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I Yhdistys
Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry ylläpitää Pukinmäen 
taidekoulut -nimistä oppilaitosta, joka järjestää monitai-
teista tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta lapsille ja 
nuorille sekä heidän perheilleen Koillis-Helsingissä. Yhdis-
tyksen asioita hoitaa hallitus, joka johtaa toimintaa yhdis-
tyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. 

II Taiteen perusopetus
Pukinmäen taidekoulujen opetettavina taidealoina ovat 
sirkus, teatteri, kuvataide, musiikki, tanssi ja sanataide. 
Opetustoiminnassa korostuu taiteiden välinen integraatio. 
Opetuksessa sovelletaan Opetushallituksen 2017 antamia 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteita sekä 
kuva-, sirkus-, teatteritaiteen laajan oppimäärän perusteita. 
Kaikille opetettaville taiteenaloille on laadittu opetussuun-
nitelmat, jotka Helsingin kaupunki hyväksyi 21.8.2018.

Syksyllä 2019 opetuksessa aloitti yhteensä noin 520 
oppilasta. Opetussuunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti 
kuvataiteessa 8, sirkustaiteessa 27, tanssissa 4 ja teatte-
ritaiteessa 7. Musiikin viikottaisessa opetuksessa anne-
taan noin 68 yksityis- tai ryhmäopetustuntia. Varhaisiän 
taideintegraatio-opinnoissa aloittivat taidepomppu- ja 
taidemuskariryhmä. Taidepompussa yhdistyvät sirkus-
taide, tanssi ja teatteritaide. Taidemuskarissa yhdistyvät 
kuvataide, musiikki ja sanataide. Kaikki nykyiset opin-
tolinjat ja opintoryhmät/oppilaat jatkavat myös vuonna 
2020. Bänditoiminta ja musiikin ryhmäopetus vakiin-
nutetaan osaksi opetusta ja uusia toimintamuotoja.

Yhteistä Pukinmäen taidekoulujen kaikille opetettaville 
taiteenaloille ovat taideproduktio-opinnot, joissa oppilaat 
osallistuvat monitaiteisen yleisölle esitettävän produktion 
toteutukseen. Taideproduktio-opintoja vuonna 2020 ovat 
kaksi kesäproduktiota ja monitaiteinen jouluproduktio. 
Vuonna 2020 kesäproduktiot järjestetään Mustasaaren 
ja Fallkullan kesäteatterissa ja monitaiteinen joulupro-
duktio Malmitalon Malmisalissa. Esitysten ensisijaista 
kohderyhmää ovat helsinkiläiset lapsiperheet.  

III Toimitilat 
Opetusta järjestetään käytettävissä olevien tilallisten 
resurssien puitteissa. Taidekoulujen opetus järjestetään 
pääosin viidessä eri toimipisteessa Pukinmäen kaupun-
ginosassa. Unikkotie 4:n tiloissa annetaan kuvataide-, 
sanataide- ja rumpuopetusta. Säveltie 5:n tiloissa järjes-
tetään muu musiikinopetus ja siellä sijaitsevat myös 
taidekoulujen toimistotilat. Sirkussalilla Erkki Melar-
tinin tie 2 D:ssä järjestetään sirkus-, tanssi- ja teatteri-
opetusta. Tilaa tullaan peruskorjaamaan vuoden 2020 

aikana. Teatteriopetusta jatketaan Pukinmäenkaaren 
peruskoulun tiloissa Kenttäkuja 12:sta. Bändiopetus 
järjestetään Pukinmäen nuorisotalolla Pukinmäenau-
kiolla.

IV Henkilöstö
Pukinmäen taidekouluissa työskentelee kokoaikainen 
rehtori/toiminnanjohtaja. Hänen lisäkseen hallinnossa 
työskentelee opinto- ja tuotantokoordinaattori 80 % 
työajalla. Taideopettajia on yhteensä noin 25, joista 
kolme on kokoaikaisia. Osa-aikaisessa työsuhteessa on 
myös kaksi siivoojaa. Lisäksi produktiokohtaisesti palka-
taan ompelijoita, koreografeja, lavastajia, valosuunnit-
telijoita, apulaisohjaajia sekä markkinointi- ja tiedotus-
apuvoimia. Lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään 
yhdessä Klinikka 1 Oy:n kanssa. Työsuojelun yhteistoi-
mintaa toteutetaan yhteistyössä koko henkilöstön kanssa 
opettajakokousten yhteydessä.

V Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittäminen pohjaa Pukinmäen taidekou-
lujen kehittämissuunnitelmassa (2020) tehtyyn toimin-
ta-analyysiiin. Kehittämisen painopistealueina vuonna 
2020 ovat:

1) Taideopetuksen laadun parantaminen
Opetussuunnitelman käytäntöön jalkauttamista jatke-
taan ja oppilaita sekä heidän vanhempiaan vanhempia 
tiedotetaan OPS-uudistuksen mukanaan tuomista 
uusista käytännöistä. Opetushenkilökunnan keskinäistä 
yhteistyötä yli taidealojen lisätään ja opetussuunni-
telman eri taiteenaloja integroivaa erityispiirrettä koros-
tetaan. Oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan opetussuun-
nitelman kehittämistyöhön. Opetuksen laatua kehitetään 
valmistelemalla Virvatuli-laadunarviointimallin käyttöön-
ottoa vuonna 2020. Laadun arviointialueita ja kriteereitä 
kartoitetaan yhdessä opettajien, oppilaiden ja heidän 
vanhempiensa kanssa. 

2) Arvojen kirkastaminen
Pukinmäen taidekoulujen yhteisö haluaa tulla tietoiseksi 
yhteisesti jaetuista arvoistaan. Arvokeskustelua jatke-
taan yhdistyksen hallituksessa, opettajankokouksissa, 
vanhempainilloissa ja oppitunneilla. Arvokeskustelun 
on tarkoitus edesauttaa myös Virvatuli-itsearviointijär-
jestelmän käyttöönottoa ja laatukriteerien määrittelyä. 
Myös oppilaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telman täyttymistä arvioidaan ja suunnitelmaa työste-
tään yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja heidän huolta-
jiensa kanssa. Henkilökunnan tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma päivitetään.

3) Tukitoimintojen tehostaminen ja ekologistaminen
Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry tehostaa ja ekologistaa 
hallinnonprosessejaan kehittämällä käytössä olevaa 
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FileMaker -tietokantaohjelmaa. Oppilasilmoittatumisen, 
laskutuksen, palkanmaksun, kurssikalenterin, läsnäolo-
listojen sekä oppilas- ja palkkarekisterien välisiä ’työvir-
toja’ parannetaan. Lisäksi yhditys ottaa käyttöön uuden 
taloushallinto-ohjelman, joka mahdollistaa sähköiseen 
laskutukseen siirtymisen vuonna 2020.  Myös jätehuoltoa 
kehitetään ja toimitiloissa otetaan käyttöön bio-, seka-, 
muovi., lasi-, metalli-, pahvi- ja paperijätteiden osalta.

4) Toimintaedellytysten vahvistaminen
Oppilasmäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti 
tulevan vuoden aikana. Poikia kiinnostavia taide-
opetusmuotoja vahvistetaan ja pidetään mukana 
tarjonnassa. Opetusta tehdään saavutettavammaksi 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille ja vähävaraisille 
perheille. Verkkosivuille laitetaan perustiedot ruotsiksi 
ja englanniksi. Henkilöstön hyvinvointiin panoste-
taan koulutusten, pilatestunnin ja työterveyshuollon 
palvelujen muodossa. Kesällä 2019 käynnistynyttä 
sirkussalin remonttia jatketaan. Neuvotteluja kuvatai-
dekoulun Unikkotie rakennuksesta jatketaan Helsingin 
kaupungin kanssa. Musiikin ryhmäopetukseen hyvin 
soveltuva tila on löytynyt Pukinmäenkaaren perus-
koulun Polun-toimipisteestä. Neuvottelut Mustan tilan 
iltakäyttömahdollisuuden kartoitus jatkuvat koulun 
rehtorin ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa.

VI Erillisprojektit
Pukinmäen taidekoulut on avoin paikalliselle, valta-
kunnalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Etsimme 
aktiivisesti uusia kumppaneita ja otamme vastaan eri 
tahoilta tulevia yhteistyöehdotuksia. 

