
Projektiviikolla (11.4. - 17.4.2023) TL22- ja TL21-ryhmien opiskelija suorittaa yhden projektin eli 

jotain ihan muuta kuin tavallista opiskelua.  

Projektin suorittaminen on osa koulutyötä. Projektin suorittamisen jälkeen opiskelija saa 

opintojaksomerkinnän teemaopinnoista, TO02. Tämä opintojakso kerryttää lukio-opintojasi ja on 

laajuudeltaan 2 op. 

Tehtävänäsi on nyt tutustua projektitarjontaan ja valita sinulle sopivin. Projektivalinta tehdään 

wilman kurssitarjottimen avulla aikavälillä pe 24.2. klo 14 - su 5.3. klo 22. 

Valittavan ovat seuraavat projektit. 

TO02.1. Löydä oma alasi, tradenomi- ja restonomikoulutukset (Xamk)   

TO02.2: Hyvinvointia ruoasta ja hygieniapassi (Xamk)    

TO02.3: Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot (Xamk)    

TO02.4: Sosiaali- ja terveysalan verkko-opinnot (Xamk)     

TO02.5: Hyvinvoiva nuori 

TO02.6: Kurkistus yliopisto-opintoihin – avoimen yliopiston opintoja verkossa     

TO02.7: Sounds of Opera, Erasmus+ opintomatka Ranskaan, opiskelijat jo valittu, lentoliput tilattu 

TO02.8: KeTe kuvataiteen Road trip, yhteishanke Tölö Gymansiumin ja Tammerkosken lukion 

kanssa 

TO02.9: Hohdetta hiuksiin ja kimalletta kynsiin! (Samiedu)      

TO02.10: Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi 

TO02.11: Ajankohtaiset ilmiöt mediassa  

TO02.12: Lukiolaisen TET 

TO02.13: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän orkesteri 

TO02.14: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän ääniryhmä  

TO02.15: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän valoryhmä 

TO02.16: Teknologia tutuksi; Andritz, Norelco ja Xamkin kuitulaboratorio 

TO02.17: Musatour, opiskelijat valitaan tähän proejktiin musaopettajien toimesta  



TO02.1. Löydä oma alasi! Valittavana joko restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK) (á 

2 op) 

Lukion vastuuhenkilö Sari Kekki 

Muut toteuttajat lukiolla Sari Härkönen 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Xamk Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus / Matkailu- ja 

ravitsemisalan yksikkö tai Liiketalouden yksikkö 

Opiskelijahallinnointi: Tiina Valjakka avoinamk@xamk.fi 

(restonomi) ja Leena Parviainen avoinamk@xamk.fi 

(tradenomi) 

Osallistujamäärä Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu 

Savonlinnan sosiaali- ja terveysalan opinnot verkossa. Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan 
verkko-opintojakson alla olevasta listasta: 
   

• Löydä oma alasi! Liiketalouden tradenomiopinnot Xamkissa (2 op) 
• Löydä oma alasi! Matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomiopinnot Xamkissa (2 op) 

 
HUOM! Opintojaksojen ilmoittautumislinkit toimitetaan lukion vastuuhenkilölle sen jälkeen kun 
opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.  
  
Projektin sisältöjä:  
Voi tutustua tarkemmin opintojaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin alla olevien linkkien kautta. 
Huomaathan, että opiskelijat eivät saa ilmoittautua alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautumislinkit 
toimitetaan sen jälkeen, kun opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.   
  

• Löydä oma alasi! Matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomiopinnot Xamkissa (nonstop-
aloitus), 2 op - Xamk 

• Löydä oma alasi! Liiketalouden tradenomiopinnot Xamkissa (nonstop-aloitus), 2 op - Xamk 
 
Opinnot ovat verkko-opintoja ja itsenäiseen tahtiin suoritettavissa. Opintojaksot eivät sisällä 
ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opiskelija työstää opintojaksoa 
projektiviikolla 11.-17.4.2023. Mikäli opintojakso jää kesken, opiskelija suorittaa opintojakson 
loppuun omalla ajallaan.  
  
Ennen opintojakson alkua ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje, jossa on tarkemmat ohjeet.  

Opiskelijakohtaiset kulut 

Ei kuluja, maksuton.   

Muuta: Xamkin verkko-oppimisympäristöön tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 

Tunnusten noutamiseksi ID-palvelusta tarvitaan verkkopankkitunnukset. Jos niitä ei ole, Xamk Pulsen 

koulutusassistentti lähettää tunnukset ja salasanan opiskelijalle.  

 

mailto:avoinamk@xamk.fi
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TO02.2. Hyvinvointia ruoasta ja hygieniapassi (3 op) 

Lukion vastuuhenkilö Sari Kekki 

Muut toteuttajat lukiolla Sari Härkönen 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Xamk Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus / Matkailu- ja 

ravitsemisalan yksikkö 

Opettajat: Hanna Pajari-Seppänen ja Laura Pulkkinen 

Opiskelijahallinnointi: Tiina Valjakka avoinamk@xamk.fi 

Osallistujamäärä min 30, max 40 

Sisältö: 

Saat perustiedot terveellisen ja turvallisen ruoan valmistamisesta, säilytyksestä ja tarjoamisesta 

asiakkaille sekä perehdyt suomalaiseen ruokakulttuuriin. 

