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Tähän esitteeseen on poimittu tiiviit kuvaukset Kalliossa lukuvuotena 2021–2022 tarjottavista 
taideaineiden opintojaksoista. Kaikkien muiden oppiaineiden opintojaksojen sisältöihin voit tutustua 
koulumme opetussuunnitelmassa. Niitä ei ole otettu mukaan tähän esitteeseen, koska ensimmäisenä 
lukiovuonna lukuaineiden opiskelu etenee kaikilla pääsääntöisesti hyvin samaan tapaan eikä sisällä 
vielä kovin paljon valinnaisuutta ja koska tämä esite on haluttu pitää melko kevyenä, jotta olennainen 
tieto välittyisi mahdollisimman hyvin. 

Esitteessä on mukana taideaineiden koko oppimäärät eli varsin paljon sellaista, mitä ei ensimmäisenä 
vuonna vielä ehdi opiskella. Käsitys siitä, mitä kaikkea kussakin oppiaineessa lopulta on tarjolla, on 
kuitenkin varmasti arvokas apu omia opintoja suunnitellessa. Siten tiedät, mitä kohti kunkin 
oppiaineen opinnoissa ollaan menossa.  

Tutustu opintojaksojen sisältöön ja tee valmiiksi suunnitelmasi, mitä opintoja haluat ja jaksat suorittaa 

lukuvuotena 2021–2022. Ensimmäisen jakson lukujärjestyksesi on tehty valmiiksi, mutta loppuvuoden 

valintasi pääset tekemään jakson loppupuolella. Valinnoissa sinua ohjaavat opinto-ohjaajat, 

ryhmänohjaajat ja rehtori. Opintojaksojen sisällöistä saat tarkennusta kunkin aineen opettajilta. Jos 

on jotain epäselvää, kysy rohkeasti lisää. 

Kallion oman opetustarjottimen lisäksi voit tehdä valintoja myös Verkkolukion etä- ja lähitarjottimilta. 

Niillä tarjotaan varsinkin opintoja, joita valitaan vähemmän: harvinaisempia A-kieliä ja B3-kielten 

loppupään opintojaksoja. Verkkolukiosta voit valita opintojaksoja ja yksittäisiä moduuleita myös 

verkko-opetuksena. Se on hyvä vaihtoehto silloin, jos Kallion tarjottimella haluamasi opintojaksot 

menevät päällekkäin tai jos haluat suorittaa jonkin opintojakson itsenäisesti muusta syystä. Valinnat 

kaikilta tarjottimilta pääset tekemään silloin, kun Kallion oma tarjotin avautuu. 

 

Menestystä ensimmäisen lukiovuotesi suunnitteluun! 

 

Ari Mäkinen 

Rehtori 

 

 
 
 
 
 
 
   



TÄSSÄ ESITTEESSÄ KUVATUT OPPIAINEET 

Kallion lukion erityisenä tehtävänä on opettaa ilmaisutaitoaineita, joihin lukeutuvat kirjallinen ilmaisu, 
lavastus, media, puheilmaisu, tanssi, teatteri, valosuunnittelu ja äänisuunnittelu. Lisäksi Kalliossa on 
tarjolla monipuolista ja laadukasta musiikin ja kuvataiteen opetusta. Jokainen opiskelija on tervetullut 
osallistumaan kaikkien näiden aineiden opintoihin omista lähtökohdistaan; Kallion lukiossa on 
turvallista kokeilla uutta ja syventää aiempaa osaamistaan kannustavassa ilmapiirissä.  
 
 
 
 

KIRJALLINEN ILMAISU 
 
Kirjallinen ilmaisu -oppiaineen tehtävä on kehittää opiskelijan kykyä sanallistaa ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan kaunokirjallisessa muodossa. Kirjallisen ilmaisun opiskelu syventää opiskelijan käsitystä 
kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta sekä tarjoaa mahdollisuuksia monitaiteiseen yhteistyöhön. 
 
Kirjallisessa ilmaisussa järjestetään moduulit KIL01–11. Koska kirjallisen ilmaisun opetussisällöt ja 
työtavat rakentuvat kumulatiivisesti, tulee ensimmäinen moduuli suorittaa ennen muita. Produktiot 
(KIL07–11) hajautuvat toisinaan useamman jakson ajalle, ja opetuksen luonteen takia oppitunteja 
voidaan järjestää lukujärjestyksestä poikkeavaan aikaan.  
 
Ennen lopputyötä (KIL11) opiskelijan tulisi suorittaa ainakin kolme kirjallisen ilmaisun moduuleista 
KIL01–06 ja ennen KirjaKallio lavalla -produktiota (KIL09) mielellään moduulit KIL01, KIL02 ja KIL04 
sekä PUH01 ja PUH03. Ennen KirjaKallion produktiota (KIL07) tulisi olla suoritettuna ainakin kaksi 
seuraavista moduuleista: KIL01, PUH01 ja MED01. 
 
 
OPINNOT  
  
Mistä voi kirjoittaa, 2 op (KIL01)    
  
Moduulissa 

• tutkitaan, miten omaa ajattelua ja kokemusmaailmaa voi ilmaista kaunokirjallisesti 
• pohditaan tekstin ja maailman suhdetta sekä sitä, miten kaunokirjallisuus paitsi toistaa myös uudistaa 

kulttuurisia merkityksiä 
• totutellaan kirjoitustyön itsenäiseen luonteeseen 
• opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä sietämään keskeneräisyyttä kirjoittajayhteisön 

tuella 
• etsitään, kokeillaan ja harjoitellaan itselle sopivia tapoja kirjoittaa 
• lisätään ymmärrystä lukemisen ja kirjoittamisen dialogisesta suhteesta. 

  
 
Runo, 2 op (KIL02)   
  
Moduulissa  

• tutustutaan runouden eri muotoihin sekä kirjoittajana että keskustelevana lukijana   
• tarkastellaan runouden mahdollisuuksia monipuolisesti   
• pysähdytään kielen äärelle: opetellaan tarkastelemaan kielen ominaisuuksia ja tuttuja tekstilajeja 

uusista näkökulmista 



• tarkastellaan sekä totuttuja että poikkeuksellisia tapoja käyttää kieltä ja tutkitaan, millaista ilmaisua 
näiden ulkopuolella on   

• laajennetaan omaa käsitystä siitä, mitä kaikkea runous voi olla. 
   
  
Novelli ja lyhytproosa, 2 op (KIL03) 
  
Moduulissa 

• syvennytään lyhytproosaan sekä kirjoittajana että keskustelevana lukijana  
• tutustutaan paitsi nykynovelliin myös novellin traditioon  
• harjoitellaan ideointia ja tarinankerronnan tekniikoita  
• etsitään omaa kertojanääntä ja kirjoitetaan ainakin yksi valmis novelli  
• harjoitellaan editoimista hiomalla omaa ja toisen tekstiä julkaisukuntoon  
• laajennetaan omaa käsitystä tarinankerronnan mahdollisuuksista ja ymmärrystä proosan lajeista.  

   
 
Autofiktio, 2 op (KIL04) 
 
Moduulissa   

• kokeillaan omaelämäkerrallisen aineksen ja muun lähdeaineiston hyödyntämistä fiktion materiaalina 
• pohditaan oman taustan ja kokemusmaailman kielentämisen tapoja sekä kirjoittamisen suhdetta 

identiteettiin 
• tutustutaan erilaisiin kerronnallisiin tekniikoihin ja kielen rekistereihin 
• harjoitellaan sisäistä havaintoherkkyyttä 
• tarkastellaan esimerkiksi utopian ja dystopian käsitteitä ja taiteen keinoja kuvitella tulevaisuuksia 
• lisätään omaa ymmärrystä omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ilmenemismuodoista ja traditiosta. 

 
  
Intertekstuaalisuus, 2 op (KIL05) 
  
Moduulissa 

• tutustutaan tekstien- ja taiteidenvälisyyteen kirjoittamisessa ja kirjallisuudessa 
• tarkastellaan omaa kulttuuriperintöä ja ajankohtaisia kulttuuri-ilmiöitä 
• pohditaan kanonisoitujen teosten ja mytologioiden ilmenemismuotoja nykykulttuurissa sekä oman 

kirjoittajuuden ja henkilökohtaisen kaanonin suhdetta traditioon 
• harjoitellaan havaitsemaan ja hyödyntämään eri aikakausien ja taiteenlajien yhteisiä sisältöjä ja 

tekniikoita 
• etsitään tapoja käydä dialogia eri taiteenlajien välillä 
• lisätään omaa ymmärrystä postmodernista ja post-postmodernista taiteesta.  

