Hanna Tammi, taidegraafikko, KuM    
 taidegrafiikka
Kati Kivistö, kuvataiteilija 
 tuntiopettaja (kevätlukukausi 2014)
Jenni Uusitalo, kuvataiteilija
 tuntiopettaja, iltalinjan päättötyöseminaari
Manana Hakala, kuvataideopettaja
 tuntiopettaja, fantasiahahmo
Ari Koivisto, kuvataiteilija
 piirustus-maalaus, elävänmallinpiirustus
Aino Mäntynen, kuvataiteilija
 kuvanveisto, kierrätystaide 
Paavo Paunu, kuvataiteilija
 piirustus ja maalaus
Pasi Vainionpää, kuvataiteilija
 piirustus-maalaus, värien peruskurssi ja   
 keramiikka
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LUKUVUOSI 2013-2014

Lasten ja nuorten syyslukukausi alkoi 
19.8.2013 ja päättyi 12.12.2013. 
Kevätlukukauden opetus alkoi 7.1.2014 ja 
päättyi 22.5.2014.

Aikuisten iltalinjan syyslukukauden 
opetus alkoi 26.8.2013 ja päättyi 
13.12.2013. Kevätlukukauden opetus 
alkoi 7.1.2014 ja päättyi 9.5.2014.

Syyslomaa vietettiin viikolla 43 (21.-
27.10.2013) ja hiihtolomaa viikolla 8 (17-
23.2.2014).

TOIMINTA-AJATUS

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perus-
opetusta visuaalisten taiteiden laajan 
oppimäärän mukaan 5-19 -vuotiaille 

porilaisille lapsille ja nuorille, sekä yli 
16-vuotiaille aikuisten iltalinjalla. 
Opetusta ohjaavat opetussuunnitelmat, 
jotka perustuvat Opetushallituksen visu-
aalisten taiteiden taiteen perusopetuk-
sen laajan oppimäärän opetussuunnitel-
man perusteisiin 2002 (OPH:n määräys 
39/011/2002).

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa op-
pilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin, antaa 
mahdollisuus luovaan työskentelyyn ja 
luoda edellytykset elinikäiselle visuaalis-
ten taiteiden harrastamiselle sekä antaa 
valmiuksia hakeutua jatkamaan opiskelua 
alalla. 

Porin taidekoulun yhteydessä toimiva 
Porin videotuki tuottaa videoteknisiä 
palveluita kuten editointia ja siihen liit-
tyviä oheistoimintoja, videoteknistä kon-
sultointia sekä videotuotantovälineiden 
vuokrausta. 

Lisäksi Porin taidekoulu yksiköt toimivat 
aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaa-
lisen alan toimijoiden kanssa niin pai-
kallisesti, valtakunnallisesti ja kansain-
välisestikin.

HALLINTO JA TALOUS

Porin taidekoulu on Porin kaupungin 
ylläpitämä oppilaitos ja se toimii Porin 
kulttuuriasiainkeskuksen ja kaupungin 
kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Lasten 
ja nuorten kuvataidekoulu on saanut vuo-
desta 2001 tuntiperusteista valtionapua.

Porin taidekoulu saattaa myös tiloja ja 
muita resursseja Aalto-yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen lai-
toksen Porin yksikön käyttöön. 

Lukukausimaksut
Kaksi kertaa vuodessa perittävä luku-
kausimaksu oli varhaisopinnoissa 40 
euroa, lasten perusopinnoissa 55 euroaja 
nuorten syventävissä työpajaopinnoissa 
65 euroa.
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Aikuisten iltalinjalla lukukausimaksu oli 
sekä ensimmäisellä että toisella vuosi-
kurssilla 250 euroa. Entisten iltalinjalais-
ten jatkokurssin kurssimaksu oli 160 
euroa lukukaudessa.

Lyhytkurssit ja kesäleiri olivat maksullista 
kurssitoimintaa.

 
OPPILAAT JA OPETUS

Kevätlukukauden lopussa oppilaita oli 
257, joista varhaisiän opinnoissa oli 24, 
perusopinnoissa 165 ja syventävissä työ-
pajoissa 68 oppilasta. Aikuisten iltalinjalla 
opiskeli 17 opiskelijaa.

Lapset ja nuoret saivat opetusta 34 viik-
koa lukuvuodessa. Varhaisiän opinnoissa 
opetusta annettiin viikossa 60 minuut-
tia, perusopinnoissa 2-3 oppituntia ja 
syventävissä työpajaopinnoissa 3 oppi-
tuntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 
minuuttia.

Aikuisten iltalinjalla opetusta annettiin 31 
viikkoa. Opetusta oli keskimäärin 8-12 
tuntia viikossa. Oppitunnin pituus on 45 
minuuttia.

Entisille iltalinjalaisille järjestettiin luku-
vuoden kestävä kurssi perjantai-iltaisin. 
Kurssille osallistui 16 opiskelijaa. Opetus-
ta annettiin 30 viikkoa. 
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POIMINTOJA LUKUVUODEN VARREL-
TA

Taidekoulun ryhmät tekivät syysretken 
Kalloon 2.-5.9. Retkellä tehtiin monenlais-
ta ympäristötaidetta, valokuvattiin, piir-
rettiin sekä kuvattiin animaatioita.

Taiteenperusopetuksen OPH vierailu 
Poriin
Porin kaupungin taiteen perusopetuksen 
työryhmä, johon kuuluvat edustajat Porin 
seudun kansalaisopistosta, Palmgren-kon-
servatoriosta sekä Porin taidekoulusta (pj 
Jaana Simula) kutsuivat Poriin vieraak-
seen Lukiokoulutus ja taiteen perusope-
tus –yksikön päällikkö Veli-Matti Malisen, 
opetusneuvos Eija Kauppisen ja opetus-
neuvos Mikko Hartikaisen. Kahden päivän 
aikana 5.-6.9. OPH:n edustajille esiteltiin 
porilaisia kaupungin tpo-oppilaitoksia ja 
näiden tiloja, keskusteltiin taiteen perus-
opetuksen nykyhetkestä ja tulevaisuu-
desta sekä muista ajankohtaisista aiheis-
ta.

Taavin tulet
Taavin tulet 2013 -tulitaidetapahtumassa 
28.9. Kirjurinluodon uimarannalle sytytet-
tiin jälleen useita tuliveistoksia valaise-
maan pimenevää syysiltaa. Veistoksia 
yhdisti osana äänimaailmaa kuultu tarina. 
Tapahtuma keräsi yleisöä arviota 2000 
henkeä.