- Suomalainen ruokakulttuuri 

- Terveellinen ruokavalio 

- Hygieniaosaaminen 

  • mikrobiologia 

  • ruokamyrkytykset 

  • hygieeniset työtavat 

  • henkilökohtainen hygienia 

  • puhtaanapito 

  • omavalvonta 

  • lainsäädäntö 

 

Opintojaksoon sisältyy hygieniapassin suorittaminen. Tarvitset hygieniapassin, jos toimit työssä, 

jossa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita esim. kahvilassa, ravintolassa, ammattikeittiössä, 

kioskissa, ruokakaupassa, päiväkodissa tai elintarvikkeita valmistavassa tuotantolaitoksessa. 

Lyhyt kuvaus projektista ja käytännön toteutus: 

Opintojakso sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua Xamkin Learn-verkko-oppimisympäristössä.  

Learn-pohja aukeaa 3.4.2023.  

• Kaikilta ilmoittautuneilta peritään testimaksu 15 euroa riippumatta siitä osallistuvatko he 
testiin vai eivät. Ilmoittautuminen on siis sitova.  

• Opintojakson suorittamiseen vaaditaan palautettava tehtävä ja hygieniapassitestiin 
osallistuminen. 

• Hygieniapassin testitilaisuus järjestetään pe 14.4.2023 valvotusti lähiopetuksessa.  

• Hygieniapassitesti suoritetaan itsenäisesti ilman apuvälineitä.  

• Testin voi uusia kaksi kertaa, uusinnat heti edellisen testin jälkeen. 
 

mailto:avoinamk@xamk.fi


Testattavalla on oltava testitilaisuudessa mukana virallinen, kuvallinen henkilökortti. 

 

Hygieniapassitestistä löydät lisätietoja Ruokaviraston sivuilta 

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/Hygieniapassitesti/. 

 

Testin hyväksytysti suorittaneet saavat hygieniapassikortin. 

Alustava aikataulu: 

• ti 11.4. Opintojakson aloitus Savonlinnassa (Lyseo aamupäivä ja Taidelukio iltapäivä) 
• ke 12.4. Itsenäistä työskentelyä 
• to 13.4. Itsenäistä työskentelyä 
• ma 17.4. Hygieniapassitestit (Lyseo aamupäivä ja Taidelukio iltapäivä)  

 
Paikka: Aloitusohjaus ja testitilaisuudet lukioilla, muutoin itsenäistä opiskelua verkossa. 

Opiskelijakohtaiset kulut 

Hygieniapassin testimaksu 15 euroa peritään kaikilta osallistujilta ja se on oltava maksettuna 

opintojen alkaessa.  

Muuta 

Xamkin verkko-oppimisympäristöön tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tunnusten 

noutamiseksi ID-palvelusta tarvitaan verkkopankkitunnukset. Jos niitä ei ole, Xamk Pulsen 

koulutusassistentti lähettää tunnukset ja salasanan opiskelijalle.  

 

  



TO02.3. Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot, 3 op 
  

Lukion vastuuhenkilö  
  

ville.holopainen@edu.savonlinna.fi  
sara.jakonen@savonlinna.fi  

reima.harkonen@savonlinna.fi  

Muut toteuttajat lukiolla  
  

  

Koulun ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit ja toteuttajat  
  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk  
Sosiaali- ja terveysala, Savonlinna  
  
Yhteyshenkilöt: koulutussuunnittelija Heidi Väisänen tai 
koulutusassistentti Evangelia Antzaka, avoinamk@xamk.fi  

Osallistujamäärä  Max. 20 osallistujaa ja min. 11 osallistujaa.  
  

Lyhyt kuvaus projektista ja käytännön toteutus:  
 
Huom! Tämä opintojakso sisältää 16t verkko-opiskelua ja 16t käytännön harjoittelua 
lähiopetuksena. Lähiopetus toteutetaan Xamkin Savonlinnan kampuksella (Savonniemenkatu 6)  

• ti 11.4. klo 8.15.-16.00 (ensiavun perusteet) ja  

• pe 14.4. klo 8.15.-16.00 (ensiavun jatko-opinnot) 
 
Lähiopetuspäivissä on 100% läsnäolovelvoite. Ennen ensimmäistä lähipäivää opiskelijalla tulee 
olla suoritettuna 8t laajuinen verkko-osuus koskien ensiavun perusteita. Toista lähiopetuspäivää 
koskevan verkko-osuuden(8t) opiskelija suorittaa projektiviikon aikana keskiviikkona/torstaina.    
  

