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Koulun tiedot 

Koulu: Savonlinnan Taidelukio 
Ylläpitäjä: Savonlinnan kaupunki 
Koulumuoto: Lukio 
Opetuskieli: Suomi 
Opiskelijamäärä: 311 
Opettajien määrä: 47 oman palkanmaksun piirissä, kuvataidekursseja opettaa 8, musiikkikursseja 18 ja ns. 
yleislukioaineen kursseja 21 opettajaa. 

Savonlinnan Taidelukion 1. vuosikurssilla opiskelee 91, toisella vuosikurssilla 74, kolmannella vuosikurssilla 
91 ja neljännellä vuosikurssilla 55 opiskelijaa, yhteensä opiskelijoita on siis 311. 

Savonlinnan Taidelukio on ns. kolmisarjainen lukio. Jokaisella vuosikurssilla on kolme kotiryhmää. 
Kotiluokan keskikoko on ykkösillä 30,3, kakkosille24,7 ja kolmosille 30,3.  

Toteutui. 

Tuntikehyksen jakautuminen 

Savonlinnan Taidelukion tuntikehykseksi on päätetty 500 vuosiviikkotuntia. Tuntikehykseen sisältyy ns. 
lukioresurssitunteja 61, joista 5,7 tuntia kohdennetaan opinto-ohjauksen lehtorin 
kokonaistyöaikasopimukseen, mistä on tehty sopimus OAJ:n kanssa.  
 
Opettajainkokouksen (Taidelukion opettajainkokous 10.8.2020 / § 8) päätöksellä käsiteltiin 
lukioresurssituntien kohdentuminen. Lukioresurssia käytetään luokkahuoneopetuksen tarpeeseen 12 
vuosiviikkotuntia. Tämä tarkoittaa, että resurssimaiseen käyttöön jää 43 vuosiviikkotuntia. Tästä johtuen 
opetustoimintaa varten jää tuntikehystä 457 vuosiviikkotuntia eli opiskelijaa kohden 1,47 tuntia. 

Taidelukion rehtori on kohdentanut tuntikehystä syksyn 2021 aikana siten, että opetuksen tarpeisiin sekä 
koulun kehittämiseen (lukioresurssi) kuluu yhteensä 492,7 vuosiviikotuntia. Tuntikehystä on jäljellä 
6.9.2021 yhteensä 6,9 vuosiviikkotuntia. Lukioresurssia on jakamatta 0,3 vuosiviikkotuntia. 

Jakamattomasta tuntikehyksestä on katettu ortodoksisen uskonnon opetuksesta aiheutuvat kulut 
koulutuksen järjestäjän tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. 

Lukuvuoden aikana haetaan valtion erityisavustusta oppimisvajeen paikkaamiseen sekä ohjauksen ja 
muiden tukitoimien kustannuksiin. Myönteisen päätöksen jälkeen opetusta lisätään opiskelijakysynnän 
mukaisesti niin, että opiskelijat saisivat paikatuksi etäopetuksen aikana jäänyttä oppimisvajetta. 

Toteutui.  

Tuntikehystä on käyttämättä 10.5.2022 yhteensä 4,6 vuosiviikkotuntia.  Lukuvuoden aikana on yllättänyt 
itsenäisten suoritusten ohjaustarpeen kasvu. Em. tuntikehys tulee kulumaan tämän tarpeen katteeksi. 

Lukuvuoden aikana haettiin ja saatiin hankerahoitusta oppimisvajeen paikkaamiseksi. Määrärahalla 
perustettiin lukioiden yhteinen hanke, Korona Lukiot 21-22, tuki 114 100,00€. Osan tästä resurssista vie ns. 
hankeopo, joka työskentelee 30.6.2021 saakka. Kursseja/opintojaksoja perustetaan tällä resurssilla eri 
toteutetaan syyslukukaudelle 2022 sen mukana, mitä opiskelijat toivovat, lähinnä kyseeseen tukevat 
oppiaineiden kertauskurssit. 



 

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueet 
 

Kuvataidelukio 

Kuvataidelukiossa aloitetaan uuden ops:n mukainen opetustoiminta syksyllä 2021 aloittaneille opiskelijoille. 
Toisen ja kolmannen vuosikurssin opetus jatkuu vanhan opsin mukaisesti. 
 
Lukuvuoden aikana toteutaan runsaasti vierailuja; Riihisaaren museo, Nälkälinnanmäen vanha kirjasto 
Raffaello -näyttely Mari (Italian ulkoasiainministeriön ja Raicomin Opera Omnia -näyttelykokonaisuus), 
Saimaan Taideluola Retretti, Aseman taidelaituri. Lukuvuoden aikana pyritään toteuttamaan 
kulttuuriopintomatkoja taidenäyttelyihin myös Savonlinnan alueen ulkopuolelle. 
 
Lukuvuoden aikaan virikkeitä opiskelijoiden taiteellisen työhön saadaan vierailijoiden ja yhteistyöaihioiden 
myötä;  

• kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Juho Sihvonen: Sarjakuvaluento marraskuun puolessa välissä, 
kakkosten pitkässä taideaineessa 

• osallistuminen kuvataiteilija Mari Liimataisen yhteisölliseen taideteokseen Sanaryijy & Mari 
Liimataisen luento/ 1. vsk:n pitkän taideaineen orientaatiojakso 

• kuvataiteen opiskelija- ja opettajayhteistyön aloittaminen Lapinlahden lukion kanssa 
• Galleria Eteisen kuvataiteilijavieraat: Riikka Kaartilanmäki, Enni Vekkeli, työryhmä: Sami Funke, 

Matleena Korhonen ja John Sundberg 
• Saimaan Taideluola Retretin kanssa yhteistyön aloittaminen 
• yhteistyö Savonlinnan Kansainvälisen Luontoelokuvafestivaalin (SINFF) kanssa: vierailijat, 

elokuvanäytökset ja näyttelyn tekeminen.  
• yhteistyö Siirtolaisuusinsituutin (Marja Tiilikainen) kanssa: Valokuvaaja Nora Sayaad 
• mediailmaisu ja sovellettu kuvataide / muotoilu ja kuvataide aloittavat syyslukukaudella yhteistyön 

Sulkavalla sijaitsevan Tiittalan kartanon kanssa, tavoitteena on toteuttaa valotaidetta kartanon 
ympäristöön sekä sisätilaan. 

 
Kolmannen vuosikurssin pitkän taideaineen opinnot huipentuvat päättötyökurssiin ja tammi-maaliskuussa 
järjestettävään päättötyönäyttelyyn. Tämän vuoden yhteisenä teemana on REAKTIO. Koulun ulkopuolinen 
visuaalisen kulttuurin ammattilainen valitsee näyttelystä Taikkarin Dukaattipalkinnon saajan, joka palkitaan 
stipendillä. 
 
Galleria Eteisessä järjestetään lukuvuoden aikana Taidelukion omia opiskelijanäyttelyitä. Taidelukio kutsuu 
Taidelukion alumneja sekä lähialueen ammattilaisia pitämään vierailunäyttelyjä. 
 

• elokuu: SINFF opiskelijatöitä   

• syyskuu: Riikka Kaartilanmäki 

• lokakuu: Sami Funke, Matleena Korhonen ja John Sundberg 

• marraskuu: Elli Rouhiainen 

• joulukuu: opiskelijatöitä 

• tammikuu - maaliskuu: Päättötyö 

• uhtikuu: Enni Vekkeli 

• toukokuu: opiskelijanäyttely 
 

Toteutui 



Lukuvuoden aikana toteutetaan runsaasti vierailuja; Riihisaaren museo, Nälkälinnanmäen vanha kirjasto 

Raffaello -näyttely  (Italian ulkoasiainministeriön ja Raicomin Opera Omnia -näyttelykokonaisuus), Saimaan 

Taideluola Retretti, Aseman taidelaituri. Lukuvuoden aikana pyritään toteuttamaan kulttuuriopintomatkoja 

taidenäyttelyihin myös Savonlinnan alueen ulkopuolelle. 

Lukuvuoden aikaan virikkeitä opiskelijoiden taiteellisen työhön saadaan vierailijoiden ja yhteistyöaihioiden 

myötä. 

● kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Juho Sihvonen: Sarjakuvaluento marraskuun puolessa välissä, 

kakkosten pitkässä taideaineessa. Taikkarin GTSn Sarjakuva-albumi 2021 “Helvetti” painettiin 

kirjapainossa ja julkaistiin joulukuussa 2021 

● osallistuminen kuvataiteilija Mari Liimataisen yhteisölliseen taideteokseen Sanaryijy & Mari 

Liimataisen luento/ 1. vsk:n pitkän taideaineen orientaatiojakso. Opiskelijat vierailivat samalla 

näyttelyssä Näkevän mieli Galleria Pinnassa, jossa oli paikallisten kuvataiteilijoiden näyttely. 

● Vieraileva etäluennoitsija median kolmannen vuosikurssin opiskelijoille: 4goodgames, Ilmari 

Hakola.  

● 1.12.21 Kamera 1-työpajan ja median opiskelijoiden opintomatka Mikkelin Valokuvakeskukseen, 

näyttelyn esitteli TaM Olli Jaatinen.  

● kuvataiteen opiskelija- ja opettajayhteistyön aloittaminen Lapinlahden lukion kanssa. Lapinlahden 

kuvataidelinjan  lukiolaiset vierailivat Taikkarilla 10.11.21 ja tutustuivat Taikkarin 1.vsk:n 

opiskelijoihin. Ohjelmassa yhteisöllistä piirtämistä Juhlasalissa, Emma Ainalan taiteilijaesittely 

Melartin-salissa sekä vierailu Riihisaaren museossa.  

● Vastavierailu tehtiin Lapinlahden kuvataidelukioon projektiviikolla 13.4.22. Ohjelmassa 

varjoteosten koontia pienryhmissä, vierailu Lapinlahden taidemuseossa sekä Arto Väisäsen 

taiteilijaesittely. 

● Projektiviikon “Taikkari&Lapinlahti” -työpajassa Taidelukiolla vieraana varjotaiteilija Paula Vilmi, 

joka toteutti kahden päivän työpajan noin 15 kuvataidelukion opiskelijalle. Teoksista ollaan 

toteuttamassa kahden lukion yhteisnäyttelyä. 

● Kevään projektiviikolla 11.-13.4. Svenska kulturfondendenin rahoittama Hallå -hankkeen visuaalisen 

kulttuurin opintomatka Turkuun ja Paraisille. Yhteistyölukiona Pargas svenska gymnasiun, 

vierailukohteina Turun tuomiokirkko, Turun linna ja Art bank -galleria Paraisilla. Mukana 19 

opiskelijaa ja 3 opettajaa. 

● Maakuntataiteilija Mari Liimataisen työpaja 4.-5.4. Taidelukiolla: ÄMMINKÄISET ja ÖTTIÄISET. 

Valmistuneista töistä näyttely Savonlinnan kirjasto Joelin LUKULAKU-teemapäivässä, jossa myös  

kuvataidelukion opiskelijoiden työpaja lapsille. Näyttely jatkuu toukokuun ajan kirjaston 

näyttelytilassa. 

● Galleria Eteisen kuvataiteilijavieraat / opiskelijoille järjestetyt taiteilijatapaamiset: Riikka 

Kaartilanmäki, Enni Vekkeli, työryhmä: Sami Funke, Matleena Korhonen ja John Sundberg 

● Saimaan Taideluola Retretin kanssa yhteistyön aloittaminen. Yhteistyö on tauolla toistaiseksi 

Taidelukiosta riippumattomista syistä. 

● yhteistyö Savonlinnan Kansainvälisen Luontoelokuvafestivaalin (SINFF) kanssa: vierailijat, 

elokuvanäytökset ja näyttelyn tekeminen. Elokuussa 2021 Galleria Eteisessä esitettiin 

mediailmaisun toisen vuosikurssin lyhytelokuvia samaan aikaan SINFF -festivaalin kanssa.  

● yhteistyö Siirtolaisuusinsituutin (Marja Tiilikainen) kanssa: Valokuvaaja Nora Sayaad. Ei toteutunut, 

koska eivät saaneet rahoitusta. 



● Mediailmaisu ja sovellettu kuvataide / yhteistyö Sulkavalla sijaitsevan Tiittalan kartanon kanssa, 

tavoitteena on toteuttaa valotaidetta kartanon ympäristöön sekä sisätilaan. Valoinstallaatiot esillä 

kartanon pikkujoulukauden avauksesta uuden vuoden tapahtumiin saakka. 

● Puutalon ikkunanäyttelyt: 

- Ylen Piirrä minut -haaste, KUPE6-ryhmä TL20B 

- Grafiikka-näyttely, MUKU-opiskelijat TL21 

- Korso valittaa -rauhankyyhkyhaaste, MUKU-opiskelijat TL21 

● 2.-3.vsk:n opintomatka Kuopioon 22.12. 21. Vierailukohteina VB-valokuvakeskuksessa Heikki 

Willamon Mielen kuvia - valokuvia eläimistä, Kuopion museon Leonardo-näyttely uudessa KANTTI-

rakennuksessa ja Kuopion taidemuseon näyttelyt. 

● 1.12. 21 Opintomatka Mikkelin valokuvakeskukseen, valokuvatyöpaja & median 1. vuosikurssi 

● Kupe-opinnoissa opiskelijat suunnittelivat Taikkarin uuden markkinointimateriaalin. Valinta 

kohdistui GTSn toisen vuosikurssin opiskelijan Ronja Leppälä kuvitusideaan. Uusi Taikkarin musa- ja 

kuvislukion esite valmistuu vuoden 2022 aikana. 

● 1. ja 2. vuosikurssin elokuvanäytös: MAIJA ISOLA / 6.4. Elokuvateatteri Kuvalinna 

● 1.vsk:n opintomatka Espoon EMMAan ja Helsingin Kiasmaan 29.4.22 

● 1.vsk: Elokuvakasvatusviikko: 4.5. Elokuvateatteri Killassa Tytöt tytöt tytöt -elokuva. Ihmefilmi ryn  

tuottaja Elina Vitkala esitteli dokumenttielokuvan Jossain tuolla on maa ja ohjasi työpajan 5. -6.5. 

● GTSssä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa:  

– 1.vsk: kuvitus-kurssi Laxman nousevan auringon maassa-näyttelyyn Riihisaaren museon Laari-

näyttelytilaan piirros- ja akvarellitekniikalla ja japanilaisen kalligrafian keinoin toteutettu ja digitoitu 

kuvasarja, joka kertoo Eric Laxmanin tarinaa. Avajaiset 28.4.22 

– 1.vsk: kuvitus-kurssilla Mikko Sairaselta asiakastyönä Sairasen sukuseuran logon ideointi, 

suunnittelu ja toteutus, valmistuu 31.5. 

– 2. vsk: Ympäristö maalaten ja piirtäen-kurssi: arkkitehti Wivi Lönnin Savonlinnaan suunnittelemat 

rakennukset Hotelli Hospitz ja Kansakoulu mallina akvarellikurssilla. Valmistuneet työt esillä 

Lettukahvilassa Sulosaaressa 28.5. - 12.6. 2022. Arkkitehti Lönnin syntymästä tulee 20.5.22 150 

vuotta. Näyttelyn nimi on: Eläköön Wivi Lönn! 

–julistekurssi: kirjastonhoitaja Jaana Viljakaiselta asiakastyönä Juvan kirjaston maskotin ideointi, 

suunnittelu sekä siitä tehty värillinen juliste-ehdotus. Jaana Viljakainen antoi palautetta GTSn 

luokassa opiskelijoille 2.5.22 

— 2.vsk: arkkitehtuurin tekniikan kandidaatti Laura Nikkinen ohjaamassa Taikkarilla 

arkkitehtuurikasvatusta 25.-26.4 sekä 30.-31.5.  

– 3.vsk: Nova Records Oy toimitusjohtaja Matti Makkosen kanssa yhteistyönä Toivo Kärjen 

musiikkiin tehty Hopeakuvastin-levyn cd-kotelon, sisävihkon ja LP-levyn suunnittelu, jonka toteutti 

abiturientti Jasmina Sonne 

● Median ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat toteuttivat Taikkarin teatterin Romea ja Julia -

näytökseen lavastekuvitukset. 

● Yleisen kuvataiteen metalligrafiikan kurssilla syksyllä 2021 tehtiin Chieko Okabe-Silvastin 

Laxman-pienoisoopperaan eri kohtauksia kuivaneula- ja viivasyövytystekniikoilla.  Grafiikat 

skannattiin ja esitettiin Olavinlinnassa Laxman-pienoisoopperassa talvella ja originaalit 

keväällä 2022 Riihisaaren taidemuseon Laxman nousevan auringon maassa – näyttelyssä. 