Tuliveistoksensa asettivat esille Porin 
taidekoulu, Lyseon koulu, T.E.H.D.A.S. ry, 
Porin Taiteilijaseura, Etsivä Nuorisotyö/ 
Porin kaupunki, Porin taidemuseo ja Porin 
lastenkulttuurikeskus – Satakunnan las-
tenkulttuuriverkosto yhdessä Länsi-Porin 
lukion kanssa sekä Kulttuuritalo Annan-
katu 6. 

Musiikista vastasi The World Mänkeri 
Orchestra. Porin Videotuki vastasi tapah-
tuman videotaltioinnista ja Kulttuuritalo 
Annankatu 6 järjestyksenvalvonnasta.
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Mörköviikko 
Lokakuun viimeisellä viikolla 28.–31.10.
vietettiin hurjan hauskaa ja jännittävää 
mörköviikkoa ottamalla varjokuvia ja 
kurkistelemalla kummituksia taidekoulun 
vintillä.

Vierailu Forssan kuvataidekoulussa 
Perjantaina 8.11. Porin taidekoulun hen-
kilökunta lähti tutustumaan Forssan las-
ten ja nuorten kuvataidekouluun. Forssan 
kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perus-
opetusta 4 -17-vuotiaille lapsille ja nuo-
rille yleisen oppimäärän mukaan. Lyhyen 
päivävierailun aikana ehdimme vertailla 
koulujemme opetusta. Opetussisältöjen 
lisäksi olimme kiinnostuneita koulun ti-
loista. Kuvataidekoulu toimii kauniissa 
vanhassa tehdasmiljöössä “Forssan puu-

villassa” eli Wahren-keskuksessa, joka on 
komeasti kunnostettu ja otettu uudelleen 
käyttöön. Kuvataidekoulun tilat on luon-
tevalla tavalla istutettu tehdasmiljööseen 
ja opetustilojen yksityiskohdat on poh-
dittu loppuun saakka yhdessä opetushen-
kilökunnan ja suunnittelijan kesken.
Erityisesti kuvataidekoulun tiloista mie-
leemme jäivät kankaanpainotila sekä 
savityöskentelytila, joka taitaa olla hieno-
in ja työturvallisin keramiikantila kaikista 
Suomen kuvataidekouluista. Myös se, että 
eri kulttuuritoimijat kuten kuvataidekoulu, 
musiikkiopisto ja kansalaisopisto toimi-
vat samassa rakennuksessa edesauttaa 
yhteistyön syntymistä.
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VALO VOITTAA PIMEYDEN!

Marraskuun 14. päivä järjestettiin Valo 
voittaa pimeyden! -tapahtumailta yh-
dessätoista kuvataidekoulussa, jolloin 
sytytettiin pihoille ja ikkunoihin tai ka-
duille ja toreille lyhdyt, valotaideteokset 
ja valoinstallaatiot eri puolilla Suomea. 
Tapahtuma oli osa
TAIDENAVIGAATTORI 2 -nykytaidekas-
vatuksen kehittämishanketta, jota on 
ollut rahoittamassa Opetushallitus. Hank-
keen tavoitteena oli kehittää nykytaiteen 
opetusmenetelmiä ja oppilaslähtöistä 
pedagogiikkaa sekä tehdä tutuksi kau-
punkitaiteen mahdollisuuksia. 

Porin taidekoulussa Valo voittaa pimey-
den! -tapahtumaan valokuvauksen työ-
pajan nuoret suunnittelivat ja toteuttivat 
opettajansa sekä ulkopuolisen valaistus-
suunnittelijan ohjauksessa valotaide-
teoksen, joka valaisi koulun pimeän 
sisääntulojulkisivu leikkisillä värivaloins-
tallaatioilla. Suunnittelun lähtökohtana 
oli, miten valaistuksen avulla voi herättää 
pimeän tilan henkiin, tuoda iloa ja valoa 

kaupunkikuvaan sekä herättää tunteita. 
Valaistussuunnittelun ammattilaisen 
ohjauksessa työpajaikäiset pääsivät tu-
tustumaan valaistuksen keinoihin.

Valo voittaa pimeyden! -tapahtumaa 
varten Taiteen edistämiskeskuksen Sa-
takunnan nukketeatterin läänintaiteilija 
antoi päätoimiselle opetushenkilökunnalle 
tiiviin koulutuksen varjoteatteriteknii-
kasta ja -menetelmistä. Osassa perus-
opetusryhmistä valmistettiin näyttäviä 
kaksiulotteisia varjonaamareita, joita 
hyödynnettiin myös Valo voittaa pimey-
den! -tapahtumassa. Varjoteatterin lisäksi 
tapahtuman yleisö pääsi kokeilemaan 
valomaalausta taskulampuilla sekä kän-
nykän taustavaloilla. Yleisön spontaanit 
varjoteatteri ja -valomaalauskokeilut do-
kumentoitiin.
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RIIKALAISET YSTÄVÄMME

Bolderajan taidekoulu kutsui porilaiset 
vieraakseen Riikaan loppusyksystä 2014. 
Matkaan lähtivät joulukuun alussa ku-
vataideopettajat Timo Penttilä ja Kati 
Kivistö sekä rehtori Henna Jaatinen.

Ystävyyskoulussamme Bolderajassa 
teimme oppilaiden kanssa maskeja var-
joteatteria varten sekä tutustuimme Lat-
vialaiseen taidekasvatukseen vieraillen 
eri oppilaitoksissa Riiassa. Meille tutun 
Bolderajan taidekoulun lisäksi kävimme 
Riian keskustan koulussa ja kaupungin 
toisella puolella sijaitsevassa Pardauga-
van taidekoulussa. Vierailut olivat antoisia 
sekä meille vieraileville taidekasvattajille, 
että paikallisille opettajille ja rehtoreille 
vertaillessamme maidemme eroja ja 
yhtäläisyyksiä opetuksen sisällöissä sekä 
metodeissa. Opimme samalla arvos-
tamaan suomalaisten kuvataidekoulujen 
oppilaslähtöiseen ilmaisuun perustuvaa 
opetusta sekä ihailemaan latvialaisten 
lasten teknistä taitavuutta ja pitkäjännit-
teistä työskentelyä, joka on saavutettu 
muun muassa systemaattisella havain-
topiirustukseen perustuvalla harjoittelulla. 
Merkittävin ero maiden välillä on kuiten-
kin viikkotuntimäärä: kun Suomessa lapsi 

käy taidekoulussa kerran viikossa 2-3 op-
pituntia kerrallaan, Latviassa taideopetuk-
seen osallistutaan useita kertoja viikossa 
koulun jälkeen.

