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I Yhdistys

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry ylläpitää Pukinmäen 
taidekoulut -nimistä oppilaitosta, joka järjestää monitai-
teista tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta koillishel-
sinkiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka johtaa toimintaa 
yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. 
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudis-
tetut säännöt 26.10.2018. 

Yhdistyksen hallitus 2019
Sirpa Kivilaakso, puheenjohtaja
Elisa Gylling, sihteeri
jäsenet    varajäsenet   
Kristiina Salo, varapj.  Kaija Heinonen 
Marjut Bisi   Hanna Kaivola 
Kristiina Halla   Kaisu Rauhamaa
Sinikka Vepsä   
      
Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokous- 
ten lisäksi yhdistyksen hallitus piti vuoden 2019 aikana 
kolme kokousta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohta-
jana toimii Sirpa Kivilaakso, FT. Yhdistyksen sihteerin 
ja taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Elisa Gylling. Esitte-
lijänä hallituksen kokouksissa toimi toiminnanjohtaja 
Anu Myllyniemi. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi 
Arto Haavisto ja tilintarkastajana on toiminut tilin-
tarkastustoimisto Tiliextra. Yhdistykseen kuului 13 
maksanutta henkilöjäsentä, yksi kunniajäsen sekä neljä 
yhteisö- ja kaksi kannatusjäsentä: Pukinmäen sosi-
aalidemokraattinen yhdistys, Pukinmäen Kokoomus 
ry, Malminseudun työväenyhdistys ry, Malmin seura-
kunta, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pukinmäen 
apteekki.

Pukinmäen taidekoulut on Suomen sanataideopetuksen 
seuran (SSOS), Suomen lasten ja nuorten kuvataide-
koulujen liiton, Suomen nuorisosirkusliiton (SNSL) ja 
Esittävän taiteiden oppilaitosten liiton (ETOL) jäsen. 

Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama on SNSL:n halli-
tuksen jäsen. Anu Myllyniemi on  ETOL:in hallituksen 
varajäsen. Elisa Gylling on Pukinmäki-seuran jäsen.

II Taideopetuksen hallinto ja henkilöstö

Taideopetuksen kehittäminen

Taidekouluille on laadittu vuosille  2019–2021 kehittä-
missuunnitelma, jonka painopistealueita ovat:  
1) taideopetuksen laadun parantaminen,  
2) arvojen kirkastaminen,  
3) hallintoprosessien tehostaminen ja  
4) toimintaedellytysten vahvistaminen. 

Kehittämissuunnitelman tueksi valmistui 14.5.2019 
FM Elisa Gyllingin opinnäytetyö ’Monitaiteisen taide-
koulun kehittäminen: Case Pukinmäen taidekoulut’.  
 
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan kulttuurijaosto myönsi Pukinmäen 
taidekouluille kolmivuotisen toiminta-avustuksen 
11.12.2018 vuosille 2019–2021. Kumppanuustapaa-
minen käytiin 4.10.2019 Helsingin kaupungin edusta-
jien Nina Granin ja Veikko Kunnaksen kanssa. 

Hallintohenkilöstö

Pukinmäen taidekoulujen hallinnossa työskentelivät 
rehtori/toiminnanjohtaja Anu Myllyniemi, FM ja opinto 
ja henkilöstökoordinaattori Elisa Gylling, FM, jonka 
työsuhde vakinaistettiin 1.8.2019. 

Opetushenkilökunta

Kevätlukukaudella 2019 taidekouluissa työskenteli 22 
varsinaista opettajaa, kolme sijaisopettajaa sekä kaksi 
apuopettajaa ja yksi säestäjä. Taideopettajina keväällä 
2019 toimivat Kukka Eklund, Tiina Forsman, Inari 
Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina Guthwert, Tanja 
Hautakangas, Annariina Kaartinen, Hanna Kangas-
niemi-Paatelma, Susanna Keski-Kohtamäki, Sanna 
Koskimäki, Mira Laine, Pekka Mattila, Jussi Miettola, 
Laura Muona, Inari Pölkki, Jilka Repo, Vilma Salmi, 
Sanni Sarlin-Takayama, Petra Solar, Kaito Takayama, 
Salli Tommola ja Galina Tuomi.