 
 Kolmannen vuosikurssin pitkän taideaineen opinnot huipentuvat päättötyökurssiin ja tammi-maaliskuussa 

järjestettävään päättötyönäyttelyyn. Tämän vuoden yhteisenä teemana on REAKTIO. Koulun ulkopuolinen 

visuaalisen kulttuurin ammattilainen valitsee näyttelystä Taikkarin Dukaattipalkinnon saajan, joka palkitaan 

stipendillä. 

 Galleria Eteisessä järjestetään lukuvuoden aikana Taidelukion omia opiskelijanäyttelyitä. Taidelukio kutsuu 

Taidelukion alumneja sekä lähialueen ammattilaisia pitämään vierailunäyttelyjä. 

 elokuu: SINFF opiskelijatöitä   

● syyskuu: Riikka Kaartilanmäki 

● lokakuu: Sami Funke, Matleena Korhonen ja John Sundberg 

● marraskuu: Elli Rouhiainen & Aada Teittinen 

● joulukuu: opiskelijatöitä 

● tammikuu - maaliskuu: Päättötyö 

● huhtikuu: Enni Vekkeli 

● toukokuu: kesänäyttelyn suunnittelu ja valmistelu 

● kesäkuu: Taikkari forever -alumninäyttely osana S creatives -festivaalia 

 

Musiikkilukio 

Musiikinopetuksen yksi keskeisiä tavoitteita ovat laaja-alainen tutustuminen musiikkiin ja valmistautuminen 

esiintymisiin. Musiikkilukion vuodenkiertoon kuuluvat suuret perinteiset konsertit järjestetään tulevana 

lukuvuotena seuraavasti: 

• Joulukonsertti pe 10.12.2021 klo 18 Tuomiokirkossa 

• Promenadikonsertti to 25.1.2022 klo 18 Melartin-salissa 

• Kevari pe 28.1.2022 klo 19 Savonlinnasalissa 

• kamarikuoron konsertti 30.11.2021 Olavnlinnassa 
Näiden perinteisten järjestetään bändimatinea kevätlukukauden lopuksi. Koulun järjestämien tapahtumien 

lisäksi taidelukiolaiset esiintyvät jonkin verran keikoilla Savonlinnassa ja lähialueilla. 

Musiikkilukio on mukana ”We Are Music” -nimeä kantavassa Erasmus+ -hankkeessa, joka käynnistyi viime 

lukuvuoden aikana etätoteutuksena. Partnerikoulut ovat Portugalissa ja Saksassa. Suunnitelmissa on 

opintomatkoja hankkeen tiimoilta. Suurempaa opiskelijajoukkoa koskevaa opintomatkaa olemme 

suunnitelleet toukokuulle 2022 Portugaliin.  

Keväällä 2022 on myös tarkoituksena tehdä opintomatka Helsinkiin mahdollisuuksien mukaan. Eri 
musiikkitoimijoita otetaan vastaan vierailulle tilanteen salliessa.  
 

Totetui 

Konsertteja toteutettiin seuraavasti 

• Joulukonsertti pe 10.12.2021 klo 18 Tuomiokirkossa 

• Promenadikonsertti to 25.1.2022 klo 18 Melartin-salissa (livestream) 

• Kevari pe 28.1.2022 klo 19 Savonlinnasalissa (livestream) 

• OMUTE:n Erik Laxmanin tarina -konsertti 16-17.11.21 Olavinlinnassa 

• Kamarikuoron konsertti 30.11.2021 Olavinlinnassa 



• Kuorojen konsertti 26.4.2022 Kulttuurikellarilla 

• Musa-tourin konsertit 8.-14.4.2022 Ruokolahdella, Punkaharjulla sekä Talvisalon, Mertalan 
kouluissa 

• Bändikonsertti torilla 1.6. (järj. yhteistyössä SAKKE ry:n, Savonlinnan kaupungin ja Etelä-
Savon maakuntaliiton kanssa) 

 

Näiden konserttien lisäksi vuosittainen bändimatinea kuultiin kevätjuhlan yhteydessä lukuvuoden 

viimeisenä koulupäivänä. Koulun järjestämien tapahtumien lisäksi taidelukiolaiset esiintyvät jonkin 

verran keikoilla Savonlinnassa ja lähialueilla, näistä mainittakoon kansanmusiikkiyhtye 

TaKaMuksen esiintyminen kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa Savonlinnasalissa 3.12.  

Saimme myös vieraaksemme eri musiikkitoimijoita: 

• oopperaohjaaja Ville Saukkosen vierailuluento/workshop 23.8.21 

• Sibelius-lukion kamarikuoron konsertti ja workshop 12.5.22 

• Kansanmuusikko Oskari Lehtosen vierailu ja kansanmusiikkiworkshop 18.5.22  
 
Lukuvuoden aikana tehtiin kaksi musiikkilukion opintomatkaa Helsinkiin. Ensimmäinen lokakuussa 
ja toinen maaliskuussa, ja vierailukohteinamme näillä matkoilla oli Suomen Kansallisooppera- ja 
baletti, Musiikkitalo, Sibelius-Akatemia, Oodi ja Valokuvataiteen museo.  
 
Musiikkilukio on mukana ”We Are Music” -nimeä kantavassa Erasmus+ -hankkeessa, joka 

käynnistyi viime lukuvuoden aikana etätoteutuksena. Partnerikoulut ovat Portugalissa ja Saksassa. 

Hankkeen tiimoilta toteutui kaksi opintomatkaa: syksyllä pienen opiskelijaporukan matka Saksaan 

sekä suurempaa opiskelijajoukkoa koskeva esiintymismatka Portugaliin toukokuussa 2022. 

----- 

Taikkarin teatteri 

Lukuvuoden aikana nähtiin peräti kaksi uutta tuotantoa. Elokuussa ensi-iltansa sai Putkinotko 

(keväältä 2021 siirretty produktio). Kevään 2022 musiikkinäytelmä Romeo ja Julia sai ensi-iltansa 

huhtikuussa.  

(Hanna kertoo näistä enemmän?) 

Tuetaan opiskelijoiden ideoita yhteisistä tapahtumista. Yhteisöpedagogiopiskelija auttaa ryhmänohjaajia ja 
opiskelijoita tapahtumien järjestämisessä ja kuuntelee opiskelijoiden ideoita. Työn alla ovat T-illan lisäksi 
esim. elokuvailta, lautapelikerho, kilpailuja ja teemapukeutumispäiviä. 
 
Suunnitellaan pitempää, teemoitettua ryhmänohjausta vuosikursseittain esim. pop uppina, johon 
tarvittaessa pyydetään opiskelijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita puhumaan. Muistetaan myös 
ryhmänohjaajien yhteisöllisyys. 
 
Toteutui. 
 
Yhteisöpedagogin työpanosta käytettiin TL21-ryhmien ryhmäytymisen edistämiseen ja tällä resurssilla 
hoidettiin myös pidennetyt ro-tuokiot yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. 



 

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 
 

Lukioiden projektiviikon aikana toteutetaan laaja projektitarjonta, joka avulla tutustutetaan taidelukiolaisia 

korkea-asteen opintoihin.  

Savonlinnan Taidelukio toimii valtakunnallisena kehittäjälukiona kuvataiteen osalta lukiokoulutuksessa. 
Tässä tehtävässä se informoi suomalaisia lukioita kehittämistehtävän kuvataiteen aihioista. Postituksen 
piirissä on 335 suomenkielistä lukiota.  
 
Savonlinnan Taidelukion musiikkilukio osallistuu lukuvuoden aikana Suomen musiikkilukioiden 
yhteistyökokouksiin ja vastaaviin. Musiikkilukio tekee yhteistyötä opetuksen järjestämisessä ja sen 
laajuuden takaamisessa erityisesti Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston kanssa. Muina yhteistyötahoina 
toimivat mm. Olavi Jazz ry, Savonlinnan orkesteriyhdistys, Savonlinnan oopperajuhlat, Savonlinnan 
Musiikkiakatemia, Savonlinnan kesäyliopisto ja Suomen Kansallisooppera sekä Savonlinnan Big Band -
yhdistys. 
 
Savonlinnan Taidelukio osallistuu lukuvuoden aikana Suomen kuvataidelukioiden yhteistyökokouksiin tai 
vastaaviin.  