 
 
Dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen, 2 op (KIL06) 
 
Moduulissa   

• kokeillaan draaman kirjoittamista 
• tutustutaan dramaturgian keskeisiin käsitteisiin 
• tarkastellaan näytelmän kirjoittamisen eri vaiheita ja osa-alueita 
• lisätään omaa ymmärrystä näytelmäkirjallisuudesta ja draaman erityisestä suhteesta sekä 

kirjallisuuteen että esitykseen. 
 



 
Produktio, 2 op (KIL07) 
 
Moduulissa   

• toteutetaan Helsingin Kirjamessuilla laaja kirjallisuuden alan projekti 
• syvennetään omaa kirjallisuuden tuntemusta 
• tehdään kirjailijahaastatteluita ja harjaannutaan haastattelun suunnittelemiseen ja toteuttamiseen 
• päästään mukaan yhteisölliseen kulttuuritapahtuman tuottamiseen 
• saadaan arvokasta työelämäkokemusta. 

  
 
Kirjallinen ilmaisu keikalla, 2 op (KIL08) 
 
Moduulissa 

• järjestetään kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia tai tempauksia 
• toimitaan kirjallisuuden ja kirjoittamisen ammattilaisten kanssa  
• tuodaan kirjallisuutta paikkoihin, joissa sitä kaivataan 
• harjaannutaan vastuunkantoon ja ongelmanratkaisuun 
• löydetään omille teksteille sopivia julkaisukanavia ja opitaan suuntaamaan omaa kirjoittamista koulun 

ulkopuolelta tuleviin tarpeisiin. 
 
 
Teksti lavalla, 2 op (KIL09) 
 
Moduulissa 

• kirjoitetaan tarinallinen spoken word -teksti, joka myöhemmin puheilmaisun tunneilla työstetään 
puhetaide-esitykseksi 

• kehitytään ideoimisessa, kirjoittamisessa ja tekstin sinnikkäässä hiomisessa 
• etsitään omaa ääntä ja saadaan se kuuluviin 
• tullaan osaksi taiteellista yhteisöä, jossa opiskelukavereita autetaan eteenpäin 
• päästään tekemään yhteistyötä jonkin ulkopuolisen taidelaitoksen kanssa. 

 
 
Irti paperista, 2 op (KIL10) 
  
Moduulissa 

• toteutetaan vaihtuva projekti tai oppimiskokonaisuus yhteistyössä jonkin muun ilmaisutaito- tai 
taideaineen tai ulkopuolisen yhteistyötahon kanssa 

• etsitään tapoja tuottaa tekstiä jollekin muulle alustalle kuin paperille tai tekstitiedostoon 
• tutustutaan laaja-alaisesti kirjoittamisen ja toisen opetettavan aineen ilmaisutapoihin esimerkiksi 

yhteisten opetuskertojen, työpajatoiminnan, opintokäyntien tai asiantuntijavieraiden avulla. 
 
 
Kirjallisen ilmaisun lopputyö, 2 op (KIL11)  
  
Moduulissa 

• suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti vapaavalintainen, laaja kirjoittamiseen liittyvä työ, jonka 
tekemisessä hyödynnetään aiemmin opittuja taitoja 

• etsitään ja testataan itselle sopivia keinoja suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa oma kirjoittamiseen 
liittyvä projekti 

• tutustutaan kirjoittamisen eri vaiheisiin ja pohditaan valmiin työn suhdetta tekoprosessiin 



• harjoitellaan palautteen vastaanottamista ja sen hyödyntämistä oman tekstin muokkaamisessa 
• pyritään dialogiin olemassa olevan kirjallisuuden kanssa 
• opitaan lisää luovan työskentelyn luonteesta ja omasta kirjoittamisesta. 

 
 
 
 

LAVASTUS 
 
Lavastuksen oppiaineen tehtävänä on tutustuttaa opiskelijat lavastuksen monipuoliseen kenttään. 
Oppiaineessa perehdytään lavastuksen teoriaan ja käytäntöihin sekä sovelletaan opittuja taitoja ja 
tietoja erilaisissa produktioissa. Tilan tuntu – lavastuksen perusteet (LAV01) antaa opiskelijalle 
tarvittavat valmiudet osallistua lavastuksen jatkomoduuleihin. 
 
 
OPINNOT 
 
Tilan tuntu – lavastuksen perusteet, 2 op (LAV01) 
 
Moduulissa 

• tutustutaan lavastuksen historiaan ja käytäntöihin 
• opetellaan ymmärtämään tilallisen tarinankerronnan periaatteet 
• opetellaan tuottamaan tilaan tunnelmia ja dramaturgisia merkityksiä 
• opetellaan ymmärtämään lavastuksen toiminnalliset, tuotannolliset ja taiteelliset ulottuvuudet 
• harjoitellaan vastaamaan itsenäisesti lavastuksen suunnittelusta osana monialaista työryhmää. 

 
 
Lavastusproduktio, 2op (LAV02)  
 
Moduulissa 

• vastataan produktion lavastuksen suunnittelusta 
• harjaannutaan tuomaan omat tilalliset ideat jaettavaan muotoon 
• perehdytään lavastuksen toiminnallisuuteen osana esitystä tai tuotantoa 
• toteutetaan suunniteltu lavastus yhdessä työryhmän kanssa. 

 
 
Lavastuksen erikoistumisopinnot, 2op (LAV03) 
 
Moduulissa 

• sovelletaan tilallisen ilmaisun taitoja luovasti erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi pelien tai 
tapahtumien tilallisessa suunnittelussa ja toteutuksessa 

• syvennetään osaamista itse valitulla lavastuksen osa-alueella 
• suunnitellaan ja toteutetaan lavastusprojekti itsenäisesti tai osana työryhmää. 

 
 
 
 

MEDIA 
  
Median opinnoissa syvennytään median ilmiöihin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. 
Opiskelun keskiössä on omien mediasisältöjen tekeminen. 



 
Median moduuleista MED01 tulee käydä ennen muita moduuleja. Dokumenttielokuvamoduuli 
(MED05) tulisi mielellään suorittaa ennen fiktioelokuvamoduulia (MED06). Muutoin opiskelija voi 
valita moduuleja haluamassaan järjestyksessä. Media-oppiainetta ei suositella itsenäisesti 
opiskeltavaksi, sillä opiskelu on toiminnallista ja perustuu myös keskustelemiseen ja yhdessä 
tekemiseen.  
 
 
OPINNOT  
 
Median ilmiöt ja ilmaisutavat, 2 op (MED01) 
 
Moduulissa 

• otetaan haltuun median eri osa-alueita ja ilmiöitä sekä ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja 
• syvennetään käsitystä itsestä median kuluttajana ja tekijänä ja innostutaan tutustumaan myös itselle 

vieraisiin mediasisältöihin 
• rohkaistutaan tekemään omaäänisiä ja puhuttelevia mediatekstejä, jotka voivat olla esimerkiksi 

journalistisia juttuja, somevideoita, minidokumentteja tai podcasteja 
• opitaan journalistisen prosessin keskeisimmät työvaiheet ja periaatteet, kuten riippumattomuus ja 

pyrkimys totuuteen. 
 
 
Journalistinen kirjoittaminen, 2 op (MED02) 
 
Moduulissa 

• perehdytään monipuolisesti journalistiseen kirjoittamiseen erilaisissa julkaisuissa 
• syvennetään omaa käsitystä journalistisesta työprosessista ja journalismin keinoista ja vaatimuksista 
• tarkastellaan tekstilajeista etenkin henkilökuvaa, reportaasia, feature-artikkelia ja kolumnia 
• tehdään laaja omaääninen journalistinen teksti sekä pienempiä kirjoittamisharjoituksia 
• syvennetään oman juttuprosessin kautta journalistisen ideoinnin, tiedonhankinnan, kirjoittamisen, 

editoinnin ja palautteen käsittelyn taitoja. 
 