Opintojaksojen ilmoittautumislinkit toimitetaan lukion vastuuhenkilölle sen jälkeen, kun 
opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.  
  
Projektin sisältöjä:  
Voit tutustua tarkemmin opintojaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin täällä: Ensiavun perusteet ja 
jatko-opinnot, 3 op  
Huomaathan, että opiskelijat eivät saa ilmoittautua alla olevien linkkien kautta. 
Ilmoittautumislinkit ilmoitetaan sen jälkeen, kun opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.   
  
Ennen opintojakson alkua ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje, jossa on tarkemmat ohjeet.  
  

Opiskelijakohtaiset kulut  
Ei kuluja.   

Muuta  
Opiskelija saa sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen sähköpostiinsa sen jälkeen, kun 
Xamkin lehtori on kirjannut opintosuorituksen Xamkin Peppi-järjestelmään. 
Opintosuoritusotteella opiskelija voi todistaa omaa ensiapuosaamistaan esim. 
työnhakutilanteissa. Erillistä EA-korttia ei ole mahdollista saada, koska tämä ei ole SPR:n 
järjestämä koulutus. Huomaathan, että Xamkin koulutus vastaa SPR:n EA-koulutusta. 
Suosittelemme, että kertaat ensiaputaitosi kolmen vuoden välein.     
 

  

mailto:ville.holopainen@edu.savonlinna.fi
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TO2.4. Sosiaali- ja terveysalan verkko-opinnot  
  

Lukion vastuuhenkilö  
  

ville.holopainen@edu.savonlinna.fi  
sara.jakonen@savonlinna.fi  

reima.harkonen@savonlinna.fi  

Muut toteuttajat lukiolla    

Koulun ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit ja toteuttajat  
  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk  
Sosiaali- ja terveysala, Savonlinna  
  
Yhteyshenkilöt: koulutussuunnittelija Heidi Väisänen tai 
koulutusassistentti Evangelia Antzaka, avoinamk@xamk.fi  

Osallistujamäärä  Max. 30 osallistujaa/opintojakso   
Ei minimiosallistujamäärää.   

Lyhyt kuvaus projektista ja käytännön toteutus:  
Sosiaali- ja terveysalan opinnot verkossa. Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan verkko-
opintojakson alla olevasta listasta:   

• Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi, 3 op  
• Sexual health and rights, 5 ECTS cr  
• Health Promotion and Global Health, 5 ECTS cr  
• Löydä oma alasi! Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnot Xamkissa, 2 op  

 
Opintojaksojen ilmoittautumislinkit toimitetaan lukion vastuuhenkilölle sen jälkeen, kun 
opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.  
  
Projektin sisältöjä:  
Voit tutustua tarkemmin opintojaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin alla olevien linkkien kautta. 
Huomaathan, että opiskelijat eivät saa ilmoittautua alla olevien linkkien kautta. 
Ilmoittautumislinkit ilmoitetaan sen jälkeen, kun opiskelijoiden valinnat on vahvistettu.   
 

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi (nonstop-aloitus), 3 op  

Sexual health and rights (nonstop start), 5 ECTS cr  

Health promotion and global health (nonstop start), 5 ECTS cr  

Löydä oma alasi! Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnot Xamkissa (nonstop-aloitus), 2 op   
  

Opinnot ovat verkko-opintoja ja itsenäiseen tahtiin suoritettavissa. Opintojaksot eivät sisällä 
ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opiskelija työstää opintojaksoa 
projektiviikolla 11.-17.4.2023. Mikäli opintojakso jää kesken, opiskelija suorittaa opintojakson 
loppuun omalla ajallaan 
 

Ennen opintojakson alkua ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje, jossa on tarkemmat ohjeet.  
  

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei kuluja.   

Muuta  
Opiskelija saa sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen sähköpostiinsa sen jälkeen, kun 
Xamkin lehtori on kirjannut opintosuorituksen Xamkin Peppi-järjestelmään. 
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TO02.5.Hyvinvoiva nuori 

Lukion vastuuhenkilö Marjukka Voutilainen 

Muut toteuttajat 
taidelukiolla 
 

Kati Sinkkonen 
Koulukuraattori Niina Pietikäinen 
Koulupsykologi Martti Muttonen 

Koulun ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit ja 
toteuttajat 

Ohjaamokoordinaattori Olavi Huvi 
Kliininen seksologi Jonna Karimo 
Seksuaaliterapiaopiskelija Anna Talvikki 
Kotitalousasiantuntija Satu Räsänen Savon Martoista 
Liikuntaliisat XAMK:sta 
Eläinsuojeluneuvoja Henna Simonen 

Osallistujamäärä max 30 

Kohderyhmä:  
 
Kaikki asiasta kiinnostuneet lukiolaiset. 
 
Projektin sisältöjä:  
 
Projektin tavoitteena on pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle, antaa aikaa itselle ja 
vähentää mielen hälyä. Saat uutta ajattelemisen aihetta, mukavaa yhdessäoloa toisten 
osallistujien kanssa ja käytännön ohjeita arkiseen hyvinvointiin.  
 
