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 1  Toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintakulttuuria aiotaan kehittää 
yhteisöllisyyden, ihmisiä osallistavan 
taiteen ja ilmiöpohjaisen oppimisen kenoin. 
Nämä pyritään saamaan lähtöohtaisesti 
osaksi koulutusrakennetta ja kurssisisältöjä.



    

     

YHTEISÖLLISYYS - kuvataidelukioista yhteisöjä yksilöille

-

-

-

-

-

-

kuvataidejatkumo kuvataidelukiopaikkakunnille -
luodaan innostus kuvataiteisiin jo päiväkoti-iässä, 
jota jatketaan peruskoulu ala- ja yläluokilla: jatkossa
samaa mallia ryhdytään monistamaan innovatiivisiin 
kuntiin
yhteisproduktiot – kuvataidelukioille luodaan malli 
yhteistoiminnallisuudesta niiden luontaisten
yhteistyökumppaneiden kanssa 
terveyden edistäminen – taiteella on tunnustettu 
asema hyvinvoinnin lisääjänä: tunnustellaan 
mahdollisuutta integroida tämä lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmiin nykyistä vahvemmin
suvaitsevaisuus osana toimintakulttuuria - 
erityistehtävälukioiden tulee entisestään korostaa sitä, 
että niissä laajasti ymmärretty ja toteutettu suvaitsevaisuus
osana toimintakulttuuria
some-näkyvyyden kehittäminen - samalla pyritään 
muuttamaan se monikanavaiseksi ja vuorovaikutteiseksi
”avoimet ovet” - tehdään kuvataidelukioista avoimempia
yhteisöille (esim. kutsut näyttelynavajaisiin)

Yhteisöllisyyden eri osa-alueet:
1.

2.

3.

4.

Huomioitavaa:
-
-
-
-
-

yhteisöllisyys lukion sisällä
(ilmapiiri, tiiimityö, suvaitsevaisuus)
yhteisöllisyys kaupungissa ja
lähiseudulla
(yhteistyöprojektit, osallistavataide)
yhteisöllisyys valtakunnallisesti
(sosiaalinen media, tapahtumat, 
alumniyhteisö)  
yhteisöllisyys globaalisti
(kansainväliset yhteistyöprojektit,
opintomatkat)

vuorovaikutus yhteistyöprojekteissa
yhteistyöprojektien anti opiskelijalle
sukupolvien välinen yhteys
seutukunnan huomioiminen
yhteisöllisyys osana hyvinvointia
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 1  Toimintakulttuurin kehittäminen 

     OSALLISTAVA TAIDE 
       kuvataidelukiot osana ympäröivää yhteisöä 

-    

-
    
-    
-     
- 
- 

-          
    

jalkautuminen ympäröivään 
yhteiskuntaan
osallistava
kaupunkitaide(näyttely)
näyttelytoiminnan lisääminen
seutukunnan huomioiminen
sukupolvien välinen yhteys 
mediakanavien monipuolinen
hyödyntäminen, esim. Youtube
taide ja kulttuuri osana
hyvinvointia
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     ILMIÖPOHJAISUUS 
       kuvataidelukiot uuden ops:n airueina

-    
-    
-    
-     
     
-     

ulos luokasta
oppimisympäristön muutos
moniaistillisuus
mediakanavien monipuolinen 
hyödyntäminen, esim. Youtube
pelillisyys
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KEINOJA TAVOITTEESEEN
PÄÄSEMISEKSI 

-

-

-
-
-
-

 kaikki kehittämistehtävän sisällöt
integroidaan laaja-alaisen kuvataiteen 
kurssien kurssisisältöihin
pedagoginen jatkuvuus: ei siis irrallisia 
kursseja vaan opintopolut rakentuvat 
toistensa varaan
valmiiden yhteistyömallien luominen
tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa
näkyvyyden lisääminen somessa
yhteissuunnittelu: opettajat, opiskelijat, 
alumnit, sidosryhmät 

 
 

 

 

 

   



 1  Toimintakulttuurin kehittäminen 

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEEN 
SISÄLTYY MUUTOSTEN LISÄKSI OLEMASSA 
OLEVIEN VAHVUUKSIEN ESIINTUOMISTA 
JA PAINOTUSTA

Savonlinnan Taidelukio on tunnettu 
yhteisöllisestä ilmapiiristään. Aiemmin 
on hyödynnetty myös joitain osallistavan 
taiteen menetelmiä opetuksessa ja 
toteutettu satunnaisesti erilaisia 
yhteistyöprojekteja, joissa on sovellettu myös
yhteissuunnittelua.