 
Journalistinen radio ja podcast, 2 op (MED03)  
 
Moduulissa 

• kuunnellaan ja tutkitaan erilaisia radio-ohjelmia ja podcasteja: eri genret, kulttuurit ja aikakaudet  
• syvennetään journalistisen raportoinnin ja haastattelun taitoja 
• harjoitellaan radiolähetyksen tai pitkän podcastin suunnittelua ja toteuttamista 
• harjoitellaan juontamista, äänieditointia ja reaaliaikaista studiotyöskentelyä 
• otetaan haltuun äänisisältöjen tallentamiseen liittyvät keskeiset laitteet ja ohjelmistot 
• tehdään monipuolinen oma suora radiolähetys tai laaja podcast valitusta näkökulmasta. 

 
 
Sosiaalinen media, 2 op (MED04) 
 
Moduulissa  

• monipuolistetaan omia taitoja tutkia, arvioida ja hyödyntää sosiaalisen median sisältöjä ja keinoja 
• tutkitaan somen merkitystä ja mahdollisuuksia taide- ja media-alalla, erityisesti oman ajattelun ja 

osaamisen esilletuomisessa 
• syvennetään ymmärrystä sosiaalisen median vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan 



• tutustutaan monipuolisesti sosiaalisen median kenttään: erilaiset somepalvelut ja julkaisumuodot, 
someyritysten toiminta, someammatit, somen taustalla vaikuttavat lait ja säännöt  

• tutustutaan somen kiistanalaisiin puoliin (tietojen kerääminen, dis- ja misinformaatio) sekä somen 
taustalla toimiviin teknisiin vaikuttimiin (julkaisutyökalut, algoritmit ja analytiikka) 

• tuotetaan pieni oma vaikuttava somekampanja ja seurataan sen vaikuttavuutta. 
  
 
Dokumenttielokuva, 2 op (MED05) 
 
Moduulissa 

• tutustutaan dokumenttielokuvan keinoihin ja opitaan käyttämään niitä omassa ilmaisussa tutkimisen, 
esittämisen ja vaikuttamisen välineenä 

• opitaan perustaidot videokuvaamisesta, äänittämisestä ja videoeditoinnista 
• toteutetaan oma lyhyt dokumenttielokuva, journalistinen reportaasi tai muu dokumentaarista 

elokuvakerrontaa hyödyntävä teos 
• tehdään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. 

 
 
Fiktioelokuva, 2 op (MED06) 
 
Moduulissa 

• opitaan fiktioelokuvan taiteellisten ilmaisukeinojen hallintaa 
• syvennetään elokuvanteon teknisiä taitoja 
• katsotaan fiktioelokuvia ja analysoidaan niiden muotoa, keinoja ja sisältöä 
• toteutetaan oma lyhytelokuva tai muu fiktion keinoja käyttävä audiovisuaalinen teos, esimerkiksi 

musiikkivideo, taidevideo, mainos tai osa laajempaa teosta 
• tehdään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. 

 
 
Elokuvakäsikirjoittaminen, 2 op (MED07) 
 
Moduulissa   

• harjaannutaan kertomaan tarinoita sekä ilmaisemaan ajatuksia, tunteita ja sisältöjä 
elokuvakäsikirjoittamisen keinoin 

• tutustutaan elokuvan tai muun audiovisuaalisen teoksen suunnittelun vaiheisiin ideasta 
käsikirjoitukseksi 

• tutustutaan elokuvakäsikirjoittamisen keskeisiin käsitteisiin ja työtapoihin 
• opitaan dramaturgista ajattelua ja kykyä visualisoida tarinoita 
• opitaan tunnistamaan tarinankerrontaa ja sen vaikutuksia mediateoksissa  
• analysoidaan elokuvia käsikirjoituksen näkökulmasta 
• tehdään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. 

 
 
Tuottaminen, 2 op (MED08) 
 
Moduulissa   

• tutustutaan tuottajan työnkuvaan taide-, media- ja tapahtuma-alalla 
• tutustutaan erilaisiin tuotantoprosesseihin ja niissä vaadittaviin moninaisiin taitoihin 
• tarkastellaan tuottajan roolia ja vastuuta etenkin taiteellisissa, taloudellisissa, viestinnällisissä ja 

organisointiin liittyvissä kysymyksissä 



• opitaan ymmärtämään tuottajan työn merkitys onnistuneen esityksen, tapahtuman tai julkaisun 
taustalla 

• hankitaan tuottamisen perusvalmiudet tuottamalla yksin tai pienessä ryhmässä jokin julkaisu, 
ohjelma, esitys tai tapahtuma 

• tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. 
 
 
Tuotannon erikoistumisprojekti, 2 op (MED09) 
 
Moduulissa  

• vahvistetaan ja monipuolistetaan omia taitoja kulttuurintuottamisessa  
• opitaan viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumajärjestämisen taitoja 
• opitaan hyödyntämään somekanavia kekseliäästi 
• harjaannutaan sekä ryhmätyöskentelyyn että itsenäiseen vastuun kantamiseen 
• opitaan reagoimaan yllättäviin tilanteisiin ja ratkaisemaan ongelmia 
• saadaan arvokasta työelämäkokemusta yhteistyössä tapahtumatuotanto- ja media-alan 

ammattilaisten kanssa. 
 
 
Produktio, 2 op (MED10) 
 
Moduulissa  

• sovelletaan kertynyttä median osaamista 
• osallistutaan mediatuotannon työryhmään tai tehdään oma, itsenäinen produktio, joka voi olla 

erillinen tai laajentaa muiden median opintojaksojen sisältöjä 
• kehitetään kykyä työskennellä pitkäjänteisesti ja sitkeästi, harjoitellaan aikatauluttamista 
• kehitytään produktiosta riippuen esimerkiksi haastattelemisessa, elokuvanteossa, journalistisessa 

kirjoittamisessa tai juontamisessa. 
 
 
Median erikoistumisopinnot, 2 op (MED11) 
 
Moduulissa  

• perehdytään johonkin median erityisalueeseen analyysin tai mediasisältöjen toteuttamisen kautta, 
esimerkiksi elokuva- tai media-analyysiin, journalistiseen kirjoittamiseen, radioon, sosiaalisen median 
tarinankerrontaan tai elokuvaan 

• toteutetaan vaihtuvasisältöinen projekti tai oppimiskokonaisuus 
• opitaan tarkastelemaan valittua ilmiötä analyyttisellä ja kriittisellä otteella ja sanoittamaan tehtyjä 

havaintoja. 
 
 
 
 

PUHEILMAISU 
 
Puheilmaisun oppiaineessa yhdistyy kaksi tieteen- ja taiteenalaa: puheviestintä ja puhetaide. 
Puheviestinnässä tarkastellaan ihmistä ja ihmisyyttä viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. 
Puhetaiteessa tutkitaan puhetta ja sen mahdollisuuksia esittävän taiteen lajina. Puheilmaisun 
oppiaine tukee opiskelijan kasvua yksilöksi, joka tiedostaa viestinnän mahdollisuudet ja haasteet ja 
joka saa äänensä kuuluviin rakentavasti, eettisesti ja luovasti. 
 



Puheilmaisun opinnot on suositeltavaa aloittaa PUH01-moduulista. Tämän jälkeen opiskelija voi valita 
ja suorittaa opintoja haluamassaan järjestyksessä. Tehdäkseen puheilmaisun lopputyön (PUH09) 
opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään kuusi opintopistettä puheilmaisun opintoja. 
 
 
OPINNOT  
 
Puheilmaisun perusteet, 2 op (PUH01) 
 
Moduulissa 

• tarkastellaan, mitä kaikkea puheviestintä ja puhetaide on ja miten omia viestintätaitoja voi kehittää 
• harjoitellaan viestinnän perustaitoja (kuten kuunteleminen, taito puhua ymmärrettävästi ja pitää yllä 

kontaktia viestijäkumppaneihin) 
• opitaan arvostamaan sekä itseä että muita viestijöinä 
• saadaan lisää itsevarmuutta esiintymiseen omana itsenään sekä opitaan ymmärtämään esiintyjän ja 

yleisön vastuut ja velvollisuudet 
• tullaan tietoiseksi omasta vireytymisestä ja opitaan tulemaan toimeen esiintymisjännityksen kanssa 

sekä myös hyödyntämään jännitystä osana esiintymistä. 
 