Projektin aiheita ovat mm.:  
 

- Omannäköinen seksuaalisuus ja seksi 
- Rentoutumista, liikuntaa ja leikkiä ulkona 
- Miten pitää oma talous kunnossa 
- Vinkkejä edullisen ruoan hankintaan ja laittoon sekä siivoukseen 
- Koiralenkki ja eläinten tuoma hyvinvointi 
- Oman tulevaisuuden hahmottelua 
- Taideterapiaa yhdessä 

 
Projektin aikataulu: 
 
11.-17.4.2023 klo 9 - n. 14 

Opiskelijakohtaiset kulut 
Ei ole. 
 

Muuta 
 

  



TO02.6. Kurkistus yliopisto-opintoihin – avoimen yliopiston opintoja verkossa 

Taidelukion vastuuhenkilö Sari Härkönen 

Taidelukion muut 

toteuttajat 

Sari Kekki 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja 

toteuttajat 

Oulun yliopiston avoin yliopisto 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto 

Osallistujamäärä Osallistujamäärä ei ole rajoitettu.  

Lyhyt kuvaus ja käytännön toteutus: 

Itsenäinen verkko-opiskelu Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston 

verkkoympäristöissä. Yliopistot ovat nimenneet opintojaksoilleen omat vastuuopettajat.   

• Itä-Suomen avoimessa yliopistossa voi suorittaa opintojaksoja mm. psykologiaan, 
ravitsemustieteeseen ja oikeustieteeseen liittyen.  

• Oulun avoimessa yliopistossa voi suorittaa opintoja mm. kasvatustieteeseen, lääketieteeseen 
ja luonnontieteisiin liittyen. 

Ilmoittautuminen kursseille ohjeistetaan tarkemmin projektin valinneille opiskelijoille. 

Tutustu alla olevista linkeistä tarkemmin opetustarjontaan: 

Oulun yliopiston avoin yliopisto  

https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-

opiskelijoille 

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto 

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi) 

Projektin aikataulu: 

Suosittelemme, että valitset projektiviikolle 2op laajuisen opintokokonaisuuden. Opinnot ovat 

verkko-opintoja ja itsenäiseen tahtiin suoritettavissa. Opiskelija työstää opintojaksoa 

projektiviikolla11.4.-17.4.2023.  

Mikäli opintojakso jää kesken, opiskelija suorittaa opintojakson loppuun omalla ajallaan. Opiskelija 

saa opintopistemäärän mukaiset suoritukset lukio-opintoihin, kun hän näyttää todistuksen 

suoritetusta opintojaksosta Taidelukiolla opinto-ohjaajalle. 

Opiskelijakohtaiset kulut: Yllä mainitut avoimen yliopiston opinnot ovat maksuttomia 

Muuta: Halutessasi voit suorittaa myös muiden yliopistojen avoimen yliopiston opintoja! Neuvottele 

asiasta kuitenkin etukäteen opinto-ohjaajan kanssa! 

HUOM! Osa opinnoista voi olla maksullisia ja niiden kuluista opiskelija vastaa itse. 
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TO02.7: Sounds of Opera – Erasmus+ opintomatka Ranskaan 

Lukion vastuuhenkilö  Chieko Okabe-Silvasti  (Taidelukio) 

Muut toteuttajat lukiolla Taina Häkkinen, Katriina Kaija 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

Lycée Aubanel, Avignon 

Osallistujamäärä 27 (opiskelijat jo valittu) 

Lyhyt kuvaus projektista ja käytännön toteutus: 

Kenelle sopii? 

Ranskan kielen opiskelusta kiinnostuneet, Omute –linjan sekä Media –linjan opiskelijat 

Tavoitteet 

Kielten opiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden laajentaminen, oppilaiden valmiuksien 

kehittäminen kansainvälisessä toiminnassa. Hankkeen kautta opiskelija voivat tutustua ranskalaiseen 

kulttuuriin ja opiskeluun ranskalaisessa lukiossa. Opiskelijat saavat tutustua ikäisiinsä nuoriin 

Ranskassa ja osallistua yhdessä ooppera/musiikkiteatteriin ja kuvataiteeseen liittyviin työpajoihin. 

Tavoitteena on, että ranskan kielen opiskelijat jatkavat opintojaan myös tulevilla ranskan kursseilla. 

Projektin sisältöjä: 

Projektin aikana vierailemme mm. Orangessa,  joka on vieraillut Savonlinnan Oopperajuhlilla vuonna 

2016. Projektiin osallistuvat toteuttavat jo ennen Ranskan matkaa työpajoihin ja esityksiin liittyviä 

töitä, esim. harjoittelevat Ranskassa esitettäviä kappaleita, ja ranskan kielen opiskelijat opiskelevat 

erilaisissa kohtaamisissa tarvittavaa kieltä. 

