
LIITE 1 Taidelukion työpajat 

Keramiikka 

KER02 Dreijaus (2op.) 

Opintojaksolla opetellaan dreijaamaan erimuotoisia esineitä valkosavesta. Pakollisina 

harjoiteltavina muotoina on kartio, pullo ja lautanen. Esineet poltetaan ja lasitetaan eri tavoin. 

Opintojaksolle pääsy ei edellytä aiempaa keramiikkakokemusta. Toisen vuosikurssin 

opiskelijat ovat etusijalla. Kurssilaiset ovat oikeutettuja käyttämään pajatiloja tuntien lisäksi 

myös muuna aikana. Ei kurssimaksua. Kurssi pidetään syyslukukauden aikana torstaisin 

15.30-17.15 keramiikkaluokassa ja sisältää noin 10 kokoontumista. Syksyllä 2022 

panostetaan tehostetusti lasittamiseen ja työturvallisuuteen. Ensimmäisellä kokoontumisella 

on läsnäolopakko. Myös loppukurssi suoritetaan mahdollisimman pitkälti lähiopetuksessa. 

Alustava kokoontumisaikataulu: 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 10.11., 17.11., 

24.11. ja 1.12. 

KER04 Suuret keramiikkaesineet (2op.) 

Opintojaksolla perehdytään keramiikan käsinrakentamisen perustekniikoihin. Valkosavesta 

valmistetaan suurikokoinen esine, joka poltetaan ja lasitetaan. Esineen tulee olla 

käyttöesine. Käyttötarkoitus voi kuitenkin olla esineessä sivuosassa ja estetiikka pääroolissa. 

Lasittamista ja esineen koristelua harjoitellaan kurssin aikana. Opintojaksolle pääsy ei 

edellytä aiempaa keramiikkakokemusta. Toisen vuosikurssin opiskelijat ovat etusijalla. 

Kurssilaiset ovat oikeutettuja käyttämään pajatiloja tuntien lisäksi myös muuna aikana. Ei 

kurssimaksua. Opintojakso pidetään kevätlukukauden aikana torstaisin 15.30-17.15 

keramiikkaluokassa ja kurssi ja sisältää noin 9 kokoontumista. Esineen suunnittelua 

pohditaan yhdessä kahden ensimmäisen kokoontumisen ajan. Arvioinnissa huomioidaan 

suunnittelulle asetettujen reunaehtojen toteutuminen. Teokset kuivatetaan ja poltetaan 

maaliskuun aikana, jolloin ei ole tunteja. Opintojakso suoritetaan loppuun huhtikuussa. 

Keväällä 2023 panostetaan tehostetusti lasittamiseen ja työturvallisuuteen. Ensimmäisellä 

kokoontumisella on läsnäolopakko. Myös loppukurssi suoritetaan mahdollisimman pitkälti 

lähiopetuksessa. 

Alustava kokoontumisaikataulu: 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 6.4., 13.4. ja 20.4. 

Ompelu 

OMP01. Ompelu (2op.) 

Ompelupajassa voi mm. tehdä tai tuunata omia vaatteita ja muita sisustustuotteita tai 

valmistaa vanhojenpäiväpuvun. Paja alkaa ke 7.9. klo 15 sovelletun talossa (puutalo). 

Opetusta on keskiviikkoisin klo 15-18. Ompelupajassa on mahdollista tehdä kolmen 

opintojakson verran opintoja Taidelukion aikana. Opettaja Merja Kuhmonen. 

Elokuva 



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 klo 14 alkaen 

luokassa 106 (Taikkarin ali n kerros). aloituspäivämäärä ei vielä tiedossa, se tulee 

Ihmefilmitoiminnan järjestäjältä. 

ELO2.1. Pajassa perehdytään videokuvaamisen tekniikkaan ja ilmaisuun. Kurssilla 

suunnitellaan omia lyhytelokuvia, jotka kuvataan ja editoidaan. Alooitusaika päätetään 

myöhemmin ja tämä tieto tulee opintojakson valinneille wilman kautta. Opetus normaalien 

palkkituntien jälkeen, käy siis lyskalaisille. 

Valokuvaus 

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. 

Aloitusaika päätetään myöhemmin ja tämä tieto tulee opintojakson valinneille wilman kautta. 

Opetus normaalien palkkituntien jälkeen, käy siis lyskalaisille. Opettajana Seija Tikka ja 

opetus pimiössä (taikkarin alin kerros). 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. Alooitusaika päätetään myöhemmin ja tämä tieto tulee opintojakson valinneille wilman 

kautta. Opetus normaalien palkkituntien jälkeen, käy siis lyskalaisille. Opettajana Seija Tikka 

ja opetus luolkassa 204. 

Teatteri-ilmaisu 

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. Tämä edellyttää TEA01-opintojakson 

käymistä. 

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. Opetuskerrat 

ke 31.8., ke 7.9., to 8.9., to 15.9., ke 21.9., to 22.9., to 29.9. ja ke 5.10. Opetusta 16:30 – 

20:00 ( 3x 45min plus tauot). 

 