Lukuvuoden aikana jatketaan aktiivisesti työtä koulutuksen toisen asteen yhteistyön suhteen. Opiskelijalla 
tulee olla aito mahdollisuus räätälöidä oma opintopolkunsa siten, että taidekasvatuksen, yleislukioaineiden 
ja muiden oppilaitosten tarjonta on tarkoituksenmukaisessa suhteessa keskenään. Yhteensovittamisessa 
auttavat mm. Taidelukion hallintotiimin jäsenet, naapurikoulujen toimijat ja seutukoordinaattori. 

Taidelukiolaisille markkinoidaan aktiivisesti Aikuislukion kurssitarjontaa ja mahdollistetaan kursseille pääsy 
suoraan wilma-sovelluksen avulla. Lyseon lukion opiskelijoilla on jatkuva mahdollisuus tarkastella 
taidelukion kurssitarjottimia sekä tehdä valintoja niihin. 

Lyseon lukion ja Taidelukion kurssitarjottimia pyritään tasapainottamaan siten, että Taidelukion ryhmiin 
saataisiin enemmän Lyseon lukion opiskelijoita. Taidelukion hakeutuminen Lyseon lukioon tehdään 
strukturoidummaksi niin, että kurssi/opintojaksovalinnat ovat mahdollisia vai Lyseon toivomina aikona.   
 
Opinto-ohjauksen tiimoilta pyrimme tehostamaan 1.8.2019 voimaan tulleen lukiolain hengessä saattoa 
koulutuksen kolmannelle asteelle. Toteutamme opiskelijavierailun Itä-Suomen yliopiston Kuopion 
kampuksen ja Savonia ammattikorkeakoulun avoimen ovien päivään. Osallistumme vahvasti XAMK:n 
avoimien ovien päivä Savonlinnan kampuksella, paikalle saatetaan kaikki toisen vuosikurssin opiskelijat. 
Lisäksi osallistumme Suomen suurimmille jatko-opintomessuille, Studiamessut Helsingissä. Tämä matka 
kohdistetaan abiturienteille. 
 
Yleislukioaineet + ro: Opinto-oppaaseen tarkka rytmitys ja aikataulut Lyseon lukion ja Aikuislukion kurssien 
valintaan sekä se, kuinka kotiryhmittäin nämä asiat ohjeistetaan. 
 
Ryhmänohjaustuokiossa muistutetaan ilmoittautumisesta Lyseon lukion opintojaksoille ja kursseille viikkoa 
ennen jakson vaihtumista. Aikuislukiolla opetetaan pääasiassa valinnaisia kieliä (opo/apulaisrehtori 
tiedottavat), S2-opintojaksoja (aineenopettaja ja opo tiedottavat) ja nollakursseja (ykkösten ryhmänohjaaja 
tiedottaa opiskelijoita ja huoltajia ja aineenopettaja ohjaa tarvittaessa opintojaksolle). 
 
Toteutui. 
 



Projektiviikolla tarjonnassa 15 projektia, joista 11 toteutui, Ajankohtaiset ilmiöt mediassa, Musiikkilukio on 
tour, Romeo ja Julia -musiikkinäytelmän orkesteri, Project Taikkari & Lapinlahti, Romeo ja Julia – 
musiikkinäytelmän valo & ääni, Hygienia-/anniskelupassi ja Savonlinna matkailijan silmin 3op., Hallå Åbo 
och Pargas, Visuaalisen kulttuuri opintomatka, Hyvinvointia nuorelle, Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi  
Kurkistus yliopisto-opintoihin – avoimen yliopiston opintoja verkossa, sekä Sosiaali- ja terveysalan verkko-
opinnot. 
 
Valtakunnallista kehittämistehtävää toteutettiin oman suunnitelmansa puitteissa. Postitusten piirissä olivat 
maan lukioiden kuvataideopettajat (n. 310) sekä 11 maakunnan yläkoulujen kuvis- ja musaopet sekä 
oppilaanohjaajat. Postituksia tehtiin viisi kertaa. Kehittämistehtävää organisoitiin uudelleen, nyt käytössä 
koordinaattori, joka tekee 10 vuosiviikkotunnin edestä kehittämistyön sisältöjä ja koordinointia. 
Kehittämistehtävän tuotosten jakokanavana oleva Kuvistuubi sai lisää sisältöjä. Kehittämistehtävän 
koordinaattorina toimi Katriina Kaija (oto) ja kehittämistehtävässä työskentelivät koulun henkilökunnasta 
kuvataiteen lehtorit Kati Sinkkonen ja Seija Tikka sekä rehtori Reima Härkönen. 
 
Musiikki- ja kuvataidelukiot eivät kokoontuneet lainkaan lukuvuoden aikana. Seuraavat kokoukset syksyllä -
22. 
 
Lyseon lukion ja Taidelukion yhteistyötä kehitettiin niin, että nyt opintojaksoille / kursseille siirtyminen 
tehtiin hallinnollisesti kaksiportaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija kertoo aikeestaan opiskella 
Lyseon ryhmissä, asia kirjataan primuksen Lisätietoja -kenttään ja säädetyssä ajassa tehdään valinnat 
kurssitarjottimeen. Valinnan voi tuolloin tehdä opiskelija tai opinto-ohjaaja/rehtori. Tämän kaiken johdosta 
Lyseon ryhmät eivät täyttyneet liian suuriksi. Lisäksi Taidelukion omaa opetusta lisättiin esim. maantieteen 
ja biologian osalta, tämä vähensi kurssitoiveita Lyseolta. 

 

Hankkeet ja kansainvälinen toiminta 

Taidekasvatuksen liittämiseksi osaksi ympäröivää yhteisöä järjestämme opintomatkoja ja vierailuja 
koronavirustilanteen sallimissa rajoissa. Näillä matkoilla ja vierailuilla opiskelijamme saavat vaikutteita 
omiin taideopintoihinsa sekä laajentavat näkemystään taiteesta ja kulttuurista.  

Koulussa opiskelee lukuvuoden aikana vähintään yksi vaihto-opiskelijaa, jos koronavirustilanne sen sallii. 
Taidelukio kannustaa opiskelijoitaan hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon. 

Hankkeiden osalta merkittävin tulee olemaan valtakunnallinen kehittämistehtävä kuvataiteessa maan 
lukiokoulutuksen tasolla. Tämän rahoitus kanavoituu ylimääräisenä valtionosuusrahoituksena. Tämä 
muutetaan erilliseksi kustannuspaikaksi / 3605 normaalin talousarvioprosessin aikana. Kate tälle työlle on 
n. 185 000€ / vuosi. hankerahoituksena. Hankehallinto ja kehittämiskohteet käyvät ilmi koulun kotisivuilta. 

Koululla on positiiviset päätökset kahdesta Erasmus+ hankkeesta. We are music. Taidelukio on partnerina 
hankkeessa, toisena partnerina on portugalilainen lukio Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro 
(OID E10082246) ja koordinoivana lukiona saksalainen Integrierte Gesamtschule Fürstenau (OID 
E10184381). Hankkeen tulouttavat vaikutus on 31 680€. Hankkeen mukainen toiminta on aloitettu 
etätoteutuksena.  

Erasmus+ -hanke, KA122-SCH, Sounds of Opera: Dialogues between two towns. Se on rakennettu media, 

ooppera/musiikkiteatterin ja ranskan kielen varaan. Kustannusvaikutus n. 29 644€. Yhteistyökumppanina 

on ranskalainen lukio, Lycée Théodore Auban. Toiminnan aloitus pyritään toteuttamana lukuvuoden aikana, 

odottelu johtuu yhteistyökoulusta, jolla ei ole vielä ranskalaisen rahoittajan päätöstä asiassa. 

http://www.taidelukio.fi/etusivu/hankehallinto/


Lisäksi Taidelukiolla on hankeyhteistyötä Svenka Kulutrfondenin kanssa. Tästä on perustettu Hallå-hanke 
(3225), hankerahoitusta jäljellä 13 725,50€. Rahoitus tullaan käyttämään Suomen rajojen sisällä tpahtuvaan 
ruotsalaisen kielen ja kulttuurin tutustumiseen 

Lisäksi Savonlinnan Taidelukio on mukana SuShi-hankkeessa, joka pyrkii lisäämään Venäjä-yhteistyötä 
lukioasteella. Hankenumero (3226), hankerahoitsta jäljellä 58 591,38€.   

Lukuvuoden aikana haetaan rahoitusta koronavirustilanteesta aiheutuneen oppimisvajeen paikkaamiseksi. 
Tämä hankerahoitus kanavoidaan hankkeelle 3233. Se käytöstä päätetään yhdessä sivistysviraston ja 
Lyseon lukion kansa. 