Syyslukukaudella 2019 taidekouluissa työskenteli 21 
varsinaista opettajaa, viisi sijaisopettajaa sekä kaksi 
apuopettajaa ja yksi säestäjä. Taideopettajina syksyllä 
2019 toimivat Edwin Bosire, Kukka Eklund, Tiina 
Forsman, Inari Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina 
Guthwert, Elisa Gylling, Tanja Hautakangas, Annariina 
Kaartinen, Elina Karaksela, Susanna Keski-Kohtamäki, 
Sanna Koskimäki, Mira Laine, Pilvi Listo-Tervaportti, 
Pekka Mattila, Jussi Miettola, Inari Pölkki, Jilka Repo, 
Sanni Sarlin-Takayama, Kaito Takayama ja Galina 
Tuomi.

Työharjoittelijat 

Emma-Pieta Latvala Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnasta suoritti 22.10.2018–4.3.2019 pedago-
giset instituutiot ja asiantuntijuus -maisteriopintoihin 
liittyvän työharjoittelunsa (200 h), jossa hän tutustui 
Pukinmäen taidekoulujen varhaisiän taideopetukseen 
ja taiteen perusopetukseen. Maija Saali suoritti Lapin 
yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman 
opintoihin kuuluvan kenttäharjoittelun Pukinmäen 
kuvataidekoululla 14.3–15.4.2019.
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Kesätyöntekijät 

Kesällä 2019 Fallkullan ja Mustasaaren kesäteatte-
reissa työskenteli viisi kesätyöntekijää: apulaisohjaaja 
Janna Eskelinen ja puvustaja Venla Pulkkinen sekä 
Sanni Korhonen, Riku Saarti ja Aino Tornivaara, jotka 
palkattiin Helsingin kaupungin kesäseteleillä ja Kesä-
duuni OP:n piikkiin -avustuksella.

III Taiteen perusopetus

Valtionosuus sirkustaiteen laajalle oppimäärälle

Taidekoulujen 30-vuotinen taidekasvatustyö sai 
ansaitsemansa valtiollisen tunnustuksen, kun sirkus-
taiteen laaja oppimäärä sai 15.11.2019 OKM:n järjes-
tämisluvan ja oikeuden valtionosuuteen vuodesta 
2020 alkaen. 

Taideaineet ja opetussuunnitelmat

Vuonna 2019 Pukinmäen taidekoulujen opetetta-
vina taidealoina olivat sirkus, teatteri, kuvataide, 
musiikki, tanssi ja sanataide. Kuva-, sirkus- ja teatte-
ritaiteessa noudatetaan taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän perusteita ja sanataiteessa, musiikissa 
ja tanssissa yleisen oppimäärän perusteita. Opetus-
suunnitelmat noudattavat Opetushallituksen (OPH) 
2017 antamien taiteen perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteita. Lisäksi taidekouluille on laadittu 
oppilaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 
jonka toteutumista arvioidaan vuosittain. Opetus-
suunnitelmat sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelma on hyväksytty 21.8.2018 Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston 
toimesta.

Oppilasmäärät ja ryhmät

Keväällä 2019 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 559 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
kahdeksan, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 30, 
tanssissa kolme ja teatteritaiteessa seitsemän. Produk-
tio-opinnoissa aloitti kaksi ryhmää. Musiikin viikoit-
taisessa opetuksessa annettiin 96 yksityis- tai ryhmä-
opetustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-opetuksessa, 
taidepompussa ja taidemuskarissa aloitti yksi ryhmä 
kussakin.

Syksyllä 2019 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 553 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
kahdeksan, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 
28, tanssissa neljä ja teatteritaiteessa viisi. Produk-
tio-opinnoissa aloitti yksi ryhmä. Musiikin viikoit-

taisessa opetuksessa annettiin 78 yksityis- tai ryhmä-
opetustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-opetuksessa 
pidettiin sekä taidepomppu- että taidemuskariryhmä.