Projektin aikataulu (huom. poikkeukselliset aikataulut): 

Matka Avignoniin toteutetaan ajalla 11. – 15.4.2023:  

-ti 11.4. bussikuljetus Savonlinna-Helsinki, lento Helsinki-Nizza, bussimatka Nizza – Avignon,                           

majoittuminen hotelliin, tutustumista kouluun ja kaupunkiin 

- Ke 12.4. – pe 14.4. Avignon, tutustumista kouluun ja kaupunkiin, musiikki- ja kuvataidetyöpajoja                             

vierailuja paikallisissa kohteissa, esim. paavien palatsissa, yhteiskonsertti amfiteatterissa                          

Orangessa, vierailu Grand Avignonin oopperassa 

- La 15.5. paluu, bussimatka Avignon-Nizza, tutustuminen Chagall-museoon Nizzassa, lento Nizza-

Helsinki, bussikuljetus Helsinki-Savonlinna 

Paikka:  

Savonlinnan taidelukio Luokka 313, Omute- ja Media-luokat, Lycée Aubanel (Avignon) 

 

  



TO02.8: KeTen Kuvataiteen road trip 

Lukion vastuuhenkilö Seija Tikka 

Muut toteuttajat lukiolla Kaksi muuta opettajaa: kuvikselta ja esim. toinen kotimainen 

kieli 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

Tölö Gymnaisum, tammerkosken lukio 

Osallistujamäärä Projektin valitaan 17 opiskelijaa, Töölöläisiä mukana n. 17, ovat 

1. vuosikurssin opiskelijoita 

Lyhyt kuvaus projektista ja käytännön toteutus: 

Tavoitteet 

• syventää yhteistyötä kahden lukion kuvataiteen kehittäjälukion kanssa 
• saada opiskelijat eri lukioista kohtaamaan aidosti toisena: tutustuminen ja ystävystyminen 
• osallistua yhdessä työpajoihin tai muuhun järjestettyyn toimintaan 
• tutustua taidemuseoihin yms kohteisiin jotka tukevat KeTen tavoitteita 
• oppia ruotsia ja suomea aidoissa vuorovaikutustilanteissa 

Projektin aikataulu (huom. poikkeukselliset aikataulut): 

tiistai 11.4. Lähtö isolla bussilla Taikkarilta Helsinkiin, majoittuminen ja ehkä pieni aktiviteetti/ 

iltapala yms. yhdessä töölöläisten kanssa,  yöpyminen Helsingissä 

keskiviikko 12.4. 

12.4. Ohjelmaa Tölö Gymnasiumissa (vastuu heillä), Illalla lähtö bussilla Tampereelle: otamme 

töölöläiset samaan bussiin, 12.4. Illalla majoittuminen yhdessä ja ruokailu 

12.4.–14.4. Taikkari 2 yötä Tampereella/ Töölö 1–2 yötä 

torstai 13.4. 

13.4. Työpaja ja tuomiokirkko/eri museoihin: Tampereelle räätälöityä toimintaa (esim. Grafiikanpaja 

Himmelblaulla tai muuta vastaavaa), Iltaohjelma yhdessä 

13.–14.4. Töölön lukiolaiset lähtevät kotiin junalla (päättävät itse mikä heille sopii) 

perjantai 14.4. 

14.4. Taikkarilaiset Serlachius-museoon Mänttään, Illalla paluu Savonlinnaan 

Opiskelijakohtaiset kulut: Opiskelijalla oltava rahaa omakustanteisiin ruokailuihin, arvio tästä 

täsmentyy myöhemmin. 

Muuta: Opetuskielet: suomi ja ruotsi 

  



TO02.9. HOHDETTA HIUKSIIN JA KIMALLETTA KYNSIIN! 

Lukion vastuuhenkilö Matti Heinonen  

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja 

toteuttajat 

Kirsi Kähkönen, kirsi.kahkonen@samiedu.fi, 044 550 6357 

Marita Silvennoinen, marita.silvennoinen@samiedudu.fi, 044 550 6577 

Osallistujamäärä minimi 8 - maksimi 16 

Lyhyt kuvaus ja käytännön toteutus: 

Paikka: Humanian työsalongit 

Lyhyt kuvaus projektista ja lopputuotos:  

Kurssin aikana opetellaan hiusten ja hiuspohjan pesu ja hoitokäsittely, hiusten muotoon kuivaus ja 

yksinkertainen pikakampaus. Lisäksi kurssilla opetellaan kynsien kestolakkaus (geelilakkaus) 

vaiheittain, kynsien yksinkertainen koristelu ja käsien klassinen hieronta. 