 Taidelukio toimii aktiivisesti TaitavaMe -hankkeessa, jota hallinnoi Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry. 

Toteutui osittain. 

We are music -hanke eteni suunnitellusti, kv. likikkuvuuksia saatiin peräti 35 kahden opintomatkan kautta. 
Lukuvuoden aikana toteutettiin C1 aktivity Saksaan (2+2 vaadittavaa liikkuvuutta) sekä C3 acitivty 
Portugaliin (2+8 vaadittavaa liikkuvuutta).  Hankkeen kestolle on haettu ja saatu jatkoaikaa, hanke päättyy 
31.8.2023. Hankerahoitus 28 780,00€. 

Sound of Opera -hanke ei edennyt johtuen siitä, että partnerikoulu ei saanut aikana hakemusta. Haemme 
uutta partneria Ranskan-Suomen instituutin avulla. Hankkeen edellytttämä liikkuvuudet 3 + 27 kpl:tta 
Hankerahoitus 29644,00€. Hanke päättyy 30.6.2023. 

Hallå-hanke eteni projektiviikolla (Pargas, Åbo) ja odotamme syksyllä -22 vieraita Länsirannikolta. 
Kustannukset katetaan hankerahoituksella. 

Ukrainan tilanteesta johtuen rahoittaja eväsi SuShi-hankkeen rahoituksen käytön. 

Oppimisvajeen paikkaamiseksi onnistuttiin saamaan hankerahoitusta Korona Lukiot 21-22, tuki 114 100,00€ 
(lukioiden yhteinen hanke). Osan tästä resurssista vie ns. hankeopo, joka työskentelee 30.6.2021 saakka. 
Kursseja/opintojaksoja perustetaan tällä resurssilla eritoten syyslukukaudelle 2022 sen mukana, mitä 
opiskelijat toivovat, lähinnä kyseeseen tukevat oppiaineiden kertauskurssit. 

Toiminnan arviointi 

Taidelukion toimintaa arvioidaan erilaisten kyselyjen ja lukuvuosisuunnitelman arvioinnin muodossa. 

Lukuvuoden aikana 1. vuosikurssin opiskelijat täyttävät tulokyselyn, 2. vuosikurssin opiskelijat olokyselyn ja 
abiturientit päättökyselyn. Lisäksi toteutetaan kysely opiskeluhuollon palveluiden saatavuuden suhteen ja 
tämä tieto välitetään soveltuvin osin kaupungin oho-ryhmän käyttöön. 

Ns. abittikäyttökoulutuksen aikana kysellään uusilta opiskelijoilta ajatuksia uudesta kulustaan ja sitä, kuinka 
he ylipäänsä päätyivät Taidelukioon opiskelemaan. Nämä vastaukset hyödynnetään oppilaitoksen 
markkinointityössä.  

Toukokuussa ns. opettajatyöpäivänä (½ veso) arvioidaan tämän lukuvuosisuunnitelman toteutuminen. 

Toteutui 

Palautekyselyjen ajankohta jäi myöhäiseksi, 2.6.2022.  



Helmikuussa kysyttiin palautetta lukiolaiskannettavasta. Palaute oli kiittävää. 

Toukokuussa toteutettiin opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuteen liittyvä kysely päiväukoissa ja tietoa 
tästä tuotettiin kaupungin OHO-ryhmää varten. 

Koulun kehittäminen 

Oppilaitostasolla paras käytäntö on, että kaikki kehittämiseen tähtäävä toiminta on avointa kaikille. 
Taidelukiolla ei ole erillistä kehittämisryhmää tämän kehittämisdemokratian hengen mukaisesti. Erilaisten 
arviointien tulokset käydään lävitse sellaisten opettajien kanssa, joiden pääkoulu Taidelukio on. Tästä on 
saatu hyvät kokemukset aiempina vuosina. Taidelukio on jopa valittu kaupungin hyväksi työyhteisöksi 
aiemmin. 

Yleislukioaineiden opetuksessa seurataan LOPS2021-asiakirjan toteutumista ja mahdollisia 

uudistamistarpeita. Lukuvuoden aikana arvioidaan TL21-luokilla olevan oppimateriaalin sopivuutta 

opetukseen. Taidelukion kuvataidelukion opetussuunnitelmaan laadittiin 12 paikallista oppiainetta ja niiden 

alle 72 opintojaksoa. Taidelukion musiikkilukiossa laadittiin 14 paikallista oppiainetta ja niiden alle 258 

opintojaksoa.  

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) edellyttämä maksuton toisen asteen pakotti oppilaitoksen hankkimaan 

1.8.2021 lukio-opinnot aloittaneille opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit Kirjavälitys Oy:n kautta. 

Lisäksi heille hankittiin Opinsys Oy:n kautta päätelaite, jossa on opetuksen järjestämistä helpottavia 

sovelluksia mm. integroitu abitti-koeympäristö. Lukiolaiskannettavan käytettävyyttä seurataan.  

Lukuvuoden aikana varmistetaan, että primus-opiskelijatietojärjestelmässä on kaikki Koski-tietovarannossa 

valtionosuustilityksiin liittyvät kentät täytettyinä. 

Toteutui. 

LOPS021 todettiin käytössä onnistuneesi ja esim. arvioinnit, työjärjestysten teot yms. onnistuivat 

jouhevasti. Päätettiin, että lv.  2022-23 alusta FY01 ja FY02 sekä KE01 ja KE02 opintomodulit yhdistetään 

yhteiseksi opintojaksoksi eli FY01 ja FY02. 

Oppimateriaalien tilaukset sujuivat onnistuneesti. Se toki vaati hieman suunnittelun aikataulun 

aikaistamista TL21-ryhmen osalta ja ns. esivalintavaiheen teossa vahvempaa koordinointia.. 

Opiskelijoiden päätelaite TL21-ryhmill osoittautui onnistuneeksi valinnaksi. Laitetoimittajan (Opinsys Oy) 

kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja käyttäjäpalaute ollut hyvää/kiitettävää. Tällä on toki ollut aika iso 

työllistävä vaikutus mm. käyttäjäintegraatiovarmistamisessa. 

Lukuvuoden aikana Koski-osaamistietovarantoon tuli myös uusia ominaisuuksia, joiden avulla esim. 

ylioppilastutkintolautakunta pystyy hankkimaan tietoa valmistuista ylioppilaista. Koulu otti nämä 

vaatimukset käyttöön kohtuullisen jouhevasti. 

Kuvataidelukio 
 
Kuvataiteen opinto-opas LOPS2021 toteutetaan marraskuun alkuun mennessä. Siinä on tiiviit kuvaukset 
kuvataidelukion erityistehtävän mukaisista opintojaksoista.  
 



Lukuvuoden aikana aloitetaan koulu kotisivujen uudistaminen visuaalisen ilmeen ja rakenteen 
uudistamisella. Kotisivuille myös kootaan hieman ”pysyvämmällä tavalla” kuvataiteen ja musiikin 
kurssioppaat. Marraskuun alkuun toteutetaan nykyisille sivuille oma välilehti -->OPISKELU → KUVATAIDE. 
Some-kanavien hyödyntäminen. Lukuvuoden aikana pohditaan paperiesitteen tarvetta. 
 
Toteutui. 
Kuvataiteen paikalliset oppiaineet ja opintojaksot luettavissa nyt koulun nettisivulta. Näillä on havaittu 
olevan informaation lisäksi myös markkinointiarvoa. 

Musiikkilukio 

Kaikki konsertit myös livestriimataan, ja niistä jäävät tallenteet toimivat tärkeänä markkinointimateriaalina. 
Lisäksi somekanavia käytetään markkinointiin. Musiikkilukion esittelyvideo on valmisteilla. 
 
Musiikin opinto-opas LOPS2021 toteutaan marraskuun alkuun mennessä. Siinä on tiiviit kuvaukset 
musiikkilukion erityistehtävän mukaisista opintojaksoista.  
 
Koronasta johtuen konsertit livestriimattiin ja myös joulukonsertti, vaikka se pystytttiin esittämään 
liveyleisölle. Uutena konserttiformaattina kokeiltiin 1.6. torikonserttia SAKKE ry:n kanssa yhteistöyssä. 
 
Kuvataiteen paikalliset oppiaineet ja opintojaksot luettavissa nyt koulun nettisivulta. Näillä on havaittu 
olevan informaation lisäksi myös markkinointiarvoa. 
 