Sirkusopetusta yhteistyössä Puistolan MLL:n kanssa

Vakiintutunut  taiteen perusopetusyhteistyö Puistolan 
Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kanssa jatkui. 
Keväällä 2019 Puistolan kirkolla järjestettiin kaksi 
perhesirkusryhmää 3–5-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen sekä valmentava ryhmä 5–7-vuoti-
aille. Syksyllä pidettiin yksi perhesirkusryhmä ja yksi 
valmentava ryhmä. Yhteistyö jatkuu vuonna 2020.

Päättötodistukset

Sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksen 
saivat Hertta Kella, Essi Savonius ja Maija Tuominen. 
Päättötyöt arvioitiin ensimmäistä kertaa uudistettujen 
opetussuunnitelmien arviointiosa-alueiden ja -kritee-
rien mukaisesti. Päättötyöarvioitsijoina toimivat 
Susanna Keski-Kohtamäki, Inari Pölkki, Sanni 
Sarlin-Takayama ja Petra Solar.

Opetuksen kehittäminen ja arviointi

Opetus- ja hallintohenkilökunnan taidealakohtaisia 
opetuksen kehittämis- ja arviointipäiviä pidettiin 
13.5., 14.5. ja 16.5.2019.

IV Henkilökunnan koulutus ja osallistu-
minen

Koulutukset

Rehtori Anu Myllyniemi osallistui yhdessä opetushen-
kilökunnan kanssa  TPO-liiton ja OPH:n järjestämään 
uuden opetussuunnitelman Luotsit II -hankkeeseen. 
Hankeen päätösseminaari pidettiin 11.11.2019 keskus-
takirjasto Oodissa. Lisäksi Myllyniemi osallistui OPH:n 
Opittu näkyväksi -koulutukseen 21.3.2019 sekä opetus-
hallinnon tutkinnon koulutukseen 5.–7.5. ja 5.–7.8.2019. 

Syksyllä alkoi ETOL:n taideopettajille ja hallinnolle 
suunnattu Taidepedagogiikka ja luovuus -hanke, jonka 
ensimmäiseen koulutuspäivään 8.11.2019 osallistuivat 
rehtori ja teatteriopettaja Tanja Hautakangas. Opetus-
henkilökunnan osallistuminen hankkeeseen jatkuu 
vuonna 2020.

Osallistumiset tapahtumiin ja tilaisuuksiin

Opinto- ja tuotantokoordinaattori Elisa Gylling osal-
listui Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan 
kehittämistilaisuuksiin 6.6. ja 8.10.2019 sekä Sanoista 
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tekoihin -seminaariin 20.11.2019. Lisäksi Gylling osal-
listui 5.6.2019 järjestettyyn OPH:n Lukuliike -tapaami-
seen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston Miljoonat 
jakoon -tilaisuuteen 24.10.2019. Anu Myllyniemi osal-
listui OKM:n TPO:n rahoitusjärjestelmäselvityksen 
keskustelutilaisuuteen 9.4.2019 Musiikkitalolla. Lisäksi 
hän toimi Espoossa järjestetyn Nurtsi-nuorisosirkus-
festivaalin palauteraadissa 4.6.2019.

Kestävän kehityksen pilotointi

Pukinmäen taidekoulut on mukana TPO-liiton hank-
keessa, jossa pilotoidaan kestävän taiteen perusopetuksen 
indikaattoreita. Hanke alkoi syksyllä 2019 pidetystä 
koulutuksesta 11.10.2019 ja jatkuu vuonna 2020 indi-
kaattorien pilotoinnilla yhdessä henkilökunnan kanssa. 
Tulokset raportoidaan TPO-liitolle.