 
Julkinen puhuminen, 2 op (PUH02) 
 
Moduulissa 

• pyritään löytämään itsestä halu ja ilo esiintyä 
• vahvistetaan itseluottamusta esiinnyttäessä omana itsenään ja puhuttaessa itselle tärkeistä aiheista 
• harjaannutaan arvioimaan, millaisia taitoja ja keinoja missäkin esiintymistilanteessa tarvitaan 
• harjoitellaan perustelemisen ja perusteluiden arvioimisen taitoja 
• opetellaan valmistelemaan puhe itselle sopivalla tavalla ja suunnittelemaan siihen toimiva rakenne 
• harjoitellaan erilaisia esityksen kohdentamisen ja havainnollistamisen keinoja 
• harjaannutaan välittämään merkityksiä, ajatuksia ja tunteita sanallisen ja sanattoman viestinnän 

keinoin. 
 
 
Puhetaide, 2 op (PUH03) 
 
Moduulissa 

• tutustutaan puhetaiteen eri lajeihin ja tutkitaan puhetaiteen monitahoisia mahdollisuuksia 
• opitaan analysoimaan esitettävää tekstiä tarkoituksenmukaisella tavalla puhetaide-esityksen 

valmistamista ajatellen 
• opetellaan uskaltamaan heittäytyä ja harjaannutaan tuomaan tekstin tulkintaan sisältyvät tunteet, 

ajatukset ja merkitykset esiin sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoin 
• saadaan kokemuksia puhetaide-esityksen valmistusprosessista, joka ei aina ole suoraviivainen ja 

helppo 
• löydetään omia vahvuuksia tulkitsijana sekä ilmaisijana ja saadaan esiintymisvarmuutta 
• ymmärretään omia kehitysmahdollisuuksia esiintyjänä ja puhetaiteen tekijänä. 

 
 
Keskinäisviestintä, 2 op (PUH04) 
 
Moduulissa 



• pyritään tulemaan tietoiseksi omasta ja toisten viestintäkäyttäytymisestä sekä ymmärtämään 
vuorovaikutustaitojen merkitys omassa elämässä 

• opitaan arvioimiaan ja sopeuttamaan omaa viestintää tilannekohtaisesti 
• pohditaan omia eettisiä periaatteita viestijänä 
• tarkastellaan, millaisia seurauksia ja vaikutusmahdollisuuksia ihmisten välisellä viestinnällä on 
• perehdytään vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyviin peruskäsitteisiin 
• harjoitellaan erilaisia keskustelutilanteita sekä toisten toiminnan havainnointia ja analysointia 

 
 
Produktio, 2 op (PUH05) 
 
Moduulissa 

• toteutetaan kokonainen taiteellinen produktio suunnittelusta harjoitteluun ja produktion 
esittämiseen 

• sovelletaan kertynyttä puhetaiteen osaamista ja kehitetään edelleen omaa esiintymistaitoa ja 
tulkitsijan taitoja 

• osallistutaan taiteelliseen työryhmään tasavertaisena jäsenenä 
• päästään käyttämään luovuutta ja antamaan oma panos työryhmän taiteelliseen työhön 
• kehitetään kykyä työskennellä pitkäjänteisesti ja sitkeästi. 

 
 
Puheilmaisu keikalla, 2 op (PUH06) 
 
Moduulissa 

• laajennetaan omaa käsitystä puhetaiteen mahdollisuuksista eri konteksteissa 
• sovelletaan kertynyttä puhetaiteen osaamista ja kehitetään edelleen omaa esiintymistaitoa ja 

tulkitsijan taitoja 
• opitaan suunnittelemaan, ohjaamaan ja johtamaan omaa työskentelyä itsenäisesti 
• päästään ideoimaan ja toteuttamaan yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. 

 
 
Puhetaiteen erikoistumisopinnot, 2 op (PUH07) 
 
Moduulissa 

• perehdytään syvällisemmin valittuun puhetaiteen lajiin (laji voi vaihdella vuosittain) ja kehitetään 
omaa osaamista siinä 

• tehdään luovia kokeiluja ja otetaan riskejäkin, laajennetaan oman ilmaisun kirjoa ja keinoja 
• vahvistetaan ja kehitetään omaa käsitystä itsestä tulkitsijana ja esiintyjänä. 

 
 
Puheviestinnän erikoistumisopinnot, 2 op (PUH08) 
 
Moduulissa 

• perehdytään johonkin puheviestinnän erityisalueeseen (kuten kulttuurien väliseen viestintään, 
esiintymisjännitykseen, poliittiseen viestintään) 

• opitaan tarkastelemaan valittua ilmiötä tiedostavalla, analysoivalla ja kriittisellä otteella 
• harjaannutaan sanoittamaan omia havaintoja sekä tulkintoja ja tekemään niistä päätelmiä 
• harjaannutaan keskustelemaan ilmiöstä rakentavasti toisten kanssa 
• tehdään tarkoituksenmukaisia käytännön harjoituksia (kuten keskusteluharjoituksia). 

 
 



Puheilmaisun lopputyö, 2 op (PUH09) 
 
Moduulissa 

• syvennetään puheilmaisun osaamista itse valitulla osa-alueella 
• otetaan vastuu oman lopputyön suunnittelusta ja toteutuksesta 
• harjaannutaan ratkaisemaan ongelmia oma-aloitteisesti ja pyytämään tarvittaessa apua 
• kehitetään kykyä työskennellä pitkäjänteisesti ja sitkeästi. 

 
 
 
 

TANSSI 
 
Tanssi on fyysistä kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. 
Tanssinopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle monipuolinen näkemys tanssista taiteena sekä 
auttaa opiskelijaa löytämään oma persoonallinen liikeilmaisunsa. Tanssinopetuksessa korostetaan 
kokemuksellista oppimista ja hyvinvointia edistävää elämäntapaa. 
 
Suosituksena on käydä TAN01-opinnot ennen muiden tanssin moduulien valitsemista. 
 
 
OPINNOT  
 
Improvisaatio, 2 op (TAN01) 
 
Moduulissa 

• harjaannutaan ymmärtämään tanssin peruselementit (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) osana 
liikkeen tuottamista ja improvisaatiota 

• tutustutaan liikeimprovisaatioihin, erilaisiin liikekokeiluihin, rytmeihin, mielikuviin ja tanssisarjoihin 
liikkeen tuottamisen tapoina 

• rohkaistutaan tutkimaan liikettä itseilmaisun keinona 
• löydetään oman kehon kieli ja persoonallinen liikeilmaisu, opitaan ottamaan huomioon kehon 

rakenne ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussa 
• opitaan havainnoimaan ja analysoimaan omaa ja toisen liikettä 
• työskennellään yksin, pareittain ja ryhmässä kuunnellen kehon viestejä. 

 
 
Akrobatia, 2 op (TAN02) 
  
Moduulissa 

• opitaan akrobatian perustaitoja, kuten kuperkeikka, käsinseisonta, kärrynpyörä, puolivoltti ja erilaiset 
pari- ja ryhmäakrobatian taidot, ja tutustutaan akrobaattiseen taitoon osana tanssijuutta ja 
esiintyjyyttä 

• kehitetään koordinaatiota, tasapainoa ja rytmitajua 
• opitaan tukemaan toisen liikettä ja käyttämään tukiotteita turvallisesti 
• harjaannutaan luottamaan sekä itseen että toiseen 
• opetellaan harjoittelemaan turvallisesti ja ergonomisesti. 

  
 
Nykytanssi, 2 op (TAN03) 
  



Moduulissa 
• kehitetään nykytanssin tekniikkaa sekä omaa tanssillista ajattelua ja liikeilmaisua 
• harjoitellaan ilmaisullista ja moniaistista ryhmätyöskentelyä 
• opitaan kehon taloudellinen painonsiirto liikkuen eri tasoissa 
• harjaannutaan luomaan omia nykytanssin liikekombinaatioita 
• laajennetaan omia esiintymistaitoja 
• perehdytään nykytanssin keskeisiin suuntauksiin ja harjoittelukäytäntöihin 
• opitaan ymmärtämään nykytanssia osana tanssitaiteen historiaa. 

