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PUKINMÄEN TAIDEKOULUT
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

sesta vallitsevasta tilanteesta johtuen joko taloudellisista
tai muista syistä. Vuonna 2021 oppilasmäärä pyritään
palauttamaan samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.

I Yhdistys

III Toimitilat

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry ylläpitää Pukinmäen
taidekoulut -nimistä oppilaitosta, joka järjestää monitaiteista tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta lapsille ja
nuorille sekä heidän perheilleen Koillis-Helsingissä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka johtaa toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti.

Opetusta järjestetään käytettävissä olevien tilallisten
resurssien puitteissa. Taidekoulujen opetus järjestetään
pääosin viidessä eri toimipisteessa Pukinmäen kaupunginosassa. Unikkotie 4:n tiloissa annetaan kuvataide-,
sanataide- ja rumpuopetusta. Säveltie 5:n tiloissa järjestetään muu musiikinopetus ja siellä sijaitsevat myös
taidekoulujen toimistotilat. Sirkussalilla Erkki Melartinin tie 2 D:ssä järjestetään sirkus-, tanssi- ja teatteriopetusta. Tilan peruskorjausta jatketaan vuoden 2021
aikana. Teatteriopetusta jatketaan Pukinmäenkaaren
peruskoulun tiloissa Kenttäkuja 12:sta ja uudessa tilassa
Hiidenkiven peruskoululla Rajatie 7. Kitaraopetusta
järjestetään Pukinmäen nuorisotalolla Pukinmäenaukiolla.

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 (TPO) yleisen oppimäärän perusteita sekä kuva-, sirkus-, teatteritaiteen laajan oppimäärän
perusteita. Sirkustaiteen laajaan oppimäärään saatiin
15.11.2019 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) järjestämislupa ja oikeus valtionosuuteen. Kaikille opetettaville taiteenaloille on laadittu opetussuunnitelmat, jotka
Helsingin kaupunki on hyväksynyt 21.8.2018.

IV Henkilöstö
Pukinmäen taidekouluissa työskentelee kokoaikainen
rehtori/toiminnanjohtaja. Hänen lisäkseen hallinnossa
työskentelee opinto- ja tuotantokoordinaattori. Taideopettajia on yhteensä noin 23, joista kolme on kokoaikaisia. Vuonna 2021 palkataan sirkusopettaja toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen ja hänen työnkuvaansa
sisältyy myös opetuksen kehittämistä. Osa-aikaisessa
työsuhteessa on yksi siivooja. Lisäksi palkkatuetussa
työsuhteessa on puvustonhoitaja 65% työajalla. Produktiokohtaisesti palkataan ompelijoita, koreografeja, lavastajia, valosuunnittelijoita, apulaisohjaajia sekä markkinointi- ja tiedotusapuvoimia. Lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään yhdessä Klinikka 1 Oy:n kanssa.
Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan yhteistyössä
koko henkilöstön kanssa opettajakokousten yhteydessä.

Syksyllä 2020 opetuksessa aloitti yhteensä noin 522
oppilasta (485 TPO-oppilasta). Opetussuunnitelman
mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 10, sirkustaiteessa
27, tanssissa 4 ja teatteritaiteessa 5. Musiikin viikottaisessa opetuksessa annetaan noin 80 yksityis- tai ryhmäopetustuntia. Produktio-opinnoissa aloitti yksi ryhmä.
Varhaisiän taideintegraatio-opinnoissa aloittivat taidepomppu- ja taidemuskariryhmä. Taidepompussa yhdistyvät sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taidemuskarissa
yhdistyvät kuvataide, musiikki ja sanataide. Musiikissa
aloitti myös yksi viulun yhteissoittoryhmä ja ryhmäopetuksen vakiinnuttamista jatketaan. Lisäksi syksyllä 2020
järjestetään keramiikan lyhytkursseja neljä.

V Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittäminen pohjaa Pukinmäen taidekoulujen kehittämissuunnitelmassa (2021) tehtyyn toiminta-analyysiiin. Kehittämisen painopistealueina vuonna
2021 ovat:

Yhteistä Pukinmäen taidekoulujen kaikille opetettaville
taiteenaloille ovat taideproduktio-opinnot, joissa oppilaat
osallistuvat monitaiteisen yleisölle esitettävän produktion
toteutukseen. Taideproduktio-opintoja vuonna 2021 ovat
kaksi kesäproduktiota ja monitaiteinen jouluproduktio.
Vuonna 2021 kesäproduktiot järjestetään Mustasaaren
ja Fallkullan kesäteattereissa ja monitaiteinen jouluproduktio Malmitalon Malmisalissa. Esitysten ensisijaista
kohderyhmää ovat helsinkiläiset lapsiperheet.