Sisältöjä: 

- hiusten ja hiuspohjan kunnon arviointi 
- hiusten pesu ja hoito 
- hiuspohjan hieronta 
- hiusten kuivaus 
- yksinkertainen pikakampaus 
- kynnen rakenne 
- aseptiikka ja asiakasturvallisuus 
- kynsien muotoilu viilaamalla 
- kynsinauhojen siistiminen 
- kestolakkaus vaiheittain 
- kynsien koristelu 
- kestolakan poisto 
- käsien klassinen hieronta 

 
Projektin aikataulu: 

• ti 11.4 klo 9–15 

• ke 12.4 klo 9–15 

• to 13.4 klo 9–15 

• pe 14.4 klo 9–15 

• ma 17.4 klo 9–15  

Opiskelijakohtaiset kulut: Opintojakso on opiskelijoille maksuton.  

Muuta: 

 
 

mailto:kirsi.kahkonen@samiedu.fi
mailto:marita.silvennoinen@samiedudu.fi


TO02.10: Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi 

Lukion vastuuhenkilö / MPK:n 

kurssinjohtaja 

Reima Härkönen (Taidelukio) 

Muut toteuttajat lukiolla Vesa Voutilainen, Niina-Kaisa Tuorila sekä lyseon nimeämä 

opettaja 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Maanpuolustuskoulutus (MPK), Olavin retkeilijät, Savonlinnan 

Reserviläiset ry. (yhdyshenkilö Janne Kurri), Savonlinnan 

kaupunki, Etelä-Savon hyvinvointialue, Itä-Suomen poliisi, 

Xamk – turva-ala, logistiikkavastaava Ari Kantanen 

Osallistujamäärä min 15, max 35 

Kenelle sopii? 

Kaikki asiasta kiinnostuneet Taidelukion ja Lyseon lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Kurssilla on 

hyvä tilaisuus myös kokeilla, olisiko opiskelija sopiva vapaaehtoiseen asepalvelukseen aikanaan. 

Alaikäisten osalta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus. 

Tavoitteet 

Nuoren kansalaisen turvallisuusperustietämyksen ja perustaitojen omaksuminen (mm. pelastus- ja 

ensiaputaidot, kadonneen etsintä). Maastossa liikkumisen ja maastossa majoittumisen perustaitojen 

omaksuminen. Omaehtoisen ja ryhmäkohtaisen huollon periaatteiden omaksuminen 

Projektin sisältöjä: 

Kurssilla ei käsitellä ampuma-aseita eikä ampumatarvikkeita. Toiminta tapahtuu Tervastuvan 

maastossa leiriolosuhteissa ja majoittuminen puolijoukkueteltoissa. Maastokelpoiset varusteet 

saadaan MPK.lta (suojavaatetus, vyö, poolopaita, lämpökerrasto, reppu, makuupussi, makuualusta). 

Opiskelijalla oltava omat alusvaatteet, päähine, käsineet ja omat hygieniatuotteet sekä riittävän 

lämpimät jalkineet, sukat ja otsalamppu. 

Projektin aikataulu (huom. poikkeukselliset aikataulut): 

Ti 9.3. Taidelukion luokka 317 klo 12–15: orientoituminen harjoitukseen. Ilmoittautumiset MPK:n 

järjestelmään, huoltajien suostumukset, vaatekokojen selvittely, erikoisruokavalioiden selvittely, 

hallintojohtaja Seija Hytösen kunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvä luento 

Ti 11.4.klo 9 – to 13.4. klo 15 Kurssilaisten varustaminen ja maasto-osuus.  

Paikka: Savonlinnan taidelukion Luokka 317, Kirkkokadun väestösuoja ja Tervastuvan maasto 

rakennuksineen 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei ole. 

Muuta: Huomioitava, että olemme maasto-olosuhteissa kaiken aikaa 

  



TO02.11: Ajankohtaiset ilmiöt mediassa 

Lukion vastuuhenkilö Katriina Koponen, Satu Hartikainen 

Muut toteuttajat Vierailijat mahdollisuuksien mukaan.  

Toteuttaja  

Osallistujamäärä 10-35 

Paikka: Taidelukio, luokka 316 

Mistä mediassa puhutaan tällä hetkellä? Miten meihin vaikutetaan? Mitä mielikuvia meille luodaan 
ja miten? Luetaan ja keskustellaan, vierailijat varmistuvat myöhemmin. 
 
Kurssin toteutustapa:  

- Aamulehdet kahvin ja teen kera sekä päivän puheenaiheet 
- tietokirjailijavierailu: varmistuu myöhemmin 
- journalistivierailu: Petri Jääskeläinen 
- keskustellaan valituista teemoista ja niiden käsittelystä mediassa  
- kiinnitetään huomiota erilaisten medioiden tapaan kertoa asioista 
- pohditaan yhdessä omia kantoja käsiteltäviin aiheisiin ja mietitään, mikä eri kantoien 

syntymiseen vaikuttaa 
- mediasta nostettavat aiheet ja kurssin työtavat valikoituvat tarkemmin ryhmän kokoontuessa 

 

Opiskelijakohtaiset kulut 

Ei ole. 

