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Hankkeen kuvaus 
 

Syksy 2012 

Porin lasten kulttuurikeskuksen (Taikalamppu) LaitosPRO -ryhmässä ideoitiin toiminnallinen 
Kato luukkuu! –joulukalenteri, joka toi esille lastenkulttuurin kanssa tekemissä olevia 
kaupungin laitoksia ja yhdistyksiä niiden tahtomalla tavalla. Porin taidekoulun oppilaat 
starttasivat kaupunkitaidehankkeensa kuvittamalla toiminnalliseen joulukalenteriin 
kymmeniä metriä piparimuottiaiheista joulupaperia, millä paketoitiin taidekoulun grafiikan 
sivurakennuksen kaksi katujulkisivua Christo-tyyliin. Seuraavana iltana rakennukseen sekä 
heijastettiin kuin myös ikkunoista heijastettiin ulos valoinstallaatio. Samana iltana Riialaisen 
ystävyyskoulun vierailijat esittivät tanssillisen performanssin teosten ääressä ulkona ja 
siten osallistuivat osaltaan tapahtumaan. Joulupaperi kaunisti rakennusta ja ilahdutti & 
huvitti porilaisia viikon verran. 
 
 
Kevät 2013  

Tutustuttiin kuvataidekoulun perusopetusryhmien kanssa kaupunkitaiteeseen. Tehtiin 
pienimuotoista kaupunkitaidetta oppilaslähtöisesti. Oppilaat halusivat pääosin työstää 
muovailuvahasta pieniä hahmoja, jotka vietiin ulos kaupunkiympäristöön seikkailemaan. 
Osa innostui myös valmistamaan hahmoille erilaisia lisärekvisiittoja, kuten esimerkiksi 
bussipysäkkejä. Oppilaiden dokumentoimat kaupunkitaideteokset olivat esillä Taidekoulun 
kevätnäyttelyssä. 

 

Syksy 2013 – Valo voittaa pimeyden 

Hankkeeseen osallistuvien kuvataidekoulujen suunnittelu- ja koulutustapaamiseen 
Helsingissä 14.9.2013 osallistui yksi Porin taidekoulun opettaja.   

Porin taidekoulun valokuvauksen työpajan oppilaat järjestivät 14.11.2013 Valo voittaa 
pimeyden –tapahtuman. Työpajaoppilaat suunnittelivat ja tuottivat valotaideteoksen, jolla 
koulun liki säkkipimeä sisääntulojulkisivu valaistiin leikkisillä värivaloinstallaatioilla. 
Valotaideteoksen suunnittelun ohjasi valaistussuunnittelija, jonka erikoisalaa on 



arkkitehtuurin valaiseminen. Näin ollen sekä työpajalaiset että ryhmän kuvataideopettaja 
saivat arvokasta koulutusta valaistustekniikasta ja -keinoista. 

Valotaideteoksen suunnittelun lähtökohtana olivat kysymykset miten valaistuksen avulla 
voidaan herättää kuollut tila henkiin; miten valaistuksen avulla voidaan herättää tunteita ja 
miten valaistuksen avulla voi pimeään kaupunkitilaan tuoda iloa ja valoa. Tapahtumaan 
kutsuttiin kaikki koulun oppilaat vanhempineen. Tapahtuma oli nostettu pieneksi jutuksi 
Satakunnan Kansaan aikaisemmin viikolla. 

Valaistusuunnittelijan opastuksella hankittiin perusvalaistuskalusto, mikä edesauttaa 
valojen käyttöä opetuksessa jatkossakin. Erityisesti valot tulevat valokuvaustyöpajojen 
käyttöön, mikä pimeään talviopetusaikaan laajentaa kuvausaiheita. Silloin kun valoja ei 
käytetä, ne tullaan ”säilyttämään” käytössä niin, että niillä valaisevat koulun 
sisäänkäyntikuistit. Näin ollen yhden tapahtumaillan ajaksi tuotettu valotaideteos jää 
osittain pysyvästi esille ja ilahduttamaan taidekoulun oppilaita ja vanhempia 

Lisäksi Valo voittaa pimeyden -tapahtumaa varten Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan 
nukketeatterin läänintaiteilija antoi päätoimiselle opetushenkilökunnalle tiiviin koulutuksen 
varjoteatteritekniikasta ja –menetelmistä. Osassa perusopetusryhmistä valmistettiin 
näyttäviä kaksiulotteisia varjonaamareita, joita tämän opetuskerran jälkeen hyödynnettiin 
Valo voittaa pimeyden -tapahtumassa. Varjoteatterin lisäksi tapahtuman yleisö pääsi 
kokeilemaan valomaalausta taskulampuilla sekä kännykän taustavaloilla. Yleisön spontaanit 
varjoteatteri ja  -valomaalauskokeilut dokumentoitiin. 