Toteutimme myös lyhyen projektin Bol-
derajan taidekoulun oppilasryhmän 
kanssa. Valo voittaa pimeyden! -tapah-
tuma sai eräänlaisen jatko-osan, kun 
Bolderajan taidekoulun oppilaat val-
mistivat ohjauksessamme nukketeat-
terinaamareita ja tekivät improvisoidun 
varjoteatteriesityksen. Oppilaat opetteli-
vat ja kokeilivat myös valomaalausta eri 
tekniikoilla. Bolderajalaiset inspiroituivat 
varjoteatterista ja valomaalauksesta niin, 
että se otettiin yhdeksi ohjelmanumeroksi 
Bolderãja Mũzikas un Mãkslasskolãn jou-
luesityksiin.

Porin ja Bolderajan taidekoulujen väliset 
yhdessä toteuttamat taideprojektit ovat 
osa koulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä. 
Bolderajan taidekoulu on vieraillut Porissa 
mm. syyskuussa 2008 Pori 450-juhlavuo-
den tapahtumien yhteydessä sekä vuonna 
2010 osallistuen Taavin Tulet 2010 -tu-
litaidetapahtumaan. Porin taidekoulu on 
osallistunut Bolderajan koulun kanssa 
yhteiseen näyttelyprojektiin Riiassa 
syksyllä 2009.
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Joulumysteeri - Porilaisten oma jou-
lukalenteri
Joulumysteeri oli Porin lastenkulttuu-
rikeskus - Satakunnan lastenkulttuu-
riverkoston LaitosPRO-työryhmän to-
teuttama 24-osainen videojoulukalenteri. 
Nimetty käsikirjoitustiimi ideoi yleisen 
käsikirjoitusrungon, mutta jokaisella jak-
solla oli omat tekijänsä, jotka toteuttivat 
jaksonsa oman näköisekseen videoluu-
kuksi. Porin taidekoulu sekä Videotuki 
osallistuivat videojoulukalenterin tekemi-
seen kahden jakson verran. Taidekoulu 5. 
luokkalaisista koostunut ryhmä käsikir-
joitti oman tarinansa, kun taas aikui-
set visualisoivat ja tallensivat hauskan 
julkisten veistosten mysteerinomaisen 
jutustelun.

Vierailu taidemuseolla
Taidekoulun ryhmät vierailivat Porin taide-
museolla 13. - 16.1.2014 ja tutustuivat 
mm. näyttelyyn Rajanylityksiä – Bodies, 
Borders, Crossings. Samalla oppilaat osal-
listuivat taidemuseon työpajaan ja jättivät 
jälkensä yhteiseen seinätaideteokseen.

Rehtorin täydennyskoulutus
Rehtori Henna Jaatinen suoritti lukuvuo-
den 2013-2014 aikana Kehittyvä rehtori 
-oppilaitosjohdon koulutuksen (30 op), 
joka on opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittama. Oppisopimustyyppinen 
täydennyskoulutuksen järjesti Sibelius 
Akatemian täydennyskoulutusosasto ja 
se oli tarkoitettu eri taiteenalojen taiteen 
perusopetuksen rehtoreille.

Hiihtoloman kurssit
Taidekoulu järjesti savityöpajan 7-12-vuo-
tiaille hiihtoloman aikana 17.-18.2. 

Liiton kevätpäivät
Liiton kevätpäiville Helsingissä 20.–
21.3.2014 osallistui rehtori Henna 
Jaatinen. Seminaarin moninaisina aiheina 
olivat: miksi ihmisellä tulee olla oikeus 
taiteeseen; millaisia välineitä arkkiteh-
tuurikasvatus antaa ympäristön tut-
kimiseen; miten kuvataidekoulujen 
pedagogiikkaa kehitetään kaupunki- ja 
yhteisötaiteen keinoin; missä mennään 
Virvatuli-itsearvioinnissa sekä opettajien 
palvelussuhteiden kehittämisessä. Lisäksi 
kuultiin mielenkiintoisen esitys sairaala-
klovnitoiminnan syntymisestä ja sen 
vaikutuksesta potilaiden hyvinvointiin. 
Lopuksi Tuula Karjalainen kertoo Tove 
Jansson -elämänkerrasta kirjoittajan 

näkökulmasta, jonka jälkeen siir-
ryimme Ateneumin Tove Jansson 
-juhlanäyttelyyn.

Näyttelyretki Tampereelle 
Porin taidekoulu järjesti näytte-
lyretken oppilailleen sekä muille 
taiteen ystäville lauantaina 5.4. 
Retken pääkohde oli Sara Hildenin 
taidemuseon ainutlaatuinen 
poptaiteen ikoni Andy Warholin 
(1928–1987) näyttely An Ameri-
can Story, josta starttasimme 
näyttelykierroksemme. Tampe-
reen taiteilijaseuran ylläpitämässä 
taidekeskus Mältinrannassa 
oli puolestaan Tampereen am-
mattikorkeakoulun kuvataiteen 
koulutusohjelman lopputyönäyt-
tely. Näyttelykierroksen päätti 

Tampereen taidemuseon Miehet puhuvat 
tunteistaan -näyttely, jonka kattavasti 
meille esitteli näyttelyn kuratoinut ku-
vataiteilija Tuomo Rosenlund, joka on 
valmistunut Taidekoulusta vuonna 2002.
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Avoimet ovet
Porin taidekoululla oli avoimet ovet 7.-
10.4., jolloin järjestettiin päivittäin avoin 
piirustus- ja maalaustyöpaja.  Samalla 
pidettiin kaveriviikko ja oppilaat saivat 
kutsua yhden kaverinsa mukaan tunnille. 
Vauhdikkaan viikon kuluessa oppilaat 
pääsivät kokeilemaan sekä perinteistä 
mallista piirtämistä ja maalaamista, että 
digitaalista kuvittamista tietokoneella.