V Esitykset, näyttelyt ja konsertit

• Teatterin Maalisfestivaali sirkussalilla 3.3.2019 

• Kuvataidenäyttelyn avajaiset Pukinmäen kirjastossa
Pukinmäen taidetalo ry:n vuosipäivänä 4.4.2019

   
• Kevätsirkus ja sirkuskokonaisuus Montaasi Malmitalolla 
   26.–27.4.2019, ohjaus Kaito Takayama ja Susanna 
   Keski-Kohtamäki

• Kesäproduktio Hölmöläisiä Mustasaaressa 
27.6.–8.7.2019, ohjaus Anu Myllyniemi,  
sirkusohjaus Sanni Sarlin-Takayama

• Kesäproduktio Kaksipäinen lohikäärme Fallkul-
   lassa 9.–21.7.2018, ohjaus Pekka Mattila, 

sirkusohjaus Jilka Repo

• Lasten taiteiden yö -tapahtuma 15.8.2019 
taidetalolla

• Musiikkikonsertti 29.11.2019 Pakilakodilla

• Joulusoittajaiset 3.12.2019 Pihlajamäen kirkolla

• Joulupaja 9.12.2018 taidetalolla

• Monitaiteinen produktio Notre Damen henki 
Malmitalolla 13.–15.12.2019, ohjaus ja käsikirjoitus 
Pekka Mattila, sirkusohjaus Inari Pölkki, skenografia 
Maie Mei

• Pukinmäen sirkuskoulun joulushow’t Malmitalolla   
12.–15.12.2019

• Teatteridemot 9.12. ja 11.12. Pukinmäenkaaren  
   peruskoululla

VI Erillisprojektit ja yhteistyöhankkeet

Moskovassa ATO-teatterin vieraana

Venäläinen ATO-teatteri kutsui Pukinmäen taidekou-
lujen Hölmöläisiä-esityksen vierailulle Moskovaan 
10.–16.10.2019. Matkalle lähti kaksitoista oppilasta 
sekä Tanja Antila (tulkki), Kukka Eklund (sirkusopet-
taja), Janna Eskelinen (apulaisohjaaja), Anu Myllyniemi 
(ohjaaja) ja Anja Vilja (vanhempi). Matka taittui Tols-
toi-junalla ja perillä tutustuttiin nähtävyyksiin, venäläi-
seen kulttuuriin ja sirkukseen. Vuonna 2020 toteutunee 
ATO-teatterin vastavierailu Suomeen.

Lasten maalauksia Väestörekisterikeskuksen putkessa

Kuvataidekoulun oppilaat valmistivat taideteoksia 
Väestörekisterikeskuksen remonttiputkeen ilostutta-
maan maistraatissa asioivia ihmisiä remontin aikana 
huhti-elokuussa 2019. Teosten teemana oli elämänkaari 
ja ne käsittelivät eri elämäntilanteita, joissa maistraa-
tissa asioidaan. Projektin kuvataideohjaajina toimivat 
kuvataideopettajat Tiina Forsman ja Sanna Koskimäki.

Monitaiteiset loma-ajan leirit (AVI)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi Pukin-
mäen taidekouluille leiriavustusta, jonka avulla järjes-
tettiin monitaiteiset loma-ajan leirit kesäloman lopulla 
ja syyslomalla. 29.7.–2.8.2019 klo 10–15 oli fantasia-ai-
heinen kuvataide-nukketeatterileiri, jolle osallistui 
10 lasta. Lapsille tarjottiin lämmin lounas jokaisena 
leiripäivänä. 14.–18.10.2019 klo 10–15 oli supersan-
karit-teemainen kuvataide-teatterileiri, jolle osallistui 
14 lasta. Ohjaajina leireillä toimivat Tiina Forsman, 
Tanja Hautakangas ja Mira Laine. Pukinmäen Martat 
valmisti lapsille lounaan jokaisena leiripäivänä.

Lasten kesäakatemia 

Lasten kesäakatemian kesäkursseja järjestettiin yhdessä 
OSSY ry:n kanssa koulujen loppumisen ja juhannuksen 
välillä. Taidekursseja toteutettiin keramiikassa, sirkuk-
sessa, kuvataiteessa ja avaruusraketin rakennuksessa. 
Viikon kestävistä kursseista koostuvaan Lasten kesäaka-
temiaan osallistui 47 lasta ja opetuksesta vastasivat Kata-
riina Guthwert, Tuukka Kangas, Susanna Keski-Kohta-
mäki, Mira Laine, Inari Pölkki, Helena Turkki ja Mikko 
Viinamäki (Leikkiteatteri-yhdistys ry.)