Valo voittaa pimeyden –tapahtuma sai jatko-osan, kun koulun henkilökuntaa kävi vierailulla 
ystävyyskoulussa Riiassa, Latviassa joulukuussa 2013. Riian Bolderajan kuvataidekoulun 
oppilaat valmistivat kuten porilaisetkin lapset ja nuoret nukketeatterinaamareita ja tekivät 
improvisoidun varjoteatteriesityksen. Myös valomaalausta ja sen tekniikoita opetettiin, 
tehtiin ja dokumentoitiin. Bolderajalaiset inspiroituivat varjoteatterista ja valomaalauksesta 
niin, että se otettiin yhdeksi ohjelmanumeroksi Bolderajan musiikki- ja kuvataidekoulun 
jouluesityksiin. 

Kuvia aiheesta: https://www.facebook.com/porintaidekoulu 

 
Hankkeen tulokset 
 
Osallistuimme hankkeeseen ns. pienesti ja tarkoitus ei ollut teemoittaa koko vuotta sille. 
Päätavoitteemme ja kiinnostuksen kohteemme oli kaupunkitilan valaisu, mikä aiheena oli 
oppilaille kuin koko koululle uusi ja ennen kokematon. Koska valitsimme haastavan aiheen, 
tarvitsimme siihen ulkopuolisen kouluttajan sekä välineistöä, jota ei ennestään ollut. Näin 
ollen oppilaslähtöisyys ei toteutunut sillä tavoin kuin se ymmärretään. Lisäksi omassa 
projektissamme haastavaa oli aikataulutus. Varasimme sille liian vähän aikaa, jotta oppilaat 
olisivat oppineet tekniikan niin hyvin että olivat kyenneet itsenäisesti suunnittelemaan ja 
rakentamaan valaistuksen. Näin ollen projektimme oli asiantuntijavetoinen tapahtuma, 
jossa oppilaat kylläkin yhdessä opettajansa kanssa olivat oppimassa uutta aihealuetta.  

Ylipäätään kaupunkitaide teemana oli mielenkiintoinen ja onnistunut valinta. Kuten idea 
koko hankkeessa oli, ei kaupunkitaide tarvitse suuria resursseja esittämiseen, mutta 



kylläkin paneutumista tekemisen sisältöihin miksi tehdään ja miten? Opettajat huomasivat 
käytännössä myös, että oppilaslähtöinen pedagogiikka vaatii aikaa ja huolellista 
suunnittelua etukäteen, oppilaiden täytyy olla suunnitteluprosessin keskiössä. Lisäksi 
oppilaslähtöisessä lähestymisessä korostuu oppilaiden sisäinen motivaatio ja halu 
tekemiseen, mikä on ajoittain hakusessa. Tähän voi opettaja tietenkin osaltaan vaikuttaa 
hyvillä opetusmetodeilla, mutta silloin etenkin tarvitaan hyvää etukäteissuunnittelua kuin 
myös taitoa ottaa vaihtuvista tilanteista kiinni. Voidaanko jopa sanoa, että 
oppilaslähtöinen pedagogiikka on haastavaa eikä päästä helpolla. Koska oma hankkeemme 
oli tiivis ja pienehkö, emme päässeet tutkimaan tätä siinä määrin kuin hankkeen 
tavoitteisiin oli kirjattu. Loppuviimeiseksi rehtorin mieleen jäi yhä pyörimään kysymys siitä, 
mitä oppilaslähtöisyys tarkoittaa? Odotammekin muiden koulujen tuloksia tästä 
hankkeesta; löytyykö ideoita tai jopa valmiita metodeja.  

 

Kuvauksen antoi: 

rehtori Henna Jaatinen 

puh. 044 701 1257 

email. henna. jaatinen@pori.fi 

 

 

 

 

 