Taidekoulun kevätnäyttely
Taidekoulun kevätnäyttely järjestettiin 
25.4.–11.5. taidekoululla. Näyttelyssä oli 
esillä lasten, nuorten ja aikuisten teoksia 
lukuvuoden 2013–2014 varrelta. Värikäs 
kokonaisuus esitteli piirustuksia, maa-
lauksia, taidegrafiikkaa, keramiikkaa, 
valokuvia, veistoksia sekä digitaalisia 
vedoksia. Avajaiset pidettiin 25.4.
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PORIN TAIDEKOULUN PÄÄTTö-
TYöNÄYTTELYT

Nuorten päättötyönäyttely, Prome-
nadikeskuksen aula
Päättötyö on oppilaan itsenäisesti suun-
nittelema ja toteuttama teos. Päättö-
työntekijät ovat 16-19 vuoden ikäisiä, 
kuviskoulussa pitkän uran tehneitä op-
pilaita. Päättötyöhön kuuluu taiteellisen 
osuuden lisäksi portfolio, osallistuminen 
päättötyönäyttelyyn sekä työn esittely
suullisesti. Päättötyön tekijän ohjaaja 
sekä toinen kyseessä olevan taiteenalan 
asiantuntija arvioivat päättötyön kirjallis-
esti että numeerisesti. Päättötyön sekä
riittävän määrän opintovuosia suoritta-
neet oppilaat saavat päättötodistuksen 
visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän 
suorittamisesta. Päättötyönäyttelyssä 
9.–18.5.  oli esillä Camilla Laineen ja Alisa 
Pajusen valokuvia, sekä Emil Fihlmanin 
time-lapse tekniikalla toteutettu vide-
oteos. Kaikkia päättötyön tekijöitä ohjasi 
kuvataideopettaja Timo Penttilä.

Iltalinjan päättötyönäyttely 7 ylläty-
stä, Antinkatu 7
Keväällä 2014 aikuisten iltalinjalta päät-
tötyön teki seitsemän aikuisopiskelijaa. 
Päättötyö on oppilaan itsenäisesti suun-
nittelema ja toteuttama teos. Päättö-
työhön kuuluu taiteellisen osuuden lisäksi 
portfolio, osallistuminen päättötyönäyt-
telyyn sekä työn esittely suullisesti. 
Päättötyön suorittaneet oppilaat saavat 
päättötodistuksen visuaalisten taiteiden 
laajan oppimäärän suorittamisesta. Päät-
tötyönäyttelyssä 10.5. – 25.5. oli esillä 
Susanna Härjämäen, Anne Ketolan, Terttu 
Koivusaaren, Olga Krokin, Emilia Kähkö-
sen, Minna Rintamaa-Niemen ja Tiina 
Stenmanin maalauksia. Ohjaava opettaja 
oli kuvataiteilija Paavo Paunu. 

Maalaus Anne Ketolan päättötyöstä.

Yksityiskohta Terttu Koivusaaren päättötyöstä.Valokuva  Alisa Pajusen päättötyöstä.
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Art Arkissa -näyttely
Porin taidekoulu kokosi Porin lastenkult-
tuurikeskuksen järjestämille Vähäx valot-
taa - lasten ja nuorten valokuvafesti-
vaaleille kuvataidekoulujen näyttelyn. 
Art Arkissa -näyttely oli esillä Luontotalo 
Arkissa festivaalin ajan 16.5.–15.6. Ku-
vataidekoululaisten ottamissa valokuvissa 
tutkittiin sekä eläimellisyyttä että inhimil-
lisyyttä ja kuvattiin eläimen ja ihmisen 
kohtaamista. Mukana olivat Forssan 
lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Hel-
singin kuvataidekoulu, Hyvinkään lasten 
ja nuorten kuvataidekoulu, Pieksämäen 
kuvataidekoulu, Pohjois-Helsingin ku-
vataidekoulu, Porin taidekoulu, Rauman 
kuvataidekoulu, Rovaniemen kuvataide-
koulu, Vaasa-opisto/ taiteen perusopisto, 
Vihdin kuvataidekoulu sekä Valkeakosken 
kuvataidekoulu. 

Taidekoulun kesäleiri
Porin taidekoulun kesäleiri järjestettiin 
totuttuun tapaan kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla 2.-6.6.2014, mutta ensimmäistä 
kertaa Gallen-Kallelankadun toimipis-
teessä. Päiväleirin aiheena oli linnut, jota 
teemaa pohjustettiin käymällä Luontotalo 
Arkin lintuteemaisessa näyttelyssä heti 

leirin alkajaisiksi. 22 oppilasta valmistivat 
leirillä rautalangasta kolmiulotteisia lintu-
veistoksia, valokuvasivat Kirjurinluodossa 
asustavia lintuja sekä piirsivät & maala-
sivat aiheesta. Jälleen kerran lämpimien 
säiden suosima leiriviikko päättyi juhliin, 
tällä kertaa kaikille avoimeen piknik-ta-
pahtumaan.

Piknik Pohjois-Puistossa
Kesäleirin päätöspäivänä järjestettiin 
kaikille avoin piknik 6.6.2014 klo 14–16 
Pohjois-Puistossa Luontotalo Arkin ja Tai-
dekoulun välissä. Tapahtuman ajaksi alu-
eelle ripustettiin esille kesäleirin aikana 
syntyneet teokset: valokuvia, piirustus-
maalauksia sekä lintuveistoksia, jotka 
tuotiin taidekoululta puistoon näytteille 
näyttävän lapsikulkueen voimin. Puis-
tossa oli esillä myös Porin kaupungin 
puistotoimen, Porin taidekoulun, Cyg-
naeuksen koulun sekä Kaupunkisuunnit-
telun yhteistyössä koostama kokonaisuus, 
joka piti sisällään taidepenkkejä, lasten 
valmistamia keramiikkaruukkuja kesä-
kukkaistutuksineen sekä kesäkukkaistu-
tukset. Piknik kokosi yhteen leiriläisiä 
perheineen. Myös Cygnaeuksen koulun 
oppilaita oli joitain paikalla sekä satun-
naiset ohikulkijat viipyivät mukana tun-
nelmassa. 

Tahtitintit -työpaja Kidsjazzeilla
Porin taidekoulu työpajan Porijazz Kids 
festivaaleilla. Työpajan tilasi Pori Jazz 
Kidsin uusi yhteistyökumppani Emma & 
Elias -avustusohjelma (2012–2017), joka 
kokoaa yhteen järjestöjen projekteja, joil-
la edistetään lasten ja heidän perheidensä 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Lap-
sille ja perheille tarkoitettu lintuaiheinen 
Tahtitintit -paja osoittautua jättisuosituk-
si. Kahden päivän aikana tintteja raken-
nettiin Emman & Eliaksen nimikkoteltassa 
liki 400 kappaletta. Kaiken kaikkiaan 
kymmenes Pori Jazz Kids Festival 2014 
houkutteli Kirjurinluotoon kahden päivän 
aikana n. 12 000 ihmistä. 
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Virvatuli -itsearviointimalli
Porin taidekoulu on ottanut käyttöön 
taiteen perusopetukseen suunnatun Vir-
vatuli -itsearviointimallin. Keväällä 2014 
itseraviointia toteutettiin lähettämällä 
kysely oppilaiden vanhemmille. Kyselyn 
tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien 
mielipiteitä koulumme opetuksesta ja 
toiminnasta. Kysely lähetettiin kaikille 
perusopetuksen ja syventävien opintojen 
oppilaiden vanhemmille.