Sirkuksen tiiviskurssit

Kesällä 17.–19.6.2019 järjestettiin kolme sirkuksen 
tiiviskurssia käsilläseisonnasta, hulavanteesta ja 
rengastrapetsista. Sanni Sarlin-Takayaman luotsaamat 
kurssit keräsivät 25 osallistujia.
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Lasten Avaruusraketti

Kesällä 2019 Pukinmäen taidekoulut toteutti Lasten 
Avaruusraketti -yhteisötaideprojektin. Avaruusraketin 
toteutti kuvataideopettaja Tuukka Kangas yhdessä lasten 
kanssa rakennustyöpajassa 10.–14.6.2019. Avaruus-
raketti ilahdutti pukinmäkeläisiä lapsia Katukahvila 
Pajussa 17.–21.6.2019. Raketti sai väriä pintaan 29.7.–
2.8.2019 pidetyllä Fantasia-taideleirillä, minkä jälkeen 
se vieraili erilaisissa kaupunginosatapahtumissa, joissa 
sen yhteydessä toteutettiin mm. elämyksellistä avaruus-
seikkailua ja ufotyöpajoja. Raketti oli ohjelmanumerona 
15.8. Lasten taiteiden yö -tapahtumassa Pukinmäen 
taidetalolla, 17.8. Skidit-festareilla ja 7.9. We Love Pihlis 
-tapahtumassa. Lisäksi se ylitti valtakunnalisen uutis-
kynnyksen kahteen kertaan, kun YLE uutisoi aiheesta 
18.6.2019 verkkosivuillaan sekä klo 18.00 ja klo 20.30 
uutisissaan. Myös We Love Pihlis -tapahtumasta tehtiin 
7.9.2019 klo 20.30 uutisten loppukevennys, jossa raketti 
paistatteli uudelleen valtakunnan julkisuudessa.

Keramiikkakurssit aikuisille ja perheille 

Kevät- ja syyslukukausilla 2019 pidettiin keramiikka-
kursseja perheille sekä aikuisille. Katariina Guthwert 
ohjasi kolme neljän kerran kurssia, yhden perheille 
ja kaksi aikuisille. Kurssit olivat hyvin suosittuja ja 
syksyllä kaikki kurssit olivat täynnä. Sunnuntaisin 
pidettiin perhekeramiikka sekä aikuisten keramiikka, 
lisäksi torstaisin oli yksi kurssi lähinnä Designmuseon 
henkilökunnasta koostuvalle ryhmälle.

Teatterikerho Hiidenkiven peruskoululla

Hiidenkiven peruskoululla pidettiin alakoululaisille 
suunnattua teatterikerhoa iltapäivisin syyslukukaudella 
2019. Kerho jatkuu vuonna 2020.

Rippikoululaisten ehtoollispikaripaja 

Katariina Guthwert piti Malmin seurakunnan rippi-
koululaisille ehtoollispikarityöpajat 4. ja 11.6.2019.

Sirkusta senioreille

Pukinmäen taidekoulujen sirkusopettaja Kukka Eklund 
jatkoi Seniorisirkus-hanketta osana Turun Taideakate-
mian YAMK-tutkintoaan. Hanke jatkuu vuonna 2020.

Edu Futuren kansainväliset vierailut

Kansainvälisiä opintomatkoja järjestävä Edu Future 
vieraili euroopalaisista rehtoreista ja opettajista koos-
tuvien opintoryhmien kanssa Pukinmäen taidekou-
luilla tutustumassa taiteen perusopetustoimintaan 
14.4. ja 3.11.2019.