Yleislukioaineet 

Abitti-sovellusten aktiivinen käyttö opintojaksojen opetuksen yhteydessä. Tämä tulee tehdä 
ylioppilaslautakunnan koekohtaisten ohjeiden viitekehyksessä. Mahdollisten lisäsovellusten hankinta 
yhdessä rehtorin kanssa. 

Vuodenkiertoon liittyvissä opiskelijatapahtumissa korostetaan tapahtuman järjestelijöiden ja jokaisen 
opiskelijan vastuuta tilaisuuksien onnistumisessa. Jokaiselle vuosikurssille annetaan vuoden mittaan 
mahdollisuuksia onnistua kollektiivisesti tällaisissa asioissa. Henkilökunta on vahvasti läsnä tapahtumien 
aikana. Tapahtumien suunnittelu tapahtuu säännöllisen koulutyön ulkopuolella. Tavoitteena on saada 
opiskelija järjestämään muutoinkin oppilaitoksen kasvatus- ja opetustehtävää tukevaa toimintaa.  

Opiskelijakunnan hallituksella on aloite- ja lausuntovalta rehtorin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
käyttäjädemokratian hengen mukaisesti. Oppilaskunnan jättämien aloitteiden / yhteistyöhankkeiden määrä 
lukuvuoden aikana on vähintään 8.  

Taidelukiossa annetaan ohjausta tutoropiskelijoille, He toimivat vertaisohjaajina varsinkin syyslukukauden 
alussa uusille taidelukiolaisille. Tätä toimintaa korostetaan ja sille varataan entistä enemmän tilaa eri 
teemallisin tapahtuminen ja osana opinto-ohjauksen kurssia. Jokaisen uuden opiskelijan tulee tuntea uusi 
oppilaitos omakseen ja kukaan ei saa jäädä yksin. Tämän tavoitteen onnistumista mitataan 
opiskelijatyytyväisyyskyselyissä. 

Pyritään toteuttamaan teemallinen tutustumispäivä, taikkari tutuksi, Savonlinnan kaupungin yläkoulujen 
valinnaisaineryhmille syyslukukauden loppupuolella. 

Tavoitteena on, että kaikki lukionsa alle 18-vuotiaina aloittavien huoltajilla olisi käytössään wilma-
tunnukset. Wilma-viestien lukemistiheyttä seurataan. Lukuvuoden aikana pyritään lisäämään positiivisen 
wilma-viestinnän osuutta. Jokainen opettaja seuraa tilannetta omalta osaltaan. 



Turvallisuusasioissa lukuvuoden aikana toteutetaan poistumisharjoitus. Pelastusryhmä terävöittää 
ohjeistusta tapauksissa, jossa kouluun tulee vaarallinen henkilö. Lisäksi pyritään saamaan 
ensisammutuskoulutusta sekä ensiapukoulutusta pelastusryhmän jäsenille ja muille. 

Toteutui. 

Vuodenkierron tärkeimmät tapahtumat pystyttiin koronasta huolimatta järjestämään, T-ilta, penkkarit, 
wanhojen tanssit, Kiitos T-ilta. Lukuvuoden aikana harrastettiin myös kasvatuksellista toimintaa 
kielenkäyttöön ja yhteisten tilojen käyttöön liittyen. 

Taikkari tutuksi -päivä hoidettiin verkkoperusteisesti. 

Kehittämisryhmän toiminta 

Savonlinnan Taidelukiossa ei ole kehittämisryhmää. Kuvataide- ja musiikkilukioiden opettajat muodostavat 
tiimit, joiden jäsenillä on yhtenäinen vastuu tiimin työn lopputuloksesta yhdessä rehtorin kanssa. Tämä on 
kirjattu myös työyhteisön pelisääntöihin ja LOPS2021-asiakirjaan. Tiimien tulee toimia 
konsensusperaatteella. 

Työyhteisön sopimien pelisääntöjen toteutumista seurataan syyskuussa 2021 ja toukokuussa 2022. 

Savonlinnan Taidelukio toteuttaa valtakunnallista kehittämistehtävää lukiokoulutuksen osalta vuosina 2019 
– 2025. Kehittämiskohteet on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ohjelmaa toteutetaan. 

Lukuvuoden aikana tuotamme lisää sisältöjä kuistuubi.fi -sivustolle, toteutamme täydennyskoulutuksia, 
osallistumme muiden kehittäjälukioiden kanssa EDUCA 2022-koulutusmessuille. Lisäksi pidämme tiivistä 
yhteyttä maan lukioien kuvataideopettajiin, joita on postituslistalla n. 320. 

Toteutui osittain. 
 
Tiimit toimivat suunnitellusti. Työyhteisösääntöjen toteutumista arvioitiin toukokuussa -22. Valtakunnallista 
kehittämistehtävää toteutettiin suunnitellusti ja niin, että 1.8.2021 otettiin käyttöön koordinaattorin 
työpanos, 10,0 vuosiviikkountia). 
 
EDUCA-messut peruttiin jo toistamiseen.  
 

Apulaisrehtorin toimenkuva 

Apulaisrehtorin toimenkuvaksi määritellään seuraavat tehtäväkokonaisuudet; vastuu opintojen aikaisesta 
opinto-ohjauksesta yhdessä rehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa, vastuu työjärjestysten laatimisesta yhdessä 
rehtorin kanssa, vastuu Kurre-sovelluksen käytöstä yhdessä rehtorin kanssa, rehtorin varahenkilönä 
toimiminen, oppilashuoltoryhmän varapuheenjohtajana sekä turvallisuusjohtajan sijaisena toimiminen. 
Lisäksi apulaisrehtorin toimenkuvaan lisättiin sähköisten kokeiden (abitti) tukihenkilönä toiminen. Tästä 
maksetaan koulutuksen järjestäjän kanssa sovittu korvaus lukioresurssista. 

Toteutui. 



Opiskelijakunnan toiminta 

Opiskelijakunnan muodostaa Taidelukion kaikki opiskelijat. Lukuvuoden alussa valitaan opiskelijakunnan 
hallitus. Hallituksen pj:na toimii opiskelijakunnan yleiskokouksessa valittava henkilö. Tarvittaessa 
järjestetään wilman avulla vaali. 

Hallitukseen valitaan kaksi edustajaa / kotiryhmä 1-2. vuosiluokkien osalta. Nämä valitut henkilöt sitten 
järjestäytyvät puheenjohtajan johdolla ja nimeävät vastuuhenkilöt talouteen, sosiaaliseen mediaan, 
asiakirjaliikenteeseen, tapahtumajärjestelyihin jne. Opiskelijakunnan hallitus ja sen pj. pitävät tiivistä 
yhteyttä oppilaitoksen rehtoriin. 

Opiskelijakunnan hallitus + muut aktiivit järjestävät vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia. Esimerkiksi 
perinteisen T-illan osalta hallitus laati ohjeet koko koulua varten.  

Toteutui 

Opiskelijakunta järjestäytyi suunnitellusti. Puheenjohtajana toimi Venla Viremo. Opiskelijakunnan asioita 
pyrki edistämään opiskelijakunnan hallitus, joka kokoontui säännöllisesti. 

Opiskelijakunnan hallitus teki aloitteita järjestettävistä tapahtumista seuraavasti; T-ilta (29.9.), Wanhojen 
tanssit 2021 (5.11.), vuosikurssitapaamiset (19.10, 21.10.9.), SLL-info (16.11.), penkkarit (17.2.), abien 
kemut 17.2. ja kiitos T-ilta 25.5.2022 sekä festarit (toteutusmuotona torikonsertti). Lisäksi hallitus toi 
rehtori tietoon asioita siitä, että taidelukiolasia oli joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi lukuvuoden 
aikana. Asiaa käsiteltiin koulussa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tutor-toiminta 

Taidelukiolla järjestetään tutorkurssi. Kurssin opiskelijat opastetaan vertaisohjaajina toimimiseen. 
Koulutusta antavat sekä Taidelukion palkattu väki, Suomen lukiolaisten liitto ry. sekä Savonlinnan 
seurakunta 

Tutorkurssin käyneet tutustuttavat uudet opiskelijat uuteen kouluunsa ja toimivat samalla oppilaitoksen 
markkinoijina. Toiminnasta vastaa opinto-ohjaaja. 

Toteutui 

Lukuvuoden aikana oppilaitoksessa kävi todella paljon tutustujia syyslukukaudella 2021 sekä helmi – ja 
maaliskuussa 2022. Tutorit joutuivat paljon venymään esitellessään koulua.  

