
TAIDELUKION TYÖPAJAVALINNAT 2020 - 2021  
Kaikkien työpajakurssien arviointi on suoritusmerkintä eli S. Se kerryttää lukiokurssikertymää. 

ELO1.1 Ihmefilmi. Savonlinnan Taidelukio järjestää Ihmefilmi elokuvatyöpajan kaikille Savonlinnan toisen 
asteen oppilaitoksille. Ihmefilmi on valtakunnallinen elokuvakasvatushanke, jota vetää IhmeFilmi ry ja 
rahoittaa kulttuurirahaston hanketuki. Työpaja koostuu kymmenestä elokuvataiteellisesti merkittävästä 
elokuvasta, jotka kurssin saamiseksi tulee katsoa kaikki taidelukion auditoriossa. Lisäksi kurssisuoritukseen 
sisältyy vapaamuotoinen elokuvapäiväkirja. Ohjeet annetaan ensimmäisen elokuvaesityksen alussa. 
Yksittäisiä elokuvia voi myös käydä katsomassa ilman kurssisuoritusta. Tarkempaa tietoa elokuvista löytyy 
osoitteesta www.ihmefilmi.fi Opetus tapahtuu kevätlukukaudella ja ilmoittautuneet saavat infon wilma 
kautta. Opettajana Katriina Kaija. 
 
Kuvataiteen työpajat 
 
ELO2.1. Pajassa perehdytään videokuvaamisen tekniikkaan ja ilmaisuun. Kurssilla suunnitellaan omia 
lyhytelokuvia, jotka kuvataan ja editoidaan. Opettaja Katriina Kaija 
 
KAM01.1. Valokuvia filmikameralla ja vedostamista pimiössä. Pajassa käydään läpi kemiallisen 

vedostamisen periaatteet eli tehdään omia mustavalkoisia vedoksia filmiltä. Harjoitellaan filminegatiivin 

kehitystä, pinnakkais-vedostamista sekä koevedostusta. Kokeillaan myös primitiivisiä valokuvamenetelmiä, 

syanotypiaa, fotogrammeja, solarisaatiota, väritystä ja sävytystä. Lopuksi näyttely kurssin 

aikaansaannoksista. Kurssilla kuvataan kinofilmikameralla, koululla on muutama, mutta tuo oma, jos 

sellainen löytyy. Kurssi alkaa 9.11 klo 14:45 – 17. Opetus luokassa 106. Opettaja Katriina Kaija. 

 

KAM02.1. Digivalokuvaus ja Photoshop. Kurssilla tutustutaan digivalokuvauksen tekniikkaan ja 

ilmaisukeinoihin erilaisissa ympäristöissä sekä valituilla teemoilla. Kiinnitämme huomiota ilmaisuun, värien 

hallintaan ja valonkäyttöön. Kurssilla opitaan kuvankäsittelyä Photoshop-ohjelmalla. Omia koneita ja 

ohjelmia voi käyttää myös. Kurssin lopuksi näyttely aikaansaannoksista. Kurssi alkaa 10.11. klo 14:45 – 17.  

Opetus luokassa 204 (Mediailmaisu). Tunnit tiistaisin klo 14:45 b- 17. Ei materiaalimaksua, mutta itselle 

otetut valokuvatulosteet maksullisia. Jos sinulla on oma digijärjestelmäkamera, niin voit käyttää 

sitä.  Opettaja Katriina Kaija.  

KER01.1. - Keramiikka KÄSINRAKENNUS = PATSASTELU 

Kurssilla perehdytään keramiikan käsinrakentamisen perustekniikoihin. Valkosavesta valmistetaan 
suurikokoinen patsas, joka poltetaan ja lasitetaan. Aihe vapaa. Kurssille pääsy ei edellytä aiempaa 
keramiikka kokemusta. Toisen vuosikurssin opiskelijat ovat etusijalla. Kurssilaiset ovat oikeutettuja 
käyttämään pajan tiloja tuntien lisäksi myös muuna aikana. Ei kurssimaksua. Torstaisin 15.30-17.15 
keramiikkaluokassa: 14.1.Tekniikoiden esittely ja työnanto. Kotitehtävänä patsaan suunnittelu.  21.1. 
Patsastelua, runko. 28.1. Patsastelua, runko. 4.2. Patsastelua, runko. 11.2. Patsastelua, runko, 18.2. 
Patsastelua, pinta.  25.2. Viimeistelyä ja teoria, (kuukauden tauko = veistosten kuivatus ja poltto), 8.4. 
Lasitus, 15.4. Lasitus, (tarvittaessa lisää kokoontumisia). Opettaja Outi Savolainen. 
 