Esiintymiskeikat ja tapahtumaosallistumiset 

• Teatterikoululaisten esitykset Pendulum ja Lasten 
uni Loiste-festareilla toimintakeskus Hapen Narrin 
näyttämöllä 30.3.2019 

• Teatterioppilaiden opintomatkat Teatterimuseoon 
8.5. ja 15.5.2019

• Hölmöläisiä-sikermä Linnanmäen Kymppi-
synttäreillä 25.5.2019

• Teatterikoululaisten Pendulum esitys, ohjaus Pekka 
Mattila Teatris-festivaaleilla Jyväskylässä 
24.–26.5.2019

• Sirkusesitys ja Urban Afro Fusion tanssiesitys 
Pukinmäkipäivillä 25.5.2019

• Sirkusesitys Pihlajamäen ostoskeskuksella 25.5.2019, 
tilaajana Pihlajamäen Lions Club

• Sirkuskoululaisten Montaasi-esitys ja syventävän
tason oppilaiden sooloesityksiä Nurtsi-nuorisosir-
kusfestivaaleilla Espoossa 3.–7.6.2019

• Skidit-festivaalille osallistuminen Lasten Avaruus-
raketilla 17.8.2019

• Sanataidetyöpaja Pihlajanmäen ala-asteen Sanataide-
päivässä 23.8.2019

• Oppilas Sanni Korhosen esiintymismatka Liettuaan 
Šakian kaupunkiin 29.–31.8.2019

• Ufotyöpaja We Love Pihlis tapahtumassa 7.9.2019

• Sirkusesitys As. Oy Kotimaitikan pihajuhlissa 
Tapanilassa 14.9.2019

• Sirkusesitys Malmitalon Ipanapippaloissa 15.9.2019
 
• Hölmöläisiä-esitys Hiidenkiven peruskoulun

oppilaille 7.10.2019

• Toiminnan esittely Lions Club Helsinki/Pohjoinen 
kokouksessa 18.11.2019

• Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskon 20-vuotisjuhla
28.11.2019

• Itsenäisyyspäivän lippupuhe ja konsertti Pukinmäen
VPK:lla 6.12.2019
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VII Tiedotus ja viestintä

Oppilaita ja vanhempia tiedotettiin opetuksen järjes-
tämisestä ja käytännöistä kaksi kertaa lukuvuodessa 
kurssikirjeillä. Lisäksi oppilaille ja vanhemmille lähet-
tiin viisikertaa kertaa lukuvuoden aikana sähköiset 
uutiskirjeet, joissa informoitiin kauden esityksistä, 
näyttelyistä ja tapahtumista. Opettajille lähetettiin 
sähköinen uutiskirje kaksi kertaa lukuvuodessa kevät- 
ja syyslukukauden alussa. Uutiskirjeissä käytettiin 
MailChimp -sähköpostiohjelmaa. Sisäisessä tiedotuk-
sessa käytetiin sähköpostia ja Slack -pikaviestisovel-
lusta. 

Taidekoulujen toiminnasta tiedotettiin www-sivuilla, 
Facebookissa ja Instagramissa ja paikallislehti Koil-
lis-Helsingin Lähitiedossa. Www-sivujen ylläpidosta 
vastaa Fiilispaja. Tärkeimmistä esityksistä ja tapahtu-
mista laadittiin lehdistölle lähetettäviä tiedotteita ja 
lehtinäkyvyyttä saatiin yhteensä yhdeksässä lehtiju-
tussa vuoden 2019 aikana. Sirkusopettaja Jilka Repo 
esiintyi 26.7. MTV:n Huomenta Suomessa ja kertoi 
sirkusharrastuksen mahdollisuuksista. Lisäksi Pukin-
mäen taidekoulut tiedotti toiminnastaan Koillis-Hel-
singin koulujen oppilaita jakamalla kouluille oman 
opetusohjelmansa tammikuussa ja elokuussa. Yhdis-
tyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kutsu 
julkaistiin Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdessä kaksi 
viikkoa ennen kokouksia. Vanhempain-ilta järjestettiin 
sirkussalilla Erkki Melartinin tie 2 D:ssä 4.2.2019.