  
  
Jazztanssi tai vaihtoehtoisesti muita tanssin tekniikoita, 2 op (TAN04) 
  
Moduulissa 

• omaksutaan jazztanssin tai vaihtoehtoisesti jonkin muun tanssin tekniikan perusteet 
• kokeillaan erilaisia liikelaatuja ja kehitetään niitä osaksi omaa ilmaisua 
• opetellaan tanssisarjoja lyhyistä lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin 
• opitaan luomaan omia kombinaatioita jazztanssin tai jonkin muun tekniikan pohjalta 
• kehitetään esiintymistaitoa, rytmitajua ja liikemuistia  
• laajennetaan omaa tanssitietoutta ja opitaan ymmärtämään tanssitekniikoita osana tanssitaidetta. 

  
  
Koreografia, 2 op (TAN05, osa moduulien TAN05–07 muodostamaa produktiokokonaisuutta) 
  
Moduulissa 

• harjaannutaan ymmärtämään koreografinen prosessi ja osallistutaan taiteelliseen projektiin 
• opitaan koreografiaan vaadittavien tanssin peruselementtien käyttöä osana omaa liikeilmaisua 
• kehitetään persoonallista ilmaisutapaa jo opitun tekniikan avulla 
• harjaannutaan analysoimaan omaa ja toisen liikettä 
• opitaan esiintymisvalmiuksia ja harjoitellaan esiintymistä, syvennetään taiteellista osaamista. 

  
 
Produktio, 2 op (TAN06, osa moduulien TAN05–07 muodostamaa produktiokokonaisuutta) 
 
Moduulissa 

• kehitetään tanssitekniikkaa ja esiintymistaitoja produktioon vaadittavaan suuntaan 
• kehitetään rytmitajua ja tanssillisuutta 
• opitaan arvostamaan omaa ja muiden työtä sekä kehitetään yhteistoiminnallisuus- ja 

vuorovaikutustaitoja 
• harjaannutaan suunnittelemaan omaa taiteellista työskentelyä. 

 
 
Produktion harjoittelu ja esittäminen, 2op (TAN07, osa moduulien TAN05–07 muodostamaa 
produktiokokonaisuutta) 
 
Moduulissa 

• opitaan produktion valmistamiseen ja esittämiseen liittyviä taitoja 
• opitaan hahmottamaan taidetapahtumaa prosessina 
• perehdytään tanssiteoksen harjoitteluun 
• kehitetään tuottamiseen liittyviä taitoja (esityksen käsiohjelmat, julisteet, sosiaalinen media jne.) 
• kartutetaan esiintymistaitoa niin ryhmässä kuin yksin 
• kehitetään omaa taidekäsitystä. 



  
 
 
 

TEATTERI 
 
Teatterin opiskelu on näyttelemisen, ohjaamisen ja näyttämön dramaturgian harjoittelemista. 
Teatteriopetus tarjoaa opiskelijalle tilan ja tilanteen työstää kokemuksiaan maailmasta 
teatteritaiteelliseen muotoon. 
 
Moduulit TEA01 ja TEA02 on suoritettava ensin, minkä jälkeen voi suorittaa moduuleja missä 
järjestyksessä tahansa kuitenkin niin, että moduulit TEA03–05 suoritetaan yhdessä 
teatteriproduktiossa ja moduuli TEA08 tulee olla suoritettuna ennen moduulia TEA09.  
 
  
OPINNOT  
 
Improvisaatio – Omalta pohjalta, 2 op (TEA01) 
  
Moduulissa 

• harjoitellaan toimimista vuorovaikutuksessa vastuullisesti muiden kanssa, sekä omana itsenä että 
roolissa 

• innostutaan ja innostetaan muita yhteiseen teatterilliseen toimintaan 
• tunnistetaan ja opitaan kehittämään omia ilmaisullisia vahvuuksia 
• opitaan tunnistamaan ja synnyttämään draamallisia tilanteita näyttämölle 
• opitaan hyödyntämään vastavoimaa jännitteen synnyttämisessä 
• harjaannutaan intuition käyttöön ja mielikuvatyöskentelyyn. 

 
 
Roolityöskentely – Klassikkodraamoista nykypäivään, 2 op (TEA02) 
 
Moduulissa  

• kehitetään näyttämöllistä ajattelua ja opitaan tulkitsemaan draamallista tekstiä 
• monipuolistutaan fyysisessä ilmaisussa ja kehitytään fiktiivisessä maailmassa toimimisessa 
• opitaan hallitsemaan kontaktissa toimiminen ja keskittyminen 
• harjaannutaan näytelmän analysoimiseen ja monipuolistetaan omaa tietoisuutta 

näytelmäkirjallisuudesta 
• harjoitellaan esiintymistä ja kokonaisvaltaista roolityöskentelyä. 

 
 
Teatteriesityksen suunnittelu - Teos hahmottuu, 2 op (TEA03, osa moduulien TEA03–05 
muodostamaa produktiokokonaisuutta) 
 
Moduulissa  

• suunnitellaan teatteriproduktiota ja käynnistetään sen toteutus 
• opitaan kantamaan vastuuta työskentelyn suunnittelusta ja tavoitteenasettelusta 
• kehitytään työskentelyssä ryhmän aktiivisena jäsenenä 
• hankitaan esitysdramaturgisia perustaitoja. 

 
Teatteriesityksen harjoittelu - Teos saa muodon, 2 op (TEA04, osa moduulien TEA03–05 
muodostamaa produktiokokonaisuutta) 



 
Moduulissa  

• perehdytään teatteriesityksen harjoitteluun 
• harjoitutetaan monipuolisesti omaa ilmaisua ja esityksen valmistamiseen liittyviä taitoja 
• kehitytään roolin rakentamisessa ja draamallisen tekstin tulkinnassa 
• opitaan hahmottamaan tilan ja ajan merkitystä omalle ilmaisulle 
• vahvistutaan skenografisten keinojen hyödyntämisessä esityksen valmistamisessa 
• työskennellään myös valosuunnittelun, äänisuunnittelun, lavastamisen, maskeerauksen, 

puvustamisen ja tuottamisen parissa. 
 
 
Teatteriproduktio – Teos kohtaa yleisön, 2 op (TEA05, osa moduulien TEA03–05 muodostamaa 
produktiokokonaisuutta) 
 
Moduulissa  

• esiinnytään yleisölle ryhmän valmistamassa teatteriproduktiossa 
• opitaan ymmärtämään teatterin eri muotoja ja toimimaan niiden konteksteissa 
• opitaan käsittämään oman työn merkitys ensemblen jäsenenä 
• harjaannutaan tulkitsemaan teoksen rytmiä ja ymmärtämään läsnäolon merkitys 
• tehdään yhteistyötä muiden taiteiden ja oppiaineiden kanssa 
• tutkitaan yleisön kohtaamista   
• opitaan reflektoimaan ja arvioimaan esitystä ja omaa sekä työryhmän toimintaa. 

 
 
Teatterin valta ja vallattomuus – Teatterihistoria, 2 op (TEA06) 
 
Moduulissa 

• tutustutaan länsimaisen teatteritradition kehityslinjoihin teatterin synnystä nykyteatteriin 
• perehdytään näyttelijäntaiteen, draamakirjallisuuden, ohjaajantaiteen ja skenografian kehittymisen 

käännekohtiin 
• tiedostutaan teatterin asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja yksilöille eri aikakausina  
• opitaan tarkastelemaan ja kehittämään omaa teatterikäsitystä suhteessa teatterin traditioihin ja 

käytänteisiin 
• harjaannutaan hakemaan tietoa eri lähteistä, arvioimaan sen luotettavuutta ja soveltamaan sitä 

omassa teatteriharrastuksessa ja -työskentelyssä. 
 
 
Näyttelijä valmistautuu - Treenaamisen taito, 2 op (TEA07) 
 
Moduulissa   

• tutustutaan näyttelijän harjoittelumetodeihin 
• kehitytään fyysisessä harjoittelussa 
• opitaan monipuolistamaan omaa kokonaisilmaisua ja kehitytään näyttämöllisessä ajattelussa 
• harjaannutaan tekemään itsenäisiä taiteellisia ratkaisuja 
• harjaannutaan itseohjautuvaan työskentelyyn. 