Extrat
Syyslukukauden alusta perustettiin jat-
kokurssi taidekoulusta jo valmistuneille 
aikuisille. Opetuksen tavoitteena oli tukea 
kunkin yksilöllistä taiteen tekemistä tai-
dekoulun arvostettujen opettajien joh-
dolla. Ryhmässä aloitti opiskelunsa 16 
entistä iltalinjan opiskelijaa. Lukuvuosi 
jaettiin kolmeen periodiin, joissa työsken-
neltiin taidekoulun eri opettajien ohjauk-
sessa. Syyslukukauden ensimmäisen 
periodin aikana 30.8.–8.11. ryhmä työs-
kenteli Pasi Vainionpään ohjauksessa 
joko keramiikan tai piirustus-maalauksen 
parissa. Hanna Tammen metalligrafiikka 
järjestettiin ryhmälle 15.11.–13.12. ja 
10.1.–14.2. Viimeinen periodi järjestettiin 
piirustus-maalauksesta 28.2.–16.5., jonka 

ohjasi Paavo Paunu. Lukuvuosi huipentui 
oppilaiden järjestämään näyttelyyn Värik-
käästi jatkoilla osoitteessa Antinkatu 7, 
28.5.–15.6.2014.

Yhteistyö
Bolderajan taidekoulu/ Riika
Pori Jazz
Emma & Elias -ohjelma
Palmgren konservatorio
Annankatu 6
T.E.H.D.A.S. ry
Lyseon koulu
Länsi-Porin koulu
Porin kaupunkisuunnittelu
Porin kaupunki/ etsivä nuorisotyö
Porin kaupungin puistotoimi
Porin lastenkulttuurikeskus 
Porin taidemuseo
Potin taiteilijaseura
Satakunnan museo
Porin kulttuuriasiankeskus
Aalto yliopiston Porin yksikkö
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PORIN VIDEOTUKI

Johdanto
Videotuen toimintavuotta 2013-2014 
värittivät useat Porin taidemuseolle toteu-
tetut tilaukset. Vaikka taidemuseo onkin 
Videotuen merkittävin asiakas mahtui 
vuoteen myös muita töitä. 

Rajanylityksiä
Toimintavuoden ensimmäinen suu-
rempi hanke, oli Porin taidemuseossa 
syyskuussa 2013 avautunut Rajanyli-
tyksiä – Bodies, Borders, Crossings. Tämä 
Leena-Maija Rossin ja Kari Soinion ku-
ratoima näyttely sisälsi yhteensä kuusi 
kappaletta erilaisia videoteoksia, joiden 
toteuttamisessa Videotuen käyttömes-
tari Jarkko Montonen oli avustamassa. 
Haastavimmaksi teokseksi muodostui 
Minna Rainion ja Mark Robertsin kahdek-
sankanavainen videoinstallaatio Eight 
Rooms – Kahdeksan Huonetta. Teoksen 
totettaminen vaati kahdeksan projek-
torin ripustamista tarkkaan symmetri-
seen kuvioon, kahdeksan dvd-soittimen 
täsmällistä synkronointia ja kahdeksan-
kanavaista äänentoistoa. Muista teok-
sista mainittakoon Elena Näsäsen yksika-
navainen videoinstallaatio Wasteland ja 

Raakel Kuukan kolmikanavainen videoins-
tallaatio Childhood Rooms – Lapsuuden 
Huoneet.

Videotuki huolehti Rajanylityksiä -näytte-
lyn yhteydessä myös näyttelyn avajaisten 
äänentoistosta, sekä näyttelyn kanssa 
samaan aikaan avatun Johnny Amoren 
Performers & Performing Grounds -näyt-
telyn teknisistä yksityiskohdista. Rajanyli-
tyksiä –näyttelyn yhteydessä taidemuseo 
hankki lisää raskaan sarjan projektori-
kalustoa, mikä myös työllisti Videotukea 
muun muassa yhden maahantuojan ti-
loihin Helsingissä tehdyn vierailun verran.   
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Taavin tulet
Rajanylityksiä –näyttelyn avajaiset osui-
vat samalle päivälle taidekoulun johdolla 
järjestettävän Taavin tulet -tulitaideta-
pahtuman kanssa. Tästä syystä Videotuki 
palkkasi Satakunnan ammattikorkea-
koulusta viestinnänopiskelija Mikael 
Leppäniemen ohjaamaan Taavin Tulien 
videotaltiointia. Mikael oli mukana jo 
edeltävän vuoden Taavin Tulet -taltioin-
nissa yhtenä kuvaajana ja editoijana. 
Mikael keräsi toteutusta varten työryh-
män SAMK:n viestinnänopiskelijoista. 
Ryhmään kuuluivat Mikaelin lisäksi Teemu 
Vuorinen, Janne Kallio ja Tommi Katajisto. 
Ryhmä toteutti tapahtumasta taltioinnin 
kuudella kameralla. Valmiiksi editoidun 
koosteen kesto oli noin 12 minuuttia. 

linkki taltiointiin: http://www.youtube.
com/watch?v=2gek5AwDgPE

Joulumysteeri
Toimintavuoden aikana toteutettiin Porin 
kulttuuritoimen ensimmäinen videojou-
lukalenteri. Porin lastenkulttuurikeskus 
– Satakunnan lastenkulttuuriverkoston 
johdolla toteutettua hanketta työstettiin 
nimellä Joulumysteeri. Videotuki toteutti 
kokonaisuuteen yhden oman jakson yh-
dessä taidekoulun iltalinjan opiskelijoiden 
kanssa. Lisäksi Videotuki vastasi lasten ja 
nuorten kuvataidekoulun jakson kuvauk-
sesta ja editoinnista, sekä Porin taide-
museon jakson editoinnista. Videotuen 
resursseja omien jaksojensa valmistami-
seen hyödynsivät myös Kulttuuritalo An-
nankatu 6 sekä Aalto yliopiston taiteiden 

ja suunnittelun korkeakoulun taiteen 
laitoksen Porin yksikön opiskelijat. Hank-
keen päätteeksi Videotuki koosti kaikki 
jaksot yhdelle dvd-levylle, josta otettiin 
50 kopiota. 