Opiskelijahuollon käytänteet 

Opiskelijahuolto järjestetään Savonlinnan Taidelukiossa lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Asiakirja on päivitetty syyslukukauden osalta. Asiakirja löytyy oheisesta linkistä; 
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/Savonlinnan-
lukioiden-opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf 

Lukuvuoden aikana toteutetaan opiskeluhuollon "vuosikelloon" merkityt toimet. Tähän työhön on 
integroitu Savonlinnan kaupungin ns. oho-ryhmä ja Taidelukion opiskeluhuoltoryhmä. 

Lukuvuoden aikana toteutetaan seuraavat yhteisöllisen opiskelijahuollon toimet.  
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• kuraattoritunnit OP01-kurssien luokkahuonetuntien aikana (Mari ja Sari -työparina) 

• psykologitunnit OP01-kurssien luokkahuonetuntien aikana (Martti ja Sari -työparina) 

• psykologi Martin pitämä esitys unesta ja sen tärkeydestä 

• terveydenhoitajan tunti OP01-kurssien luokkahuonetuntien aikana (Maija ja Sari -työparina) 

• Taidetrapia-ryhmä / Taidelukio + Sosteri. parhaillaan Sosterille esitetään wilma-viestin sisältö, 
Sosteri antaa aloituspäivän ja sen jälkeen tiedotamme opiskelijoita (1-3 -vuosikurssit), tilaa 8 
opiskelijalle 

• Yeesi-toiminta / Taidelukio + Kriisikeskus + Xamk, Mari-kuaattori yhdyshenkilönä asiassa, asiasta 
tiedotetaan myöhemmin lisää 

• yhteisöpedagogi Jaakko Rinteen toiminta syyslukukaudella 2021, Sari työparina 

• lukioiden projektiviikolla 3.4. – 9.4. toteutetaan ainakin yksi projekti nuorten hyvinvointiin liittyvä 
projekti, projektissa mukana ainakin Marjukka sekä kuraattori ja psykologi 

• Forumteatterin esitys opiskeluhuoltoa sivuavasta aiheesta, esitys 30.9., esitys esitetään taidelukion 
2. vuosikurssin opiskelijoille 

 
Opiskelijahuollossa pyritään eritoten tukemaan kouluterveyskyselyn 2019 huolestuttavia löydöksiä; 
indikaattorit, koulu-uupumus (21,1%), kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (18,9%), ollut huolissaan 
mielialastaan viimeisen 12 kk:n aikana (60,5%) ja riittämättömyyden tunne opiskelijana (32,5%). Nämä 
kaikki olivat maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. 
 
Pyritään opiskeluhuollon avulla tukemana positiivisia löydöksiä; raittiin elämäntavan valinneiden osuus 
43,9% ja pedagoginen vahvuus siitä, että jokaisella opiskelijalla on kuvataiteen- ja musiikin opetuksessa 
pysyvä aikuiskontakti läpi koko lukuvuoden, tämä tukee ryhmänohjauksen rinnalla opiskelijan jaksamista. 
 
Opiskelijaterveydehuollon resurssi ei ole riittävä nykyisellään. STM:n sitovan suosituksen mukaan yhtä 
terveydenhoitajaa kohden tulisi olla 570 opiskelijaa. Nyt suhde on 1:740. Lisäksi tätä suosituslukua tulisi 
kohtuullistaa, jos TH toimii useammassa toimipisteessä, suoritetaa kutsuntarakastukset ja opiskelijoissa on 
runsaasti erityistä tuke aja apua tarvitsevia. Nämä kaikki toteutuvat Taidelukiossa. Tästä on jätetty pyyntö 
kaupungin OHO-ryhmässä 27.5.2021. 

Opiskelijahuollollisena tavoitteena on pitää ryhmänohjaajan rooli valvontaryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen seurannan ja informaation osalta nykyisellä, hyvällä tasolla. Lisäksi Taidelukio on vahvasti mukana 
suunniteltaessa ns. opiskeluhuollon vuosikelloa. Sen mukaan jokaisen oppilaitoksen tulee toteuttaa tietyt 
opiskeluhuollolliset tehtävät vuoden mittaan ja koulun opiskeluhuoltoryhmän tulee tuottaa niistä arvioivaa 
johtopäätöstietoa Savonlinnan kaupungin opiskeluhuoltoryhmälle. Ryhmänohjaajan tehtävät on esitelty 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa.  

Jokaisen opetusjakson / kurssin alussa aineenopettaja tutustuu ryhmänsä opiskelijoiden tukisuunnitelmiin 

ja ottaa ne huomioon opetuksessaan. 

Toteutui 

Uni-luento ei toteutunut.  

Suunnitellun lisäksi toteutettiin Hyvän mielen päivä sekä Yeesi-päivä laajeni suunnitellusta, esim. Mira 

Luodin yllätysesiintyminen. 

Lukuvuoden aikana saatiin varmuus siitä, että terveydenhoitajan resurssi tulee lisääntymään Taidelukiolla, 

0,6 htv. suhteessa 311 opiskelijaan eli päästiin mitoituksen ”yläpuolelle”. 



Lukuvuoden aikana toteutettiin yhteistyöpalaveri Sosterin edustajien kanssa. 

Koulun opiskelijahuoltoryhmä päätti huomioida v. 2022-23 aikana poissaolot aiempaa vahvemmin. Tästä 

ohjeistus annettu 11.5.2022 Taidelukion opettajille. Ryhmänohjaajat toimivat edelleen hyvällä tasolla 

Taidelukiolla. 

Koulutyön yleinen järjestäminen 

Koulutyön yleiseen järjestämiseen liittyvät asiat on koottu Taidelukion opinto-oppaaseen. Mahdollisten 
lainsäädäntömuutosten tai saadun informaatio-ohjauksen johdosta opinto-opasta päivitetään. Opinto-opas 
löytyy oheisesta linkistä; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/cover 

Lukuvuoden aikana seurataan koulun tilojen käytön yleisten ja tilakohtaisten ohjeiden toteutumista. 
Pyritään järkevöittämään Taidelukion laitteiden vuokraamista. 

Koulun tapahtumista tiedotettiin opinto-oppaan, kotisivujen tapahtumat -osion sekä mediatiedottein ja 
wilmaviestein. 

Tilojen käyttöön liittyvä ohjeistus annettiin syyslukukaudella ja asiaa on seurattu. Pidettiin 
musiikkilukiolaisille laaja info asiasta. 

Toteutui 

Opintojen ohjaus 

Taidelukion opinto-ohjaus järjestetään Taidelukion opinto-ohjaussuunnitelman mukaisesti. Linkki tähän 
asiakirjaan ohessa; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-
content/uploads/sites/3/2016/09/Ohjaussuunnitelma-LOPS-2021.pdf 

Toteutui osittain 
 
Taidelukiolla on ohjausresurssin suhteen mitoitus liian pieni, 1:311. Lukuvuoden aikana asiasta on 
kirjelmöity sivistyslautakuntaa asian korjaamiseksi. 
 

Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen 

Savonlinnan Taidelukiossa toteutetaan sähköiset yo-kirjoitukset siten, että koulun rehtori suunnittelee ja 
toteuttaa tarvittavat koesalit tutkinto- ja sähköverkkoineen ja huolehtii kokeiden toteutuksesta. Työtä 
priorisoidaan syksyisin ja keväisin tässä viitekehyksessä. Tulee huomioida, että taidelukiolla ei ole 
vahtimestaripalveluita käytössä tätä varten. 

Koululla hankitaan IOS-käyttöjärjestelmä koneita luokkaan 204. Tälle pyritään saamaan 
investointimääräraha (leasing) talousarviokäsittelyssä vuoden 2022 talousarvioon.  

Mahdollisen etäjakson aikana tehdään lukuvuosisuunnitelman muutos / lisäys, jossa esitetään 

opetusryhmittäin välineet ja pedagogiset ratkaisut opetuksen toteuttamiseksi. 

Luokka 412 on ajanmukaistettu uusilla koneilla ja samalla koulun Creative Cloud Site lisenssi 100 käyttäjää 

12kk, uusittiin. Koululla on parin vuoden ajan käytössään kaksi lisenssipakettia johtuen iOS-
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käyttöjärjestelmien eroista. Alkuvuodesta 2022 tämä ”ongelma” poistuu uusittaessa luokan 204 mac-

koneet. Lukuvuoden aikana selkeytetään myös notaatio-ohjelmiston lisenssiasiat. 