 
 
Ohjaaja valmistautuu - Traditioista omaan suunnitelmaan, 2 op (TEA08)  
 
Moduulissa   



• saadaan yleiskuva teatteriproduktion ohjaamisen osa-alueista ja tutustutaan teatterin 
ohjausprosessin vaiheisiin sekä ohjaajan rooliin työryhmässä 

• opitaan kehittämään esitysidea ja siitä ohjaussuunnitelma 
• opitaan dramaturgista työskentelyä 
• perehdytään näyttelijän ja ohjaajan väliseen vuorovaikutukseen 
• opitaan ymmärtämään valon, äänen ja visualisoinnin merkitys teatteritaiteellisen teoksen 

valmistamisessa 
• tutustutaan teatterin traditioihin 
• kehitetään omaa ohjaajuutta. 

 
 
Ohjaajantaide - Ideasta toiminnallinen muoto, 2 op (TEA09) 
 
Moduulissa 

• valmistetaan esitys yhdessä pienryhmän kanssa 
• syvennytään käytännön kokemuksen kautta ohjaajantyöhön ja opitaan toimimaan ohjaajan roolissa 

taiteellisen työryhmän jäsenenä 
• opitaan antamaan omille ja työryhmän yhdessä kehittämille esitysideoille näyttämöllinen ja 

toiminnallinen muoto   
• kehitytään teatterillisen muodon antamisessa aiheelle ja teemalle 
• seurataan myös muiden ryhmien työprosessia sekä esityksiä 
• kehitetään omaa teatterinäkemystä. 

 
 
Näyttelijäntaide - Ideasta toiminnallinen muoto, 2 op (TEA10) 
 
Moduulissa   

• toimitaan näyttelijänä teatteriesityksen harjoittelu- ja esitysprosessissa 
• syvennytään käytännön kokemuksen kautta näyttelijäntyöhön ja opitaan toimimaan näyttelijän 

roolissa taiteellisen työryhmän jäsenenä  
• kehitytään näyttämöilmaisussa ja roolityöskentelyssä 
• harjaannutaan reflektoimaan omaa työskentelyä ja seuraamaan sekä analysoimaan muiden 

työskentelyä 
• kehitetään omaa teatterinäkemystä. 

 
 
Kameranäytteleminen, 2 op (TEA11) 
 
Moduulissa 

• opitaan soveltamaan omaa osaamista elokuvailmaisuun sekä kehittämään itseä 
kameranäyttelemisessä 

• tutustutaan elokuvallisen ilmaisun suunnittelemiseen 
• opitaan toimimaan elokuvatyöryhmän jäsenenä 
• osallistutaan kuvausprosessiin työryhmän eri tehtävissä. 

 
 
Näyttelijäntaiteen ja esittämisen erityisosa-alueet, 2 op (TEA12) 
 
Moduulissa   

• perehdytään johonkin näyttelijäntaiteen erityistaitoon 



• syvennytään esimerkiksi improvisaatioon, klovneriaan, naamioteatteriin, näyttämötaisteluun tai 
esitystaiteen muotoihin 

• hyödynnetään teatterialan monimuotoisuutta 
• opitaan laajentamaan omia ilmaisukeinoja ja täydennetään teatterillisten taitojen työkalupakkia. 

 
 
Teatterin tekemisen erityistaidot, 2 op (TEA13) 
 
Moduulissa   

• perehdytään johonkin teatterin tekemisen erityistaitoon, esimerkiksi dramaturgiaan, puvustamiseen 
tai markkinointiin 

• syvennytään teatterin monitaiteisuuteen 
• laajennetaan omaa teatterillista osaamista  
• kehitytään monialaisessa työskentelyssä taiteellisen työryhmän jäsenenä. 

 
 
 
 

VALOSUUNNITTELU 
  
Valosuunnittelun opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kattava näkemys valosuunnittelusta 
taiteenalana sekä kehittää opiskelijan taiteellista ajattelua ja näkemystä esittävien taiteiden 
kontekstissa. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti ja itsenäisesti taiteellisen työryhmän jäsenenä 
ja saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa erilaisten esitysten, teosten ja tilaisuuksien valojen 
taiteelliset, tekniset ja dramaturgiset ratkaisut. 
 
Valosuunnittelun opinnot aloitetaan VAL01-moduulista, minkä jälkeen opiskelija voi suorittaa 
VAL02:n, VAL03:n ja VAL04:n haluamassaan järjestyksessä. Moduulit VAL01, VAL02 ja VAL03 tulee 
suorittaa ennen VAL05–07-moduuleja. 
 
 
OPINNOT  
 
Valotekniikan perusteet, 2 op (VAL01) 
 
Moduulissa 

• opitaan tunnistamaan eri valonheittimet ja niiden yksilölliset ominaisuudet 
• harjaannutaan käyttämään valokalustoa oikeaoppisesti ja työskentelemään turvallisesti 
• opitaan ohjelmoimaan valopöydällä valotilanteita sekä ajamaan taide-esityksen valot 
• opitaan tulkitsemaan valokarttaa ja piirtämään sellainen käsin 
• kehitetään kykyä havaita valollisia ilmiöitä omassa ympäristössä 
• tutustutaan valosuunnitteluun. 

 
Valosuunnittelun perusteet, 2 op (VAL02) 
 
Moduulissa 

• toteutetaan itsenäisesti valosuunnittelu esim. teatteri-, tanssi-, puhe- tai musiikkiesitykseen 
• syvennetään osaamista valotekniikassa ja valopöytätyöskentelyssä 
• laajennetaan sekä osaamista erilaisten taide-esitysten valosuunnittelijana että omaa käsitystä siitä, 

mitä valosuunnittelu voisi olla 
• opitaan katsomaan ja analysoimaan esityksen valosuunnittelua 



• opitaan tuomaan valo osaksi esityksen dramaturgiaa 
• opitaan työskentelemään osana taiteellisia työryhmiä ja harjaannutaan esittelemään omia visioita ja 

ideoita muille 
• opitaan ymmärtämään esityksen suunnittelun kollektiivinen luonne. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-moduulin suorittamista. 
  
 
Tapahtumien valotekniikka, 2 op (VAL03) 
 
Moduulissa 

• perehdytään tapahtumatekniikkaan  
• syvennetään valosuunnittelu- ja valoteknisiä taitoja ja opitaan soveltamaan niitä käytännön 

työskentelyyn koulun taideproduktion valoissa 
• harjaannutaan toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti osana taiteellista työryhmää 
• opitaan ymmärtämään teatteri- ja tapahtumatekniikan luonne-erot. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-moduulin suorittamista. 
 
 
Valon digitaalinen luonnostelu, 2 op (VAL04) 
  
Moduulissa 

• harjoitellaan valon luonnostelua digitaalisessa ympäristössä 
• tutustutaan digitaaliseen tapaan tuottaa valokarttoja 
• laajennetaan ymmärrystä produktion ennakkosuunnittelusta  
• syvennetään ja sovelletaan kertynyttä valosuunnittelu- ja valoteknistä osaamista. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-moduulin suorittamista. 
 
 
Valosuunnittelijan taiteellinen työskentely, 2 op (VAL05) 
  
Moduulissa 

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen valoissa 
• analysoidaan valoja ja niiden merkityksiä 
• kehitetään tietoista näkemystä valon estetiikasta ja dramaturgiasta 
• saadaan lisää välineitä ilmaista itseä valosuunnittelun keinoin 
• harjaannutaan työskentelemään rakentavasti osana taiteellista työryhmää. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-, VAL02- ja VAL03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen valosuunnittelun opettajan kanssa. 
 
  
Valosuunnittelijan tuotannolliset taidot, 2 op (VAL06) 
  
Moduulissa 

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen valoissa 
• harjaannutaan aikatauluttamaan ja suunnittelemaan omaa valosuunnittelutyötä 
• kehitetään yhteistyötaitoja 
• saadaan kokonaiskuva taiteellisen produktion vaiheista. 



 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-, VAL02- ja VAL03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen valosuunnittelun opettajan kanssa. 
 