Cherie Sampson
Taidemuseolla avautui marraskuun lopulla 
Cherie Sampsonin videoperformansseja 
esitellyt Puut Punalle, Maat Sinelle –näyt-
tely. Taidemuseon mittakaavassa näyt-
tely ei ollut laajimpia mahdollisia, mutta 
Videotuen osalta se teetti työtä poikkeuk-
sellisen paljon. Näyttelyn toteuttaminen 
edellytti muun muassa sitä, että Video-
tuen käyttömestari perehtyi entuudestaan 
täysin tuntemattoman Bright Sign –yhtiön 
Bright Author mediasoitinten hallinta-
järjestelmään, jonka avulla näyttelyyn 
toteutettiin kolmikanavainen videoinstal-
laatio. 

Langattomat mikrofonit
Vuodenvaihteessa 2013-2014 astui voi-
maan radiotaajuuksien jaossa uudistus, 
joka poisti langattomien mikrofonien 
käytöstä niille aiemmin varatut taajuudet. 
Tästä syystä lähes kaikki langatonta ää-
nensiirtotekniikkaa käyttävät tahot jou-
tuivat uusimaan kalustonsa käytännössä 
kokonaan. Videotuen osalta tämä tarkoitti 
seitsemän lähettimen ja viiden vastaanot-
timen muodostaman kokonaisuuden 
uusimista. Uudet laitteet hankittiin Senn-
heiserin Evolution G3 -sarjasta. Kyseisen 
sarjan laitteita käytetään tv- ja äänituo-
tannoissa laajemminkin. Uusi kokonaisuus 
sisältää yhteensä kahdeksan lähetintä 

http://www.youtube.com/watch?v=2gek5AwDgPE
http://www.youtube.com/watch?v=2gek5AwDgPE
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ja kahdeksan vastaanotinta. Näin kaikki 
lähettimet ovat käytettävissä samaan ai-
kaan toisin kuin aiemmalla kokoonpanol-
la. Siitä huolimatta, että laitteiksi valittiin 
laadultaan vähintään hyväksyttävää tasoa 
olevia välineitä, ei aiempaan luotettavuu-
teen ja käytön helppouteen enää päästä. 
Näiltä osin ongelma on globaali, eikä 
paluuta vanhaan ole. 

Työharjoittelija
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on 
toiminut viestinnän koulutusohjelma 
2000-luvun alusta asti. Koulutusohjel-
man viimeiset opiskelijat aloittivat opin-
tonsa syksyllä 2011. Videotuessa ja sitä 
edeltäneessä Videopajassa ei ennen vuot-
ta 2014 ole työskennellyt työharjoitteli-
jana SAMK:n viestinnän opiskelijoita kuin 
kerran, vuonna 2006, jolloin Videotuen 
nykyinen käyttömestari Jarkko Montonen 
suoritti harjoittelunsa silloisessa Videopa-
jassa. Vuosien aikana yhteistyötä SAMK:n 
opiskelijoiden kanssa on kuitenkin tehty, 
kuten tämänkin toimintavuoden osalta 
Taavin Tulien taltioinnin puitteissa. Lop-
puvuodesta 2013 Taavin Tulien taltioinnin 
ohjannut ja muissakin Videotuen tuotan-
noissa aiemmin toiminut Mikael Leppänie-
mi ilmoitti halukkuudestaan suorittaa 
työharjoittelunsa Videotuessa. Mikaelin 
harjoittelujakso alkoi 13. tammikuuta 
2014 ja kesti kuuden kuukauden ajan 
13. kesäkuuta asti. Videotuen käytännön 
rutiinien hoitamisessa hyöty tilapäistyö-
voimasta on aina ollut merkittävä. 

Dystotal
Helmikuussa 2014 taidemuseolla avau-
tui saksalaisen Konsortium työryhmän 
kuratoima Dystotal –näyttely. Näyttelyä 
varten taidemuseon veistospihalle toteu-
tettiin Christian Robert-Tissotin jääveistos 
Nature Morte. Videotuki taltioi koko veis-
toprosessin timelapse -tekniikalla. Doku-
mentaatio oli esillä osana näyttelyä sen 
loppuun asti. Videotuki myös taltioi Kon-
sortium –ryhmän näyttelyn avajaisviikolla 
pitämän luennon, joka editoitiin ja julkai-
stiin markkinointitarkoituksessa näyttelyn 
avajaisiin mennessä. Videotuki dokumen-
toi aiempaa kattavammin myös näyttelyn 
taiteilijapuheenvuorot sekä avajaistapah-
tuman. Avajaistapahtuman äänentoisto 
oli jälleen Videotuen vastuulla.  

linkki Nature Morte -dokumen-
taatioon: http://www.youtube.com/
watch?v=koiizPrjvKM
linkki Dystotal -luentoon: http://www.
youtube.com/watch?v=I6L_NT6t2Q4  

Performanssiseminaari
Taidemuseo järjesti 14. helmikuuta semi-
naarin, joka käsitteli Performanssitaiteen 
dokumentointia. Videotuki taltioi kaikki 
seminaarin puheenvuorot, sekä semi-
naarin päättäneen keskustelutilaisuu-
den kolmella kameralla. Kaikki materi-
aali myös julkaistiin lyhentämättömänä 
taidemuseon verkkosivuilla. Hankkeen 
toteuttamisesta oli päävastuussa työhar-
joittelija Mikael Leppäniemi. Ilman Mika-
elin työpanosta tämäntyyppisen tuotan-
non toteuttaminen olisi ollut Videotuelle 

http://www.youtube.com/watch?v=koiizPrjvKM
http://www.youtube.com/watch?v=koiizPrjvKM
http://www.youtube.com/watch?v=I6L_NT6t2Q4
http://www.youtube.com/watch?v=I6L_NT6t2Q4
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erittäin haastavaa koska pelkkä raakama-
teriaalin määrä oli yli 15 tuntia.

Museoiden yö
Toukokuun kolmantena lauantaina 
järjestettiin taidemuseolla perinteinen 
museoiden yö. Tällä kerralla museoiden 
yö toimi Videotuen osalta täysin uuden-
laisen toimintatavan avauksena. Vide-
otuen käyttömestari Jarkko Montonen 
ei työskennellyt tapahtumassa lainkaan 
videon tai kuvaamisen parissa vaan 
hänen vastuullaan oli kokonaisuudessaan 
tapahtuman äänentoisto, sisältäen viisi 
erilaista musiikkiesitystä ja yhden kes-
kustelutilaisuuden. Ainoastaan Pori Sinfo-
niettan soittajat esiintyivät tapahtumassa 
omalla äänentoistollaan. Videotuki on 
aiemminkin hoitanut erilaisten puheää-
nentoistojen toteutuksia niin taidemuse-
olla kuin muissakin yhteyksissä, mutta 
tämä oli ensimmäinen kerta kun Videotuki 
työskenteli elävän musiikin äänentoiston 
parissa. Työharjoittelija Mikael Leppänie-
mi vastasi museoiden yön tapahtumien 
dokumentoinnista videoinnin ja valoku-
vauksen osalta.  