Muuta 

 

  



TO02.12: Lukiolaisen TET 

Lukion vastuuhenkilö Sari Kekki 

Muut toteuttajat lukiolla Sari Härkönen 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

työpaikat, toimijat, järjestöt, seurat, yritykset 

Osallistujamäärä Ei rajoituksia 

LukioTETin tavoitteet: 
 

• tutustuttaa alueen yrityksiin ja elinkeinorakenteeseen 

• työelämätaitoihin perehtyminen 

•  tiedon saaminen erilaisista urapoluista 

• omien vahvuuksien löytäminen, esilletuominen ja käyttäminen työelämässä 

• kehittää opiskelijan vuorovaikutustaitoja  

• vahvistaa jatko-opintosuunnitelmia 
 

Projektin suorittaminen: 
 

• työaika 25 h jaettuna 4-5 päivälle + viimeisenä työpäivänä raportin teko + kuvien ottaminen 
 
RAPORTTIOHJEET: 
 

- kirjoita tiivis ja ytimekäs, ilmaisultaan huoliteltu noin 350 sanan raportti, jossa kerrot 

- missä olit tutustumassa, mikä on organisaation/yrityksen toimiala ja tarkoitus, mitä siellä 

tehdään 

- mitä näit, koit ja kuulit viikon aikana (huom. älä tyydy pelkkään faktojen kuvailuun vaan pohdi 

kokemuksiasi) 

- millaisiin työtehtäviin pääsit tutustumaan, mitä niissä tapahtui 

- mitä uutta, yllättävää, innostavaa, haastavaa, tylsää tms. kohtasit 

- mitä pääsit itse tekemään 

- miltä tuntuisi työskennellä ko. työpaikassa / työtehtävissä, mikä oli kiinnostavaa ja mikä ehkä 

ei, perustele näkemyksesi 

- millaista osaamista ja ominaisuuksia työssä tarvitaan  

- mitä muita havaintoja pidät tärkeinä omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen 

- mitä ajatuksia sinulla kokonaisuutena syntyi lukio-TET:in perusteella omaan koulutus- ja 

urasuunnitelmiisi liittyen 

- liitä raporttiisi muutama kuva TET-paikastasi (kysy työpaikalta lupa tähän!)  

 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei kuluja, maksuton. Ruokailut työpaikoilla hoidettava itse ellei työnantaja 

tarjoa. 

Muuta: Palauta raportti projektiviikon jälkeen opolle. 



TO02.13: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän orkesteri 

Lukion vastuuhenkilö Heidi Takanen 

Muut toteuttajat lukiolla  

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Osallistujamäärä Opiskelijat kutsutaan tähän projektiin Heidin toimesta 

 
Paikka: Taidelukion oma sali 

Tähän projektiin opiskelijat kartoitetaan Heidi Takasen toimesta. Nämä valitut opiskelijat sitten 

valitsevat tämän projektin. Lisätietoja Heidi Takaselta. 

Opiskelijat valmistautuvat musiikkinäytelmän ensi-iltaan. Projektiviikon kuluessa päivittäiset 

harjoitukset, jotka pitävät sisällään nk. valmistavat- ja pääharjoitukset. Ensi-iltaa edeltävä viikko on 

teatterituotannossa se, jolloin palaset väännetään paikoilleen ja kokonaiskuva alkaa hahmottua 

tekijöille. Se on yhtä aikaa tiivistä, vaativaa ryhmätyötä ja taianomaista teoksen henkiinherättämistä. 

Projektiviikon aikana opiskelijoille konkretisoituu teatterituotannon valmistumisen prosessi eri 

elementteineen. Jokaisen vastuu yksilönä ja osana ryhmää korostuu ja yhteinen tavoite muuttuu 

selkeämmäksi ja selkeämmäksi. 

Teoksen harjoitukset ovat käynnistyneet syksyllä 2022 ja opiskelijoiden teatteriopinnot jo lukion 1. 
luokalla. 
  
 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei ole 

Muuta:  

 

  



TO02.14: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän ääniryhmä 

Lukion vastuuhenkilö Aaro Laukkanen 

Muut toteuttajat lukiolla Hanna Hautala 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Osallistujamäärä Max. 6 

Taikkarin Teatterin kevään 2023 musiikkinäytelmä on Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin.  

Projektiviikko pitää sisällään näytelmän päivittäiset harjoitukset, joihin kuuluvat nk. valmistavat- ja 

pääharjoitukset.  

Projektiviikon aikana teoksen teatterilliset osa-alueet (näyttämötyöskentely, bändi/musiikki, 

puvustus, lavastus, maskeeraus, valot ja äänentoisto) viimeistellään yhdeksi teoskokonaisuudeksi.  

Työskentely äänityöryhmässä on yhtä aikaa tiivistä, vaativaa ryhmätyötä ja taianomaista teoksen 

henkiinherättämistä. Työryhmässä toteutetaan esimerkiksi teoksen vaatimat ääniefektit, vastataan 

ääniajoista harjoituksissa ja esityksissä sekä huolehditaan äänentoistovälineiden huollosta. 

