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LAUSUNTO  VUOSAAREN TULEVAN LUKION TILARATKAISUISTA JA 

OPETUSSUUNNITELMAN SEKÄ – OHJELMAN PAINOTUKSISTA 
 

Tieto tulevasta uudesta lukiorakennuksesta avasi Vuosaari-toimikunnalle vision viestittää 

toteuttamismahdollisuutta jo yli viisi vuotta sitten aloitetusta Taiteiden talo -hankkeesta Helsingin 

kaupungille ja yhteistyökumppaneille. Toimikunnassa on myös Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön 

edustajat, jotka omilla tahoillaan ovat vieneet tietoa asiasta eteenpäin. Kaikilla edellä mainituilla on 

yhteinen näkemys kehittää Vuosaarta entistä paremmaksi asukkaiden näkökulmasta.  

  

Keskustelut asiasta ovat rönsyilleet vuosien varrella, mutta yhteinen näkemys ja tahtotila 

allekirjoittaneilla tahoilla on, että Vuosaaren jo nyt suuri ja edelleen kasvava lapsi- ja nuorisojoukko 

ansaitsee tärkeän liikuntatarjonnan lisäksi mahdollisuuden myös tasapainoiseen itsensä kehittämiseen 

taideaineiden avulla. Huoli on virinnyt myös siitä syystä, että monet nuorista jatkavat 

erikoislukioissa, joihin pystytään ottamaan vain pieni osa hakijoista.  Oletettavaa on, että Vuosaaren 

lukio voisi tulla valitsemiensa painotusten avulla entistä vetovoimaisemmaksi myös muualta 

tuleville. Samalla se toimisi hienona jatkumona mm. Vuosaaren liikunta- ja taideilmaisupainotteisten 

(musiikki, media, taideilmaisu) peruskoulujen oppilaille. 

 

Ainakin seuraavat tahot, joilla kaikilla tilaongelmat ovat tulleet Vuosaaressa vastaan, ovat 

ilmoittaneet halustaan lisätä toimintaansa yhteistyössä lukion kanssa Vuosaaressa: 

o Pop & Jazz Konservatorio 

o Itä-Helsingin Musiikkiopisto 

o Helsingin Kuvataidekoulu 

o Teatteri ILMI Ö 

o Helsingin Tanssiopisto 

o Vuosaaren musiikkikoulu 

Kaikille edellä mainituille oppilaitoksille on yhteistä, että ne antavat taiteen perusopetusta ja toimivat 

riittämättömissä ja osin huonokuntoisissakin tiloissa Vuosaaressa. Mm. Pop & Jazz Konservatorio 

joutui luopumaan Vuosaaren opetuspisteestään suurelta osin tilaongelmien takia. Kyseisten 

taideoppilaitosten opetussuunnitelmien sisältöalueet täydentävät hienosti toisiaan ja antavat 

mahdollisuuden rakentaa ja kehittää yhteistyössä Vuosaaren lukion kanssa tulevaisuuden 

taideilmaisua. Yhä enenevässä määrin taiteissa raja-aidat kaatuvat ja toimivien yhteisten tilojen 

saaminen toisi monipuolisen vaihtoehdon Helsingin lukioiden joukkoon. Esim. musiikkiteatteri ja 

musikaalit ovat suosittuja taideilmaisun lajeja, joiden toteuttaminen mahdollistuisi monipuolisella 

yhteistyöllä. Usein juuri opetustilojen sijainti hyvin hajallaan on este toimivien produktioiden 

syntymiselle. Myös Vuosaaren Kesäteatteri ja Teatteri Ihme tarvitsevat harjoittelu- ja esiintymistiloja. 

 

Vuotalon hienolle salille tarvitaan täydentävä sali. Akustiset konsertit eivät toimi Vuotalossa, ja siksi 

pitäisi lukiorakennuksen yhteyteen ehdottomasti saada riittävän suuri sali, joka olisi lukion omien 

tarpeiden ohella samalla joustavasti monikäyttöinen myös erilaisille harrastajaryhmille, mm. 

konserteille ja teattereille niin harjoittelu kuin myös esiintymispaikkana. 

 

Lukion suuren oppilasmäärän perusteella kaksi erityyppistä painotusaluetta - liikunta ja taideilmaisu 

tai muu taidepainotteisuus - sopisivat tulevaan suurlukioon paremmin kuin hyvin.  
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