Kesäkauden 2014 näyttelyt
Taidemuseon kesäkauden 2014 merkit-
tävimmät näyttelykokonaisuudet olivat 
valokuvaaja Chi Modun Uncategorized 
-valokuvanäyttely ja Porin Lastenkult-
tuurikeskus – Satakunnan Lastenkulttu-
uriverkoston toteuttama Kehona –näyt-
tely. Kehona –näyttelyyn Videotuki kuvasi 
ja editoi videon, jossa tanssitaiteilija 
Janne Kilpiö esitti liikkeellisen improvi-
saationsa näyttelystä. Video tuli osaksi 
näyttelyä tukevaa www-portaalia, johon 
Videotuki toteutti myös erilaisia äänitys-
töitä. 

linkki Kehona –näyttelyn vide-
oon: http://www.youtube.com/
watch?v=K6mxgSazKJc

Chi Modun Uncategorized –näyttelyä 
varten Videotuki kuvasi ja editoi äärim-
mäisen nopealla aikataululla rap-artisti 
Palefacen haastattelun, joka luotaa 
rap-musiikin historiaa niin Suomessa 
kuin maailmallakin. Kuvaaminen ja edi-

tointi toteutettiin näyttelyn avajaisia 
edeltäneenä päivänä noin 12 tunnin 
yhtämittaisena suorituksena. Näyttelyn 
avajaisiin liittyen Videotuki toteutti tiedo-
tustilaisuuden, taiteilijapuheenvuorojen ja 
avajaistapahtuman taltioinnin.

Videotöiden lisäksi Videotuki huolehti 
avajaistapahtuman äänentoistosta, jossa 
massiivisen haasteen aiheutti rap-artisti 
Palefacen keikka dj-setillä. Vaikka esiin-
tyjänä oli kultalevyllä ja Emma-patsaalla 
palkittu artisti omalla vaatimustasollaan, 
saatiin kaikki sujumaan siten, että sen 
paremmin artistilla kuin yleisölläkään 
ei ollut huomauttamista lopputuloksen 
suhteen. Tätä keikkaa voidaan pitää myös 
eräänlaisena äärirajana sen suhteen 
mitä kaikkea Videotuki pystyy tekemään. 
Äänentoistokeikkojen vieminen tätä 
vaativampiin ja monimutkaisempiin to-
teutuksiin edellyttäisi jo niin mittavia 
laiteinvestointeja, ettei sellaisiin ole 
mielekästä ryhtyä. 

Muuta
Videotuki tuotti toimintavuoden aika-
na erilaisia videoteknisiä palveluita ja 
resursseja myös seuraaville tahoille ja 
projekteille; Aalto yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulun taiteen laitok-
sen Porin yksikkö, kuvataiteilijoiden Anna 
Turunen ja Anne Salmela Valolinna –pro-
jekti, Porin lyseon koulu, Itä-Porin koulu, 
Kuninkaanhaan koulu, Winnovan matkai-
luala, Porin kaupunginkirjasto sekä kult-
tuuritalo Annankatu 6. Lisäksi Videotuen 
päivittäiseen toimintaan kuuluu edelleen 
kuluttaja-asiakkaille tarjottavat digitointi-
palvelut.

http://www.youtube.com/watch?v=K6mxgSazKJc
http://www.youtube.com/watch?v=K6mxgSazKJc
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TAIDEKOULUN OPPI-
LAAT 2013-2014

5V.
MARIE LEHTONEN
LIISI LEPPÄNEN
SEVERI NIKITIN
LOVIISA PENTTILÄ
SIIRI RAUTANEN
NETTA SAARINEN
MAX TASKU
ALEXA VAINIO

6V.MAANANTAI
IRENE LAHTI
ARTTU NIEMINEN
KALLE PUPUTTI
PEPPI RÖSSI
MELINA SALO
NUPPU WILLMAN
HELMI TRÄSKBÄCK
IDA KOVALAINEN

6V. TIISTAI
ALVAR CARVALHO
IIDA ILANDER
MAIKKI LAINE
ADA LAURILA
STELLA SEPPÄLÄ
JESSE STJERNBERG
CARLA PELTONIEMI
MINTTU LUOMA

1A
IIRIS NIKITIN
KUMU PUTTONEN
MARIA SIMULAINEN
ALINA TÄHTINEN
AMANDA PASSILAHTI   
AMANDA JOHANSSON
RIINA KARJALAINEN
ANASTASIJA STAROVOITOVA
MILJA TUOMALA

1b
NEELA AREVA
JASPER JAKONEN
SARA JYLLI
FIONA KOSKIRANTA
LIINA LÖYTÖKORPI
LOTTA MÄKELÄ
OTSO SAASTAMOINEN
EVELIINA SULONEN
KIIA TÄHTINEN

1C
SOFIA JOKINEN
RILLA KULLBERG
TILDE MATALAMÄKI
PYRY RAUÄNG
SOFIA SIVUNEN
SUVI VATUNEN
MEERI VUORINEN

NEA KUUSISTO
JULIANNA HILLMAN    
ROOSA LEINO           
AKSELI KATAJA         
ISLA RANTA 
LOTTA VETTENRANTA
ELINA SJÖHOLM            

3C
TINJA LASONEN            
AINO LEHTINEN
JENNY LOUSTI     
MILLA RINNE
PATRICIA KETONEN
HELMI NIEMI
TILDA LEHTINEN    
SOFIA JOSKA           
NOORA AUVINEN      
ELLA MALÉN

4A
VILJAM ALAJÄRVI 
ENNI-LEENA LEINO              
ANTTI RUOHONEN
OLIVIA TIHIÄSALO                
SARA SALMELA           
RIIA SUNI                   
TATU KYYRÖ
ELLA LAAKSO
ELVIRA HÄMÄLÄINEN
4b
AINO-INKERI HUHTA
MIKKO LAHIN
SUSANNA LAURILA
ELSA RANTANEN
KIM LAMMINHARJU              
EEMELI SALMINEN
SANNI ROSENQWIST         
VILMA KIVIRANTA           
ROOSA RISSANEN
HELMI VIRTANEN           

4C
SOFIA KETTUNEN
HILLA KONTINEN
ELLA LEPPÄNEN
AMANDA RAHOLA
HELMI HAUTAMÄKI
JERRY GRÖNVALL
EERO KETONEN            
VIOLA JOUTSI