MLL:n aloitteesta syntynyttä perhesirkustoimintaa 
1–5-vuotiaille lapsille ja lasten vanhemmille sekä lasten 
akrobatiaa 5–7-vuotiaille jatketaan MLL Puistolan 
kanssa vuonna 2020. Hiidenkiven peruskoulun kanssa 
syksyllä 2019 alkanut teatterin iltapäiväkerho jatkuu 
vuonna 2020. Myös yhteistyö Leikkiteatteriyhdistyksen 
kanssa jatkuu teatterileirien muodossa. EduFuturen 
kanssa jatketaan yhteistyötä kansainvälisten opintovie-
railujen muodossa. Hakasirkuksen kanssa tehdään mm. 
esitysvierailuja ja opetusyhteistyötä.

Pukinmäen taidekoulujen oppilaat ja opettajat tekevät 
aktiivisesti esitysvierailuja, taidekokeiluja ja -työpajoja 
kouluihin, päiväkoteihin ja palvelutaloihin sekä erilai-
siin kaupunkitapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. 
 Sirkuskoulussa on esiintyvä ryhmä, joka keikkailee 
aktiivisesti. Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien 
mukaan valtakunnallisille ja kansainvälisille festivaa-
leille.

VII Esitykset ja tapahtumat
• Taidekoulujen avoimet ovet tammikuussa 2020 
   teemalla “tuo ystäväsi tunnille” (vapaa pääsy)

• Kuvataidenäyttelyn avajaiset Pukinmäen kirjastossa
   4.4.2019 (vapaa pääsy)
• Sirkuskoulun kevätshow’t Malmitalolla 17.–18.4.2020

• Musiikkikoulun  kevätkonsertti Malmitalolla 18.4.2020

• Musiikkimatineat Säveltie 5:ssa 2020 (vapaa pääsy)

• Teatteriviikko toukokuussa 2020 (vapaa pääsy)

• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Mustasaaressa  
   2020 juhannuksen jälkeisillä viikoilla

• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Fallkullassa 2020 
   juhannuksen jälkeisillä viikoilla

• Taiteiden yö -tapahtuma 2020 elokuussa (vapaa pääsy)

• Joulusirkusshow’t ja monitaiteinen esitys Malmitalolla 
  10.–13.12.2020

• Taidepaja joulukuussa 2020 taidetalolla (vapaa pääsy)

VIII Tiedotus ja viestintä
Oppilaille ja vanhemmille lähetetään kaksi kertaa 
lukuvuodessa kurssikirjeet, joissa tiedotetaan opetuksen 
järjestämisestä ja käytännöistä. Lisäksi oppilaille ja 
vanhemmille lähetään neljä kertaa lukuvuoden aikana 
sähköiset uutiskirjeet, joissa informoidaan kauden 
esityksistä, näyttelyistä ja tapahtumista. Vanhempainilta 
järjestetään 3.2.2020. Taidekoulut tiedottavat toimin-
nastaan www-sivuilla, Facebook-suvuillaan, Facebookin 
kaupunginosaryhmissä ja Instagramissa. Tärkeimmistä 
esityksistä ja tapahtumista laaditaan lehdistölle lähetet-
täviä tiedotteita. Pukinmäen taidekoulut tekee kiinteää 
yhteistyötä Koillis-Helsingin koulujen kanssa jakamalla 
koulujen oppilaille kaksi kertaa vuodessa oman opetus-
ohjelmansa. Sisäisessä viestinnässä käytetään Slack 
-pikaviestintä sovellusta. Sähköisissä uutiskirjeissä on 
käytössä MailChimp -sähköpostiohjelma.
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IX Talous
Henkilöstöresurssien kasvattaminen koulun hallinnossa 
lisää vuoden 2020 palkkamenoja. FileMaker-hallin-
to-ohjelman kehitettäminen oppilaitoksen oppilas- ja 
henkilöstöhallinnon tarpeita vastaavaksi ja taloushal-
linto-ohjelma Passelin käyttöönotto sekä sähköiseen 
laskutukseen siirtyminen aiheuttavat koulutusmenoja ja 
atk-hankintoja. Unikkotie 4:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä 
käydään neuvotteluja. Kyseisen kiinteistön peruskor-
jaus on tulee ajankohtaiseksi heti, kun tilanne saadaan 
ratkaistua, ja se tietää myös lisäkustannuksia talouteen.