 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei ole 

Muuta: 

 

  



TO02.15: Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin musiikkinäytelmän valoryhmä 

Lukion vastuuhenkilö Leevi Marjamäki 

Muut toteuttajat lukiolla Hanna Hautala 

Koulun ulkopuoliset 

yhteistyökumppanit ja toteuttajat 

 

Osallistujamäärä Max. 6 

 
Taikkarin Teatterin kevään 2023 musiikkinäytelmä on Itäisiltä meriltä kellarin kätköihin.  

 

Projektiviikko pitää sisällään päivittäiset harjoitukset, joihin kuuluvat nk. valmistavat- ja 
pääharjoitukset.  

Projektiviikon aikana teoksen teatterilliset osa-alueet (näyttämötyöskentely, bändi/musiikki, 
puvustus, lavastus, maskeeraus, valot ja äänentoisto) viimeistellään yhdeksi teoskokonaisuudeksi.   

Työskentely valotyöryhmässä on yhtä aikaa tiivistä, vaativaa ryhmätyötä ja taianomaista teoksen 
henkiinherättämistä. Työskentelyyn kuuluu valaistuksen suunnittelu opettajan johdolla, työskentelyä 
valotekniikan parissa sekä valoajot harjoituksissa sekä esityksissä.  

 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei ole. 

Muuta: 

 



  
TO02.16: Teknologia tutuksi 
 

Lukion vastuuhenkilö 
 

Sari Kekki 

Muut toteuttajat lukiolla 
 

Sari Härkönen 

Koulun ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit ja toteuttajat 
 

XAMK, Norelco Oy, Andriz Savonlinna Works Oy 

Osallistujamäärä min - 
max 5 

 
Teknologia-projektissa pääset tutustumaan Savonlinnan merkittäviin teknologia-alan yrityksiin ja 
niissä tapahtuviin suunnittelu-, myynti-, tuotekehitttely- ja valmistusprosesseihin.  Projektiviikon 
päivistä on tarkoitus viettää kaksi Norelco Oy:ssa, kaksi Andriz Savonlinna Works Oy:llä ja yksi päivä 
tutustuen insinööriopintoihin ja tutkimustyöhön XAMK:lla.  
 
Norelco-päivät toteutetaan Norelcon Nojanmaan yksikössä, jossa pääsee:  
-tekemään riviliitinkalustusta suunnittelun kuvien mukaisesti 
-tekemään asuntokeskusten kytkentää asiakkaan tilauksen mukaisesti 
-käyttämään automaattista johdinkonetta 
-osallistumaan lopputarkastukseen 
 
Andriz-päivinä  pääsee tutustumaan mm.  robottihitsaukseen. 
 
XAMK-päivänä esitellään Savonlinnassa annettavia insinöörikoulutuksia ja lypsyniemessä tehtävää 
tutkimustyötä. 
 
 
 
 
 

Opiskelijakohtaiset kulut 
Ei kuluja, maksuton.  Ruokailu omis kustannuksin tai omat eväät.  

Muuta 
-mahdolliset varusteet ja turvallisuusohjeet tulevat yrityksiltä/XAMK:lta 

  

https://www.norelco.fi/
https://www.andritz.com/pulp-and-paper-en/locations/savonlinna-works-oy/savonlinna-works-oy-fi


TO02.17. Musatour 

Lukion vastuuhenkilö Lauri Kyrönseppä, Sanna Pirttisalo 

Muut toteuttajat  

Toteuttaja Savonlinnan Taidelukio  

Osallistujamäärä Lauri ja Sanna kartoittavat projektiin osallistujat musiikillisin perustein 

Kohderyhmä:  

´Musiikkilukion 1.vuosikurssin ja 2. vuosikurssin bändisoiton harrastajat 

Sisältö ja toteutus: 

Musiikkilehtorit kartoittavat bändien soittajat. Nämä harjoittelevat ohjelmiston, jota esitetään ns. 

valittujen yläkoulujen oppilaille. 

Projektiviikon aikana vieraillaan ainakin neljässä yläkoulussa, jossa kohderyhmänä on ainakin 

koulujen 7. ja 8. luokkien oppilaat. Tilaisuuksien alussa esitellään Savonlinnan Taidelukion 

musiikkilukion opetustarjonta ja sen jälkeen kokoonpano ”päästetään irti” 

Alustava kiertueaikataulu: 

11.4. Harjoittelupäivä Taidelukiolla 

12.4. Harjoittelupäivä Taidelukiolla 

12.4. Kiertuepäivä 1: Ruokolahden koulu 

14.4. Kiertuepäivä 2: Sammonlahden koulu, Lappeenranta 

18.4. tarvittaessa kiertuepäivä 3: Mertala ja Talvisalo 

Liikutaan keikkabussilla, S. Kosonen. 

Opiskelijakohtaiset kulut: Ei ole 

Muuta: Ruokailuja kiertuepäivisin myös muualla kuin omassa ruokalassa. 

 