5A
ELLEN HEISKANEN
VERNA ILLMAN
ALINA KOULIK
LUUKAS LAMMI
RASMUS PELTONIEMI
LOVIISA NORDQVIST          
ELLA EESTELÄ                       
NELLI-NOORA RANTALA     
KASPER KATAJA

5b

AAPO TIAINEN    
OLIVER VALTONEN

1D
SAFFRON DUCK
NELLA KOSKINEN
ENNI LAINE
SAGA LEHTONEN
HILLA LÄMSÄ
AADA MESKANEN
MIKAELA SALOKANGAS
EMILIA RAHOLA
ENNA EKBERG

2A
GORBUNOVA ANNA
ELLA-LINNEA LAMMI
JAN-MIKAEL STJERNBERG
PETTERI VÄHÄAHO
MILLA VALKONEN
NATALIA HEURLIN   
AMANDA AHMAOJA     
AKSELI JANTUNEN
KAISA HARJULA       
AADA HEINONEN      

2b
CAROLINA AZZOLA
IIRIS EESTELÄ 
MATILDA NISKANEN
LINDA ZHANG
NEA HAKAPURO
SAMI JÄRVENPÄÄ
KANELI KEIHOLEHTI
ENNI LATVA-NIRVA   
JULIA KALLIONKIELI  
HILLA-HENRIIKKA HEINÄSUO

2C
HILPPA HAKALA
TYTTI LAINE
VENLA LEHTONEN
IIDA LINDHOLM
ILMARI PENTTILÄ
LOUNA RANTANEN
KATRI SAHI
LILLI SUSI
SULEVI TELLA

3A
LINNEA NORQVIST
HANNA-MAIJA PEURALA
HENRI SANTANEN
ANNI-MAIJA LEINO
ANNIKA TIHIÄSALO
SAMI VAINIONPÄÄ        
ALIISA AHTIAINEN         
AMANDA AHTIAINEN          
WILHELMIINA RAUÄNG      
OONA SAARINEN

3b
ELLE MIETTINEN
SOFIA ALA-HÄIVÄLÄ

6v.maanantai
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SUSANNA JOKINEN
MARLENE LAAKSONEN
MARIA LAMPIVUORI
MILLA LUOMA
SAKU SALMINEN
AUNE RANTA                     
SAANA BOELIUS
MERITUULIA RISTOLAINEN 
ADA JÄRVINEN 
ROOSA KUJANPÄÄ       

5C
LAURA LAMMI
NINA VAINIONPÄÄ
HENNA LILJANKO           
DANIIL KUZNETSOV
MAKSIM KORTSOMKINA
JUULIA MANNILA           
LASSI KANKAANPÄÄ    

6A
OLIVER AURAVALTA     
EERO SÄDEMÄKI
SUVI VILJA                    
HENRICA NICKBERG    
PAAVO SYRJÄNTIKKA     
SOFIA KOKKILA
SOFIA PORETIE
JADE SAINE
SIIRI ALA-NIKKOLA         

6b
LINDA KEKKI
ELIA KIVI
ANNI MÄKELÄ
HELMI SAHI
TIIA SALMINEN                    
HENRI SILMU 
MIRA SUNDELL    
ANNA-SOFIA RISTOLAINEN
LEENA UUSIRANTANEN

PI-MA 1
PETRA AALTONEN
IIDA ERIKSSON
IIRIS TAIPALE
FANNY TOMMILA
NORA TOMMILA
SINI VEHMASKANGAS
SOFIA SAXÉN
MELISSA LAAKKONEN
ANNA LEHTINEN

PI-MA 2
ANNIKA ANTTILA
ISABEL AZZOLA
FANNY HÄYRY
AURA KORHONEN
HANNA TEURAMO
CHARLOTTE LAIHO
NELLA MURRO
MARTTA PUROMIES
IIDA-SOFIA VÄKIPARTA
EEVA MIETTINEN

PI-MA 3
RIINA AAPASUO          
IINA HOKKANEN
JANETTE HOLM
ANNA-SOFIA KAUVO
BEEA KESKIMÄKI
KATARIINA KILKKU
PEKKA MÄKELÄ
JUHO NYLUND
JONNE RIIPPA                         
IIDA VIRTANEN  
AYCIL ATALMIS
ANNA KALLIOVUO

VALOKUVAUS 1
KONSTA LEHTINEN
ANTTON RUOHONEN
SOFIA SAXÉN
CAMILLA LAINE
ALISA PAJUNEN
MARIIA HANNUKSELA
JASMIN LAUKKANEN
RONJA URPO
ALMA VALLI

DIGI PI-MA/VALOKUVAUS
ESSI LATVA-NIRVA
ELLE MATALAMÄKI
SELINA SALONEN
VIIVI VÄLIMÄKI
SANNA LAIHO
NIKO LINDROOS    
KSENIA KOULIK
JASMINE PELTORINNE
JULIA RÄISÄNEN
ANGELIKA SALAHUB

DIGI PI-MA
EMIL FIHLMAN  
NOORA SALMI
 EEVA VALLIN
OLLI-PEKKA NIKKILÄ
JONI RÄIKKÄLÄ
EMMI-VEERA KOIVUSALO
JAN MARIN
IIRIS JOKINEN
EMILIA NIKKILÄ
ROOSA SOINI

ARKKITEHTUURI
IDA EKBERG
HENNA HAKANPÄÄ
JANNA LÄHTEENMÄKI
FANNI PAJUNEN
DANIEL RANTANEN
EMILIA RIIHIKANTO
SIIRI SYRJÄNTIKKA
IDA NISKANEN

ILTALINJA

I VSK
HAUTAOJA MILLA

KANGASNIEMI AURA
PIHLA LOULA
PIENIMÄKI PIIA
SALOMAA MINNA
SOINI PAULA
SAARTO JUHANA
TARKKIO AIRI

II VSK
HÄRJÄMÄKI SUSANNA
KETOLA ANNE
KOIVUSAARI TERTTU
KROK OLGA
KÄHKÖNEN KATI EMILIA
RINTAMAA-NIEMI MINNA
STENMAN TIINA

JATKOKURSSI
SEIJA AMPUJA
KAISU KORPELA
SIMO KORPELA
HELI KOSKELA
ANNA-MARI KURU
SARI LAUKKANEN
TIINA LIIVOLA
SIRPA LIMNELL
MARJO LINDGREN
HELI PIITTALA-VIRTANEN
ISMO PUURILA
JENNI PUURILA
ANNEMARIA SILVOLA
MARJATTA VEHNIÄ
HELI VÄISÄNEN