1) Taideopetuksen laadun parantaminen
Opetussuunnitelman käytäntöön jalkauttamista jatketaan. Pukinmäen taidekoulut hallinnoi OPH:n rahoittamaa Opittu ja koettu näkyväksi -hanketta, jossa
Opetushenkilökunnan keskinäistä yhteistyötä yli taidealojen jatketaan ja opetussuunnitelman eri taiteenaloja
integroivia mahdollisuuksia korostetaan. Oppilaiden ja
alumnioppilaiden osallistamista opetussuunnitelman
kehittämistyöhön jatketaan. Virvatuli-mallin mukaista
laadunarviointia jatketaan ja laajennetaan uusiin kohderyhmiin vuonna 2021. Lisäksi etäopetuskäytäntöjä
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Syksyllä 2020 aloittaneet oppilaat ja ryhmät jatkavat
vuodelle 2021. Myös keramiikan lyhytkurssit järjestetään vuonna 2021.

kehitetään opettajia kouluttamalla ja välineiden käyttöön
perehdyttämällä.

Puistolan Urheilijoiden kanssa syksyllä 2020 alkanutta
yhteistyötä akrobatiaopetuksen muodossa jatketaan.
EduFuturen kanssa jatketaan yhteistyötä kansainvälisten opintovierailujen muodossa, mikäli matkailurajoitukset Euroopassa niin sallivat. Vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä moskovalaisen Ato-teatterin kanssa
jatketaan ainakin videoesityskokeilujen muodossa.

2) Arvojen kirkastaminen
Pukinmäen taidekoulujen yhteisö haluaa tulla tietoiseksi yhteisesti jaetuista arvoistaan. Arvokeskustelua
jatketaan kahdessa henkilökunnalle järjestettävässä
tulevaisuustyöpajassa. Arvokeskustelun on tarkoitus
edesauttaa myös Virvatuli-itsearviointijärjestelmän
käyttöönottoa ja laatukriteerien määrittelyä. Myös
oppilaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
täyttymistä arvioidaan ja suunnitelmaa työstetään
yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Henkilökunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään. Lisäksi Pukinmäen
taidekoulut osallistuu TPO-liiton hankkeeseen, jossa
taiteen perusopetusoppilaitoksille kehitetään kestävyyskriteerit ja kestävän kehityksen arviointityökalu.

Pukinmäen taidekoulujen oppilaat ja opettajat tekevät
aktiivisesti esitysvierailuja, taidekokeiluja ja -työpajoja
kouluihin, päiväkoteihin ja palvelutaloihin sekä erilaisiin kaupunkitapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin.
Sirkuskoulussa on esiintyvä ryhmä, joka keikkailee
aktiivisesti.
Pukinmäen taidekoulujen esitys Hölmöläisiä on valittu
vuoden 2021 6th International Children Theatre
Festivalille Sveitsin Türgiin. Matka toteutetaan heinäelokuussa 2021. Lisäksi sirkuskoulun ryhmä esiintyy
Hepp-festivaalilla Norjan Trondheimissa. Molemmat
matkat toteutetaan, mikäli koronavirustilanne sen
sallii.

3) Tukitoimintojen tehostaminen
Hallinnonprosessessien tehostamista jatketaan. Kartoitustyö aloitettiin vuonna 2019 ja sitä jatkettiin 2020.
Vuonna 2021 otetaan käytöön Eepos oppilaitoshallintaohjelma sekä uusi taloushallinto-ohjelma Netvisor, joka
mahdollistaa viimein sähköiseen laskutukseen siirtymisen vuonna 2021.