VIII Toimitilat 

Taidekoulujen opetus järjestettiin viidessä eri toimi-
pisteessä Pukinmäen kaupunginosassa. Unikkotie 4:n 
tiloissa annettiin kuvataide-, sanataide-, teatteritaide- 
ja rumpuopetusta. Säveltie 5:n tiloissa järjestettiin 
muu musiikinopetus ja siellä sijaitsivat myös taidekou-
lujen toimistotilat. Sirkussalilla Erkki Melartinin tie 
2 D:ssä järjestettiin sirkus-, tanssi- ja teatteriopetusta. 
Pukinmäenkaaren peruskoululla Kenttäkuja 12:ssa 
järjestettiin teatteriopetusta maanantaisin ja keskiviik-
koisin ja Tehtaankadun ala-asteenkoululla Tehtaan-
katu 15:ssä järjestettiin teatteriopetusta torstai-iltapäi-
visin. Bändiopetus järjestettiin Pukinmäen nuorisota-
lolla. Neuvotteluja Unikkotien rakennuksesta jatkettiin 
Helsingin kaupungin kanssa ja uusi vuokrasopimus 
solmittiin syksyllä 2019.

Unikkotien 4:n, Säveltie 5:n ja Erkki Melartinintie 2 
D:n toimitilojen siivouksesta vastasivat Elisa Gylling, 
Tuula Hökkä, Jilka Repo, Salli Tommola ja Kukka 
Eklund, joka vastasi myös puvustohuollosta. Kiin-
teistöjen huollosta vastasivat Veijo Muroke ja Pekka 
Mattila.

IX Työsuojelu ja työterveyshuolto

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n työntekijöiden 
valitsemana työsuojeluvaltuutettuna toimi kevätluku-
kaudella 2019 Kaito Takayama ja varavaltuutettuina 
toimivat Pekka Mattila ja Salli Tommola. Takayama 
jatkoi työsuojeluvaltuutettuna syyslukukaudella 2019 
ja varavaltuutettuina toimivat Katariina Guthwert 
ja Jilka Repo. Työsuojelupäällikkönä toimi Anu 
Myllyniemi. Työsuojelun yhteistoimintaa toteutettiin 
opettajakokouksissa, jossa arvioitiin työpaikan riskejä 
ja vaaroja. 

Työntekijöiden ja oppilaiden tapaturmavakuutus 
on vakuutusyhtiö IF:ssä. Lakisääteisten työterveys-
huollon palveluiden tuottajana toimii Klinikka 1. 
Henkilökunnalle järjestettiin hätäensiapukoulutus 
29.10.2019. Lisäksi syksyllä 2019 aloitettiin henkilö-
kunnan pilates-tunti, jota ohjasi Susanna Keski-Koh-
tamäki.

X Talous

Vuoden vaihteessa avoimia kattamattomia vastuita 
siirtyi tälle vuodelle 8 045,46€ (2018: 5 053,04 €). 
Varoja toimintaan oli käytettävissä 356 146,19 €  
(2018: 356 734,04 €), erilaisia kuluja kertyi 373 255,66 € 
(2018: 356 030,86 €) ja tulos jäi tappiolliseksi 
17 109, 47 € (2018: voitto 703,18 €). Oman pääoman 
alijäämäksi jäi 11 637,10 € (2018: ylijäämä 5 472,37 €).

Tuloista kaksi kolmasosaa kertyi lukukausimaksuista 
240 627,43 € (68%, 2018: 68%), toiminta- ja projek-
tiavustuksia saatiin 110 793,86 € (31%, 2018: 30%) 
ja loput varat 4 724,90 € (1%, 2018: 2%) koottiin 
jäsenmaksuina ja korkotuottoina. Kuluista suurin osa 
muodostui palkoista 292 300,10 € (78%, 2018:  
275 494,78 € | 77%) opetustoiminnasta 35 338,21 € 
(9%, 2018: 26 833,76 € | 8%) ja vuokrista 45 617,35 € 
(13%, 2018: 15%).