Mediateekki aktiivisesti monitoimitilana käytössä. Älytaulun käyttökoulutus hankitaan paikan päälle. 

Koulun ethernet-verkko osoittautui haavoittuvaiseksi musiikkilukiopäivien 2021 yhteydessä. Tämä asia 

hoidetaan kuntoon. Tässä tarvitaan kaupungin ATK-keskuksen ja BLC:n myötävaikutusta. Haavoittuvin osa 

verkkoa oli juhlasali ja laajemminkin juhlasalikerros. 

Toteutui osittain 

Lukuvuoden aikana oli isohkoja ongelmia ns. Adobe-lisenssipaketin suhteen. Tämä hankaloitti opetustyötä 

kuvataiteen osalta. Asia saatiin kuitenkin kuntoon koulun omin toimin, jatkossa tätä kehitetään niin, että 

hakitoja tehtäessä mietitään ATK-osaston kanssa myös käyttäjäintegraatio 

Lukiolaiskannattava (Opinsys Oy) osalta käyttäjäintegraatio ja reklamoinnit sekä käyttöopastus sujuivat 

hyvin ja tätä tuki saatu käyttäjäpalaute sekä laitetoimittajan kommentit. Tällä kaikella on aika iso työllistävä 

vaikutus. 

Lukuvuoden aikana järjestetyt yo-kokeet sujuivat tutkintoverkon osalta hyvin, mutta yhden kokeen alussa 

varavirtavarmistetussa sähköverkossa li isohkoja ongelmia, kokeen alku viivästyikin n. 4 minuuttia, aineksia 

isompaan häiriöön oli olemassa. Vikaantumisen aiheutti yksittäisen pc-kojeen vikaantunut verkkolaturi. 

Koulun ethernet-verkko kunnossa. 

Luokan 204 koneiden hankinta on viivästynyt laitetoimittajan toimitushäiriöistä johtuen (IlonaIT ja Apple 

Ltd.). 

Todettiin lukuisia puutteita esim. tulostusmahdollisuuksissa luokista yhdistelmälaitteelle. Lisäksi 

mutamassa dokumenttikamerassa ongelmia. Harkitaan nettiniilon asentamista kiinteästi luokkiin. 

 

Henkilöstön koulutus lukuvuonna 2020 - 2021 

Tavoitteena on, että jokainen lehtori ja päätoiminen tuntiopettaja osallistuvat täydennyskoulutukseen. 
Opettaja tekee perustellun esityksen rehtorille. Rehtori pitää koulutusrekisteriä. 

Toteutui osittain 

Täydennyskoulutukseen hakeutumispyyntöjä tuli rehtorille normaalia vähemmän. Kaikkiin suostuttiin. 

Varautuminen poikkeusoloihin ja etäopetuksen järjestäminen 
 
Mahdollinen etäopetukseen siirtyminen toteutetaan maan hallituksen, Itä-Suomen aluehallintoviraston tai 
Savonlinnan kaupunkien määräämällä tavalla. 
 
Lukiokoulutuksen opiskelijoiden oikeus saada opetusta säilyy mahdollisista, poikkeuksellisista 

opetusjärjestelyistä huolimatta. Kaikkien etäopetukseen siirtyneiden opiskelijoiden opetus on edelleen 

lukiolain (714/2018) mukaista, opetuksen järjestäjän antamaa opetusta. 

Opettaja valitsee opiskelijaryhmänsä kanssa oppiaineensa tavoitteiden mukaisesti sopivat työtavat ja 

oppimateriaalit etäopetukseen. Keskeistä opetuksen järjestämisessä on varmistaa, että jokainen opiskelija 

saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja pääsee etenemään opinnoissaan. 



Opiskelijoille annetaan etäopetuksessa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Opiskelijalle 

tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se 

poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. 

Vuosisuunnitelmaan merkityt retket, leirikoulut, kerhot, koulujen omat yhteiset tapahtumat sekä 

opetuksen ulkopuolella järjestettävä opetus perutaan tai siirretään myöhemmin toteutettavaksi, mikäli 

näitä ei pystytä järjestämään etäopetuksena. 

Koulutussuunnitelman mukaiset henkilöstön koulutukset toteutetaan vain, mikäli ne on mahdollisuus 

toteuttaa etäkoulutuksina. 

Taidelukion opinto-oppaassa eritellyt pelisäännöt ovat voimassa myös etäopetuksessa.  
 
Opiskelijaterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat normaalisti edelleen 
opiskelijoiden käytettävissä. Yhteydenotot wilma-viestipalvelun kautta. 
 
Taidelukio antaa opetusta opiskelijoiden ja opettajien työjärjestysten mukaisesti etänä. Opetus siis 

noudattaa lähiopetuksen aikatauluja. 

Taidelukion rehtori lähettää etätyöskentelyohjeet wilman kautta opiskelijoille ja heidän huoltajilleen 
 
Opetusryhmittäinen selostus etäopetuksen sisällöistä ja tarvittavista sovelluksista suunnitellaan ja 

tiedotetaan asianosaisille wilman kautta.  

Työjärjestyksen mukaisina aikoina opiskelijalla on normaali vakuutusturva voimassa. 

Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen välitetyt etäopiskeluohjeet  

1. Suorita aamurutiinisi. Herää ajoissa ja hoida aamutoimesi normaalisti. Laita kello soimaan, 

 syö aamupala ja pue päällesi päivävaatteet. Se helpottaa sinua asettumaan työskentelyrooliin ja pääset 

nopeammin hommiin käsiksi. 

2. Tee aamulenkki. Jos olet tottunut pieneen kävelyyn tai pyöräilyyn kouluun päästäksesi, tee nytkin ainakin 

pieni happihyppely ennen työskentelyn aloittamista. Tee sama myös työskentelyn päätteeksi. 

3. Rauhoita opiskelusi. Varaa itsellesi työskentelytila. Järjestä itsellesi sopiva pöytä ja tuoli rauhallisessa 

ympäristössä, jossa televisio ei pauhaa taustalla ja pikkusisarukset eivät roiku jaloissasi. Voit myös sopia 

muun perheesi kanssa, että silloin, kun sinulla on kuulokkeet päässäsi, sinua ei saa häiritä. 

4. Pidä taukoja. On tärkeää tauottaa myös itsenäinen työskentely pienillä tauoilla. Muista jaloitella ja liikkua 

tauoilla! Muista palata työhön napakasti tauon jälkeen. 

5. Syö monipuolisesti. Yritä panostaa lounaisiin niin, että saat terveellisen aterian joka päivä. Kuten kaikki jo 

tietävätkin, koululounasta ei ole tarjolla. 

6. Älä multitaskaa. Kun opiskelet, työskentele tiivisti asian parissa ilman Netflixiä, pelikoneita tms. Kun olet 

hommasi hoitanut, olet vapaa nauttimaan sarjoista, peleistä jne. hyvällä omallatunnolla! 

7. Nauti vapaa-ajasta. Käytä se aika, minkä säästät koulumatkoissa, ystäville, perheelle ja harrastuksille 

(niille, joita voit tehdä kotona). Ei ole tarkoitus, että opiskelet vapautuvan ajan, vaan nyt sinulla on 

enemmän aikaa tehdä niitä asioita kotona, joita et yleensä ehdi tehdä. 

8. Ole yhteydessä ystäviisi. Ole jokaisen päivän aikana kontaktissa johonkin ystävääsi tai kaveriporukkaan. 

On tärkeää, että juttelet myös kouluun liittymättömistä asioista ja että kaikki keskustelut eivät ole vakavia.  



9. Sairaana ei pidä työskennellä. Jos tunnet olosi kipeäksi tai sairastut, silloin on syytä levätä ja siirtää 

opiskelut myöhemmäksi. Palaat sitten opiskelujen pariin, kun olet taas terveenä. Ole yhteydessä 

opettajaasi niin saat ohjeet, miten korvaat puuttuvat tehtävät tai muut kurssityöt. 

10.  Ota yhteyttä, kun tarvitset tukea. Voit aina olla yhteydessä omaan kouluusi, kun haluat kysyä jotain. 

Ota esisijaisesti yhteyttä omaan ryhmänohjaajaasi, ryhmiesi opettajiin sekä rehtoriin, opinto-ohjaajaan ja 

koulusihteeriin, jos sinulla on heidän toimenkuviinsa liittyviä kysymyksiä. 

Toteutui 
Suunnitelma sisällytettiin lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitemaa ei tarvinnut toteuttaa käytännössä. 


