
TYÖPAJAVALINNAT 2021 - 2022  
 

Kokoamme tähän asiakirjaan nämä työpajat ja aikanaan nämä ovat valittavissa wilmassa. Annamme 
ykkösille täsmäkoulutuksen valinnan tekemisestä. Valinnat ohjaavat työpajakurssien muodostumista ja sen 
jälkeen yritämme optimoida oikeat opetusajat kullekin kurssille. 

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. Opetusta perjantaisin 12.112021 - 4.2.2022 klo 14. Opettajana Katriina Kaija. 
 
OP03.1. Tutorkurssi. Tutoreiden tehtävänä on opastaa uusia opiskelijoita lukio-opinnoissa ja niihin 
liittyvissä käytännön asioissa. Tutorit toimivat lukion edustajina ja esittelijöinä mm. ysien oppitunneilla ja 
vanhempainilloissa. Kurssiin kuuluu tutorkoulutus, jossa perehdytään tutortoimintaan ja harjoitellaan 
ryhmän ohjaamista sekä yhdessä toimimista. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hakeutua tutoreiksi. 
 
ÄI14.1 Luovan kirjoittamisen kurssi. Kurssilla kirjoitetaan ja muokataan omia tekstejä ja tehdään pieniä 
kirjoitusharjoituksia, joissa kokeillaan eri lajeja, tekniikoita ja tyylejä. Kurssi koostuu neljästä lähipäivästä 
(yksi pe-la syyslukukaudella ja yksi pe-la kevätlukukaudella) ja erilaisista kirjoitustehtävistä. 
 
Kuvataiteen työpajat 
 
ELO2.1. Pajassa perehdytään videokuvaamisen tekniikkaan ja ilmaisuun. Kurssilla suunnitellaan omia 
lyhytelokuvia, jotka kuvataan ja editoidaan. Opetusta tiistaisin 11.1.2022 - 5.4.2022 klo 14:45 -17. 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. Opetusta tiistaisin 21.9. - 14.12. 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. Ei materiaalimaksua, mutta itselle 
otetut valokuvatulosteet maksullisia. Jos sinulla on oma digijärjestelmäkamera, niin voit käyttää sitä. 
Opetusta aikavälillä maanantaisin 10.1.- 4.4. klo 14:45 – 17. Opetus luokassa 204.  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 

http://www.ihmefilmi.fi/


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. Opintojaksolla 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. 

Tämän työpajan opetus ajoittuu kevätlukukaudelle 2022. xx.xx. Dreijauksen esittely ja kartion dreijaus, 

xx.xx. viimeistely. xx.xx Lasitus. xx.xx. Pullon dreijaus xx.xx. Viimeistely. xx.xx. Lasitus. xx.xx. Lautasen 

dreijaus. xx.xx. Viimeistely. xx. Lasitus. xx.xx. Teoria ja töiden tarkastelu. Opettaja Outi Savolainen. 

KER04.1.Keramiikka - Suuret esineet. Opiskelija opettelee hallitsemaan savea suuremmassa mittakaavassa. 

Toteutuksen ohella paneudutaan tuotesuunnitteluun ja mietitään esineiden merkityksiä ja tarpeellisuutta. 

Keskeisenä sisältönä on tuotesuunnittelu, joka tähtää hyvään lopputulokseen. Tämä työpaja ajoittuu 

kevätlukukaudelle 2022. 

OMP.1. Ompelupajassa voi mm. tehdä tai tuunata omia vaatteita ja muita sisustustuotteita tai valmistaa 
vanhojenpäiväpuvun. Paja alkaa ke 1.9. klo 15 sovelletun talossa (puutalo). Opetusta on keskiviikkoisin klo 
15-18. Ompelupajassa on mahdollista tehdä kolmen lukiokurssin verran opintoja Taidelukion aikana. 
Opettaja Merja Kuhmonen. 
 

GRA01.1. Pajassa tutustutaan metalligrafiikan tekniikoihin eli syväpainomenetelmiin omia teoksia tehden. 
Pajassa hyödynnetään grafiikan myrkyttömiä menetelmiä. Opetustila: taidegrafiikan luokka. Opetusta 
aikavälillä keskiviikkoisin 22.9. - 15.12.20221 klo 14:45 – 17. 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. 
 
TEA02.1. Edellyttää TEA01 -kurssin. Kurssilla tutustutaan suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun eri 
muotoihin ja lajityyppeihin. Opetus tapahtuu varioiduin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on 
rohkaista ja haastaa oppilasta laajentamaan jo opittuja taitoja. Opetuksessa kannustetaan ja rohkaistaan 
tutkimaan yksilöllisen ilmaisukyvyn ääripäitä ja uusia ulottuvuuksia. Opetuksessa painotetaan henkisesti ja 
fyysisesti turvallista oppimista ja vahvistetaan opiskelijan ilmaisutekniikoita. 
 
TEA03.1 Edellyttää TEA01 ja TEA02 -kurssien tai vastaavien opintojen käymisen. Opiskelija osallistuu 
annetun teatterituotannon valmistamiseen. Hän pääsee käyttämään ja vahvistamaan aiemmin 
oppimaansa. Opetus tapahtuu osana kulloinkin sovitun teatteriproduktion valmistamista ja esittämistä. 
Opiskelija pääsee kokemaan harjoitusprosessin eri vaiheet ja oppii ymmärtämään teatterin perusluonnetta 
kollektiivisena taidemuotona. Tuotannon muut osa-alueet, kuten käsikirjoitus, musiikki, valaistus, äänet, 
puvustus, maskeeraus, markkinointi jne. tulevat konkreettisiksi prosessin etenemisen myötä. Opiskelija 
sitoutuu tuotannon vaatimaan harjoitus- ja esitysaikatauluun, tuotannon vaatimien resurssien puitteissa. 
Tuotannoissa pyritään tekemään vaihdellen yhteistyötä koulun muiden kurssien ja opettajien kanssa. 
Lisäksi tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. Artemia, teatteritekniikka). 



 

TEA08.1 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. xxxxxx. Opettajana Jaakko Rinne ja kurssin 

käyneitä taidelukiolaisia. Ns. peliviikonloppu 22.10. – 24.10.2022. 

 