 
Valosuunnittelija taiteellisessa yhteistyössä, 2 op (VAL07) 
  
Moduulissa 

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen valoissa 
• harjaannutaan sanallistamaan omia taiteellisia näkemyksiä ymmärrettävästi  
• opitaan suhtautumaan avoimesti muiden ideoihin ja ottamaan ne työskentelyn lähtökohdaksi 
• harjaannutaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta ja ehdotuksia 
• etsitään luovia ratkaisuja erilaisten taiteellisten ideoiden yhteensovittamiseksi 
• kehitetään omaa taiteellista näkemystä taiteellisessa yhteistyössä. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää VAL01-, VAL02- ja VAL03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen valosuunnittelun opettajan kanssa. 
 
 
 
 

ÄÄNISUUNNITTELU 
 
Äänisuunnittelun opinnot antavat perustiedot liveäänentoistosta, studiotyöstä, musiikkituottamisesta 
ja taideproduktioiden äänisuunnittelusta. Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti 
äänitekniikkaa ja äänisuunnittelua esityksiin, teoksiin ja tilaisuuksiin ja toimia rakentavasti, 
vastuullisesti ja luovasti taiteellisen työryhmän jäsenenä. 
 
Äänisuunnittelun opinnot aloitetaan ÄÄN01-moduulista, minkä jälkeen opiskelija voi suorittaa 
ÄÄN02:n ja ÄÄN03:n haluamassaan järjestyksessä. ÄÄN04-moduuli ei kaikissa tapauksissa edellytä 
edeltävien ÄÄN-moduulien suorittamista, mutta suorittamisen tavasta sovitaan etukäteen musiikin tai 
äänisuunnittelun opettajan kanssa. Moduulit ÄÄN01, ÄÄN02 ja ÄÄN03 suositellaan suorittamaan 
ennen ÄÄN05–07-moduuleja. 
 
  
OPINNOT  
  
Äänitekniikka, liveääni ja äänisuunnittelu, 2 op (ÄÄN01) 
  
Moduulissa 

• opitaan kokoamaan ja kytkemään äänentoistolaitteisto ja käyttämään sitä turvallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

• opitaan vahvistamaan ja miksaamaan musiikkiesitys 
• kehitetään analyyttista kuuntelua ja tietoista näkemystä äänen estetiikasta 
• tutustutaan äänisuunnitteluun taiteenlajina 
• opitaan ajamaan taide-esityksen äänet              
• harjaannutaan tekemään taiteellisia päätöksiä itsenäisesti ja kuulonvaraisesti 
• opitaan soveltamaan opittuja taitoja käytännön työskentelyyn taideproduktiossa. 

 
 
Äänisuunnittelu ja studiotyö, 2 op (ÄÄN02) 



  
Moduulissa 

• opitaan käyttämään digitaalisia äänityslaitteita ja toteuttamaan moniraitaäänitys 
• opitaan käyttämään tietokonepohjaista editointi- ja miksausohjelmistoa  
• opitaan musiikkituotannon ja musiikkimiksaamisen perusteet  
• harjaannutaan analysoimaan äänten jaettuja ja yksilöllisiä merkityksiä ja vaikutustapoja 
• opitaan toteuttamaan äänisuunnittelu taideproduktioon, tilaisuuteen tai teokseen 
• opitaan käyttämään äänikirjastoja ja tuntemaan tekijänoikeudet. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää ÄÄN01-moduulin suorittamista. 
 
 
Tapahtumien äänisuunnittelu, 2 op (ÄÄN03)  
  
Moduulissa 

• perehdytään tapahtumatekniikkaan 
• syvennetään äänisuunnittelu- ja ääniteknisiä taitoja ja sovelletaan niitä käytännön työskentelyyn 

koulun taideproduktion äänissä 
• kehitetään itsenäisen työskentelyn taitoja osana taiteellista työryhmää. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää ÄÄN01-moduulin suorittamista.  
 
 
Muusikkona taideproduktiossa, 2 op (ÄÄN04) 
  
Moduulissa 

• työskentelyn alueita ovat säveltäminen, sovittaminen, soittaminen, laulaminen ja/tai ohjelmointi 
taideproduktiossa 

• työskennellään itsenäisesti ja osana taiteellista työryhmää koulun taideproduktiossa tai -projektissa 
• saadaan tarvittaessa ohjausta äänisuunnittelun opettajalta ja/tai produktion ohjaajalta  
• harjaannutaan toteuttamaan oma äänitaiteellinen näkemys. 

  
Moduulin suorittamisesta tehdään etukäteen itsenäisen opiskelun suunnitelma musiikin tai 
äänisuunnittelun opettajan kanssa. Moduuleista ÄÄN01 ja ÄÄN02 voi olla hyötyä niille, jotka tekevät 
tässä moduulissa sävellys- tai sovitustyötä. 
 
 
Äänisuunnittelijan taiteellinen työskentely, 2 op (ÄÄN05) 
  
Tavoitteet  
Moduulissa  

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen äänissä 
• analysoidaan ääniä ja niiden merkityksiä ja kehitetään tietoista näkemystä äänen estetiikasta ja 

dramaturgiasta 
• saadaan lisää välineitä ilmaista itseä äänisuunnittelun keinoin 
• työskennellään rakentavasti osana taiteellista työryhmää. 

  
Moduulin suorittaminen edellyttää ÄÄN01-, ÄÄN02- ja ÄÄN03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen äänisuunnittelun opettajan kanssa. 
 
 



Äänisuunnittelijan tuotannolliset taidot, 2 op (ÄÄN06) 
  
Moduulissa  

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen äänissä 
• harjaannutaan aikatauluttamaan ja suunnittelemaan omaa äänisuunnittelutyötä 
• kehitetään yhteistyötaitoja 
• saadaan kokonaiskuva taiteellisen produktion vaiheista. 

 
Moduulin suorittaminen edellyttää ÄÄN01-, ÄÄN02- ja ÄÄN03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen äänisuunnittelun opettajan kanssa. 
  
  
Äänisuunnittelija taiteellisessa yhteistyössä, 2 op (ÄÄN07) 
  
Moduulissa  

• työskennellään itsenäisesti ja vastuullisesti koulun taideproduktion tai -teoksen äänissä 
• harjaannutaan sanallistamaan omia taiteellisia näkemyksiä ymmärrettävästi 
• opitaan suhtautumaan avoimesti muiden ideoihin ja ottamaan ne työskentelyn lähtökohdaksi 
• harjaannutaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta ja ehdotuksia 
• etsitään luovia ratkaisuja erilaisten taiteellisten ideoiden yhteensovittamiseksi 
• kehitetään omaa taiteellista näkemystä taiteellisessa yhteistyössä. 

  
Moduulin suorittaminen edellyttää ÄÄN01-, ÄÄN02- ja ÄÄN03-moduulien suorittamista. Moduulin 
suorittamisesta sovitaan etukäteen äänisuunnittelun opettajan kanssa. 
 
 
 
 

KUVATAIDE 
 
Kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. 
Kuvataiteen opetuksessa syvennetään opiskelijan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja 
kielitietoisuutta, ja keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. 
 

Kuvataiteen opinnot aloitetaan KU01-moduulista. Sen jälkeen opiskelija voi suorittaa kuvataiteen 

moduuleja haluamassaan järjestyksessä. 

 

 

OPINNOT 

 

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU01) 
 
Moduulissa 

• käytetään erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja sekä 
itsenäisesti että ryhmän jäsenenä 

• sovelletaan visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja näkemysten esittämisessä sekä 
osallistumisessa ja vaikuttamisessa 

• tutkitaan ja tulkitaan taidetta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista 
• tutkitaan ja tulkitaan eri aikojen, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalista kulttuuria 



• tiedostutaan kuvakulttuurien merkityksestä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja globaalissa 
maailmassa 

• tiedostutaan visuaalisen kulttuurin merkityksestä kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, 
kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta. 
 

 

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU02) 
 
Moduulissa 

• tutkitaan ympäristön ajankohtaisia ilmiöitä kuvailmaisussa 
• perehdytään kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoihin ympäristössä, mediassa ja 

taiteessa 
• tutustutaan arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöön ja kuvastoihin 
• opitaan liittämään visuaalisen kulttuurin teoksia erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta 

visuaalisesta kulttuurista 
• kehitytään kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttämisessä 
• perehdytään vaikuttamiseen ja osallistumiseen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin. 