KER02.1 Keramiikan perusteet dreijaus.  

Kurssilla opetellaan dreijaamaan erimuotoisia esineitä valkosavesta. Esineet poltetaan ja lasitetaan 
eritavoin. Kurssille pääsy ei edellytä aiempaa keramiikka kokemusta. Toisen vuosikurssin opiskelijat ovat 
etusijalla. Kurssilaiset ovat oikeutettuja käyttämään pajan tiloja tuntien lisäksi myös muuna aikana. Ei 
kurssimaksua.  Torstaisin 15.30-17.15 keramiikkaluokassa. 10.9. Dreijauksen esittely ja kartion dreijaus, 
17.9. viimeistely. 24.9. Lasitus. 1.10. Pullon dreijaus 8.10. Viimeistely. 15.10. Lasitus. 29.10. Lautasen 
dreijaus. 5.11. Viimeistely. 12.11. Lasitus. 19.11. Teoria ja töiden tarkastelu. Opettaja Outi Savolainen. 

http://www.ihmefilmi.fi/


OMP.1. Ompelupajassa voi mm. tehdä tai tuunata omia vaatteita ja muita sisustustuotteita tai valmistaa 
vanhojenpäiväpuvun. Paja alkaa ke 2.9.2019 klo 15 sovelletun talossa (puutalo). Opetusta on keskiviikkoisin 
klo 15-18. Ompelupajassa on mahdollista tehdä kolmen lukiokurssin verran opintoja Taidelukion aikana. 
Opettaja Merja Kuhmonen. 
 
METGRAF1.1. Pajassa tutustutaan metalligrafiikan tekniikoihin eli syväpainomenetelmiin omia teoksia 

tehden. Pajassa hyödynnetään grafiikan myrkyttömiä menetelmiä. Opetustila: taidegrafiikan luokka. 

Opettaja Katriina Kaija 

 
Teatteri-ilmaisuun liittyvät työpajat 

TEA01.1 Näyttelijäntyö, alkeet. Oppilas tutustuu suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun perusteisiin. Opetus 
tapahtuu yksinkertaisin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
puheen ja liikkeen merkitys ja oppia käyttämään niitä omassa ilmaisussaan. Opetuksessa kannustetaan ja 
rohkaistaan yksilöllisyyteen sekä vahvistetaan oppilaan teknisiä ilmaisutaitoja. Alkaa keväällä erikseen 
ilmoitettavana aikana. Opettajana Hanna Hautala. 

TEA06-07 Teatterimusiikki ja äänisuunnittelu. Opiskelija säveltää ja/tai sovittaa kulloiseenkin tuotantoon 
tarvittavaa musiikkia osana sävellys- ja tuotantotiimiä tai suunnittelee ja toteuttaa näytelmän 
äänimaailmaa. Vaihtoehtoisesti opiskelija toimii tuotannossa muusikkona. 

TEA08.1 Valosuunnittelu. Kurssilla opetellaan valaistuksen perusteita sekä käyttämään valaistuslaitteistoa. 
Luodaan valosuunnittelu näytelmään / musikaaliin sekä ollaan mukana kevarin valototeutuksessa. 

TEA11 – 12 Tuotantopracticum. Kurssi mahdollistaa osallistumisen tuotantoprosessiin suunnittelun, 

tekniikan tai tuotannon puolella sillä osa-alueella, johon opiskelija osoittaa erityistä kiinnostusta ja 

tuntemusta. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä osana tuotantokoneistoa. Kurssin voi suorittaa esim. 

tarpeistonvalmistuksesta, tuottamisesta, tiedotuksen visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteuttamisesta, 

ääni- tai valomiehenä, videotyöstä tms. Tuotantotiimiin kuuluminen edellyttää tarvittaviin 

tuotantopalavereihin ja harjoituksiin osallistumista, yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

TEA12.1 LARP-työpaja. Kurssilla tutustutaan liveroolipelaamiseen ja tutkitaan roolihahmojen työstämistä 

niin näyttelijäntyön kuin roolipelauksenkin näkökulmasta. Improvisaatio- ja eläytymisharjoituksilla haetaan 

luontevuutta ja turvallisuutta, johon opiskelijat rakentavat hahmot kurssin aikana. Peli on urbaania 

fantasiaa Life Beyond –maailmassa. Seitsemän opetuskertaa. Ti 1.9., to 3.9., Ti 8.9., Ti 15.9., To 17.9. Ti 

22.9. ja To 24.9. Opettajana Jaakko Rinne ja kurssin käyneitä taidelukiolaisia. 