VII Esitykset ja tapahtumat
• Taidekoulujen avoimet ovet tammikuussa 2021
teemalla “tuo ystäväsi tunnille” (vapaa pääsy)

4) Toimintaedellytysten vahvistaminen
Oppilasmäärää pyritään saamaan koronapandemiaa
edeltäneelle tasolle. Sirkuksen oppilasmaksuja lasketaan
valtionosuuden turvin pysyvästi. Poikia kiinnostavia
taideopetusmuotoja vahvistetaan ja pidetään mukana
tarjonnassa. Opetusta tehdään saavutettavammaksi
erityisesti maahanmuuttajataustaisille ja vähävaraisille
perheille. Verkkosivut käännetään englanniksi. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan koulutusten, pilatestunnin ja työterveyshuollon palvelujen muodossa.
Kesällä 2020 käynnistynyttä sirkussalin remonttia jatketaan ja henkilöstön taukotiloja ja työviihtyvyyttä parannetaan. Neuvotteluja kuvataidekoulun Unikkotie 4:n
rakennuksesta jatketaan Helsingin kaupungin kanssa.
Musiikin ryhmäopetukseen soveltuvien tilojen etsimistä
jatketaan.

• Kuvataidenäyttelyn avajaiset Pukinmäen kirjastossa
4.4.2021 (vapaa pääsy)
• Ympäristötaideprojekti taidepolku Pukinmäessä 2021
• Sirkuskoulun kevätshow’t Malmitalolla huhtikuussa
2021
• Musiikkikoulun kevätkonsertti Malmitalolla huhtikuussa
2021
• Musiikkimatineat Säveltie 5:ssa 2021 (vapaa pääsy)
• Teatteriviikko toukokuussa 2021 (vapaa pääsy)

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

• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Fallkullassa 2021
juhannuksen jälkeisillä viikoilla

MLL:n aloitteesta syntynyttä taiteen perusopetuksen
varhaisiän opetusta perhesirkuksessa 1–5-vuotiaille sekä
valmentavaa ryhmää 5–7-vuotiaille pyritään jatkamaan
MLL Puistolan kanssa taas vuonna 2021. Toiminta on
ollut tauolla koronatilanteen vuoksi syksyllä 2020.
Hiidenkiven peruskoulun kanssa syksyllä 2019 alkanut
teatterin iltapäiväkerho jatkuu vuonna 2021. Myös

• Joulusirkusshow’t ja monitaiteinen esitys Malmitalolla
joulukuussa 2021

• Taiteiden yö -tapahtuma 2021 elokuussa (vapaa pääsy)

• Taidepaja joulukuussa 2021 taidetalolla (vapaa pääsy)
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• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Mustasaaressa
2021 juhannuksen jälkeisillä viikoilla

tyksiin ja mainoksiin. Tärkeimmistä esityksistä
ja tapahtumista laaditaan lehdistölle lähetettäviä tiedotteita. Pukinmäen taidekoulut tekee
kiinteää yhteistyötä Koillis-Helsingin koulujen
kanssa jakamalla koulujen oppilaille kaksi kertaa
vuodessa oman opetusohjelmansa, mikäli koronavirustilanne sen sallii.

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
uutiskirjeet, joissa informoidaan kauden esityksistä,
näyttelyistä ja tapahtumista. Vanhempainilta järjestetään 8.2.2021. Oppilaitos-, henkilöstö- ja taloushallinto-ohjelmien kehittäminen vaikuttavat käytettäviin
sisäisen viestinnän alustoihin. Eepoksen käyttöönoton
myötä tiedotus hallinnon ja henkilöstön, hallinnon ja
huoltajien sekä opettajan ja oppilaiden välillä helpottuu
ja tehostuu. Slackin käyttöä henkilökunnan sisäisenä
pikaviestintäkanavana jatketaan.

IX Talous
Kehittämistyö kuten muun muassa henkilökunnan koulutus ja toistaiseksi voimassa olevan
työsopimuksen solmiminen sirkusopettajalle
lisävät vuoden 2021 palkkamenoja. Lisäkustannuksia koituu myös uuden Eepos oppilaitoshallonto-ohjelman, taloushallinto-ohjelman ja
palkanlaskentaohjelman käytöönotosta. Lisäksi
yhdistyksen vuokrakulut nousevat vuonna 2021
78,5% vuodesta 2019. Vastaavasti aiemmin riskivuokrana vuokranantajan tilille menneet tapahtumatuotot ohjataan tulevaisuudessa Pukinmäen
taidetalo-yhdistykselle.
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Taidekoulut tiedottavat toiminnastaan www-sivuilla,
Facebook-suvuillaan, Facebookin kaupunginosaryhmissä ja Instagramissa. Ulkoista viestintää selkeytetään
www-sivuja päivittämällä. Markkinoinnissa panostetaan aiempaa enemmän digitaaliseen markkinointiin,
hakukoneoptimointiin sekä sosiaalisen median päivi-
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