 

 

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU03) 
 
Moduulissa 

• laajennetaan median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta perehtymällä 
erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin 

• syvennetään omakohtaista suhdetta digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan 
• hyödynnetään mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja 
• tutkitaan median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja 

uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista 
• tulkitaan mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista 
• otetaan omilla kuvilla kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin 

arvoihin. 

 

 

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU04) 
 
Moduulissa 

• syvennetään omakohtaista suhdetta eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun 
• tutkitaan omassa ilmaisussa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 
• tutkitaan, tulkitaan ja arvotetaan taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 
• sovelletaan kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja 
• tutkitaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön 

välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. 
 
 

Kaupunkitasoinen valinnainen opintojakso: Projektiopintojakso, 2 op (KU05) 
 

Moduulissa 
• sisällöt ja tavoitteet määräytyvät projektikohtaisesti 
• syvennetään muissa kuvataiteen opinnoissa opittuja tietoja ja taitoja 
• voidaan tehdä yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa 



• sisältö voi muodostua esimerkiksi esityksen, valaistuksen, lavastuksen, musiikki- tai esittelyvideon, 
podcastin tai performanssin suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta. 
 
 
 
 

MUSIIKKI 
 
Lukion musiikin opetus tarjoaa tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, 
mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Musiikin opetuksessa opiskelija syventää 
myönteistä suhdettaan musiikkiin ja taiteelliseen ilmaisuun sekä pohtii niiden merkitystä elämässään. 
 
Katso opintojen järjestykseen liittyvät rajoitukset kunkin moduulin kohdalta. 
 
 
OPINNOT 
 

Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU01) 
 
Moduulissa 

• kehitetään omaa äänenkäyttöä ja musisointitaitoja 
• kehitetään uskallusta käyttää musiikkia itseilmaisun välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita 
• harjaannutaan hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti 
• tutkitaan ja syvennetään omaa suhdetta musiikin kuuntelemiseen 
• opitaan ymmärtämään ja soveltamaan teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa 
• opitaan ymmärtämään musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

 

Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU02) 
 
Moduulissa 

• syvennetään osaamista itselle mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa 
• kehitetään yhteismusisointitaitoja ja taiteellista ilmaisua 
• analysoidaan musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä 
• heittäydytään rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita. 

Moduulia ennen on suoritettava moduuli MU01. 
 
 

Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU03, osa moduulien MU03–04 muodostamaa produktiota) 
 
Moduulissa 

• suunnitellaan ja valmistetaan ryhmän yhteistyönä musiikkiesitys, joka kattaa monipuolisesti tuttuja ja 
tuntemattomia tyylilajeja 

• harjaannutaan ymmärtämään musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä 
• suhtaudutaan uteliaasti ja perehdytään kokemuksellisesti itselle uusiin musiikin lajeihin ja 

musiikkikulttuureihin 
• hahmotetaan itseä osana globaalia musiikillista maailmaa 
• tunnistetaan omat kulttuuriset lähtökohdat sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja 

mahdollisuudet 
• osallistutaan itselle sopivalla tavalla esityksen kappaleiden soittamiseen ja laulamiseen. 



Moduulia ennen on suoritettava moduulit MU01 ja MU02. 
 
 

Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU04, osa moduulien MU03–04 muodostamaa produktiota) 
 
Moduulissa 

• suunnitellaan ja valmistetaan ryhmän yhteistyönä musiikkiesitys, joka kattaa monipuolisesti tuttuja ja 
tuntemattomia tyylilajeja 

• kehitetään luovaa osaamista musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa 
• otetaan vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta 
• osallistutaan itselle sopivalla tavalla esityksen kappaleiden soittamiseen ja laulamiseen 
• syvennetään omaa ymmärrystä musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista 
• tarkastellaan musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. 

Moduulia ennen on suoritettava moduulit MU01 ja MU02. 
 
 

Kuoro, 2 op / moduuli (MU06–MU09, jokainen kuorojakso on oma moduulinsa) 
   
Kuorossa lauletaan neliäänistä ohjelmistoa laidasta laitaan, se on oivallinen paikka harjoittaa 
laulutekniikkaa ja äänissä laulamisen taitoa. Vaikka työtä tehdään tosissaan, hyvä meininki on 
tärkeämpää kuin jalo äänenmuodostus. Pääsykoetta ei ole. 
 
Aiemmasta poiketen lukuvuonna 2021–22 kuoro toteutuu rivillä 3. jaksossa ja 5. jaksossa. 
Kolmannessa jaksossa kuoro valmistaa ohjelmistoa joulun tapahtumiin sekä tammikuun 
tapahtumapäivään. 5. jaksossa kuoro toteuttaa produktion yhdessä koulun tanssijoiden kanssa. Voit 
halutessasi valita vain toisen tai molemmat kuoron opintojaksoista. Kuoroon osallistuminen ei 
edellytä edeltävien musiikin moduulien suorittamista. 
 
 
Kamariorkesteri, 2 op (MU10–MU12, jokainen osallistumisvuosi on oma moduulinsa) 
   
Kallion kamariorkesteriin kuuluu orkesterisoitinten lisäksi lyömäsoittajia, kitaristeja, 
pianisteja, kantelisteja, haitaristeja, laulajia jne. produktiosta riippuen. Orkesteri esiintyy lakkiaisissa 
ja vanhojen tansseissa, mutta voi toimia yhteistyössä myös teatteri- tai muiden taideproduktioiden 
kanssa tai järjestää muita esiintymisiä kiinnostuksen mukaan. 
   
Orkesterin voi valita lukio-opintojen aikana 1–3 kertaa. Kokemuksen myötä opiskelija voi ottaa 
hoitaakseen yhä vastuullisempia tehtäviä ja laajentaa osaamistaan uusille alueille. Kamariorkesteriin 
osallistuminen ei edellytä edeltävien musiikin moduulien suorittamista. 
 
 
Keikkaputki, 2 op (MU13–MU15, jokainen osallistumisvuosi on oma moduulinsa) 
  
Alun perin Joulun ajan keikkaputki -nimellä kulkenut opintojakso toimii nykyisin alustana 
ympärivuotiselle musiikin tekemiselle koulun tilaisuuksiin ja juhliin. Pääosiltaan Keikkaputki 
toteutetaan toisessa ja kolmannessa jaksossa, ja sen päätavoite on valmistaa ohjelmaa joulunajan 
tilaisuuksiin. Opintojakso sisältää paljon itsenäistä harjoittelua ja treenaamista pienryhmissä. Tällä 
opintojaksolla pääset osallistumaan hienoihin kalliolaisiin perinteisiin ja myös uudistamaan niitä.  

Moduulia ennen on suoritettava moduuli MU01. 

 

 



Muusikkona taideproduktiossa, 2 op (MU16) 

 

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, joka haluaa säveltää tai sovittaa taideproduktioihin tai toimia 
niissä muusikkona. Produktioon säveltäminen ja sovittaminen sekä produktiossa musisointi on 
itsenäistä työskentelyä, jota musiikinopettaja ohjaa tarvittaessa. Säveltämistä, sovittamista ja 
musisointia tehdään tietyssä, ennalta sovitussa produktiossa yhteistyössä produktion ohjaavan 
opettajan kanssa. Opiskelija voi myös toteuttaa itsenäisesti monitaiteisen produktion, jossa hän 
esim. tekee fiktioelokuvan median opintojaksolla MED06, säveltää siihen musiikkia opintojaksolla 
MU11 ja äänittää musiikin kurssilla ÄÄN04. Jos opiskelijalla ei ole produktiota mielessään mutta 
säveltäminen, sovittaminen tai musisointi kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä musiikinopettajiin, 
jolloin opettajat pyrkivät järjestämään tilaisuuksia yhteistyöhön. 

 

Opintojakson suorituksesta tehdään etukäteen itsenäisen opiskelun suunnitelma musiikinopettajan 
kanssa. Opiskelijoita, jotka haluaisivat tehdä tämän opintojakson puitteissa musiikkia tiettyyn 
taideproduktioon, pyydetään ottamaan yhteys musiikinopettajaan kevään aikana. 
Moduulia ennen on suoritettava moduuli MU01. 
 