Pilottina on Savonlinnan Taidelukiossa toteutettu
mm. valotaideprojekti, jossa julkiset toimijat 
(mm. Metsähallitus, Savonlinnan kaupunki), 
yksityiset toimijat (mm. Kruunupuisto Oy) ja 
lähiyhteisötoimijat (Länsi-Punkaharjun 
kyläyhdistys ry.) toteuttivat laajan luontoreitin-
taidevalaistuksen lukuvuonna 2017-2018



  2  Kuvataideopettajien
     täydennyskoulutus

Uuden toimintakulttuurin 
pilotointi ja juurruttaminen muihin lukioihin,
sekä ”työkalujen” päivittäminen.



 

 

 

    

     

 
 

 

 

 

TÄYDENNYSKOULUTUS

Tarjoamme kehittämistehtävän 
mukaista täydennyskoulutusta 
opetushallituksen tarjoamana
koulutuksena. Koulutus toteutetaan 
Savonlinnan Taidelukiossa. Ensimmäinen
koulutusjakso suunnataan maan muihin 
kuvataidelukioihin. Saamamme palautteen 
perusteella laadimme maan lukioille 
tarjottavan koulutusaihion.

Aihealueita:
-
-
-
-

-
-

Huomioitavaa:
-

”työkalujen” päivittäminen
3D-osaaminen 
digitaalisuus 
opiskelijoiden digiosaamisen
hyödyntäminen
monialainen yhteistyö
osallistava taide

Erityistarve Itä-Suomessa

 2  Kuvataideopettajien
     täydennyskoulutus

Tarjoamme kehittämistehtävän mukaista
täydennyskoulutusta opetushallituksen
tarjoamana koulutuksena. Koulutus 
toteutetaan Savonlinnan Taidelukiossa. 
Ensimmäinen koulutusjakso suunnataan
maan muihin kuvataidelukioihin. 
Saamamme palautteen perusteella
laadimme maan lukioille tarjottavan 
koulutusaihion.

Aihealueita:
”työkalujen” päivittäminen - 3D-osaaminen, 
digitaalisuus, opiskelijoiden digiosaamisen
 hyödyntäminen, monialainen yhteistyö,
osallistava taide

Huomioitavaa
Erityistarve Itä-Suomessa

Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi:
Muiden lukioiden kartottaminen



 

 

 2  Kuvataideopettajien
     täydennyskoulutus

  

KEINOJA TAVOITTEESEEN
PÄÄSEMISEKSI 

-

-

 muiden lukioiden tarpeiden 
kuuleminen ja kartoittaminen
Savonlinnan Taidelukion tilojen 
ja laitekannan hyödyntäminen

 
 

   



Yhteistyön kehittäminen taidelukiosta 
jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa.

 3  Alumniyhteisö



 3  Alumniyhteisö

ALUMNIYHTEISÖ

Haluamme kehittää yhteistyötä
taidelukiosta jo valmistuneiden 
opiskelijoiden kanssa, jotka ovat jatkaneet 
opintoja esimerkiksi taidekorkeakouluihin. 
Näin kartoitamme taidelukion käyneiden 
opintopolkua, mikä puolestaan voisi 
helpottaa myös lukiolaisia jatko-opintojen 
valinnassa. Kun tietoisuus lisääntyy siitä, 
kuinka hyvä pohja kuvataidelukio on 
jatko-opinnoille, myös kynnys hakea 
oppilaitokseen madaltuu.

Mitä:
-

-

-

-

-

mentorointisuhteet 
(henkilökohtainen kohtaaminen)
alumniesikuvat 
(digitaalinen ympäristö)
jalkautuminen ympäröivään 
yhteiskuntaan
seniorialumnit ja heidän osaamisen 
hyödyntäminen, arvon anto
opintopolku, monipuolisuuden 
ymmärtäminen



 3  Alumniyhteisö

  

KEINOJA TAVOITTEESEEN
PÄÄSEMISEKSI 

-

-

-

 alumniverkoston kehittäminen ja 
yhteydenpidon mahdollistaminen
digitaalisen alustan luominen 
alumniesikuville
tilaisuudet tietoisuuden jakamiselle 
ja kohtaamiselle, esim. Taikkari 
TALK -keskustelufoorumi

 
 

   



ei toteuta tehtävää omin päin

kehittämistä suunnitellaan yhteis- 
työssä Tölö Gymnasiumin kanssa
keväällä 2018 kartoitetaan myös 
muiden kuvataidelukioiden sekä 
sidosryhmien näkemyksiä
kehittämistyötä täydennetään mm.
luovaa ja innovatiivista ajattelua 
hyödyntävin ulkopuolisin avuin
täydennyskoulutusta tarjotaan val- 
takunnallisesti kuvataidelukioille ja
muiden lukioiden kuvataideopetta- 
jille.

-

-

-

-
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