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I Yhdistys

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry ylläpitää Pukin-
mäen taidekoulut -nimistä oppilaitosta, joka järjestää 
monitaiteista tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta 
lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen Koillis-Hel-
singissä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka 
johtaa toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten 
päätösten mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyi yhdistyksen uudistetut säännöt 26.10.2018.

Yhdistyksen hallitus

Sirpa Kivilaakso, puheenjohtaja 
Elisa Gylling, sihteeri

jäsenet
Kristiina Auro, varapj.
Kristiina Halla 
Vesa Purokuru
Sinikka Vepsä

varajäsenet
Mari Bisi
Kaija Heinonen
Kristiina Hurmerinta

Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten 
lisäksi yhdistyksen hallitus piti vuoden 2020 aikana 
yhdeksän kokousta. Yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajana toimi Sirpa Kivilaakso, FT. Yhdistyksen 
taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Elisa Gylling. Gylling 
toimi myös yhdistyksen hallituksen sihteerinä 15.9. 
saakka, jonka jälkeen hallituksen kokouksissa otettiin 
käyttöön kiertävä sihteeriys. Esittelijänä hallituksen 
kokouksissa toimi toiminnanjohtaja Anu Myllyniemi 
15.9. saakka. 20.11.2020 lähtien hallituksen kokouksiin 
osallistui Nuori taide-säätiön edustaja Veijo Muroke. 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi 17.4. lähtien Maija 
Rasila ja tilintarkastusyhteisönä toimi tilintarkastus-
toimisto Tiliextra. Yhdistykseen kuului 12 maksanutta 
henkilöjäsentä, yksi kunniajäsen sekä kaksi yhteisö- ja 
kolme kannatusjäsentä: Pukinmäen sosiaalidemo-
kraattinen yhdistys, Pukinmäki-seura ry, Malmin 
seurakunta, Mannerheimin lastensuojeluliiton Puis-
tolan yhdistys ja Pukinmäen apteekki.

Yhdistys on Suomen sanataideopetuksen seuran 
(SSOS), Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen 
liiton, Suomen nuorisosirkusliiton (SNSL) ja Esittävien 
taiteiden oppilaitosten liiton (ETOL) jäsen.

Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama on SNSL:n 
hallituksen jäsen. Anu Myllyniemi on ETOL:n varapu-
heenjohtaja ja Taiteen perusopetusliiton (TPO-liitto) 
hallituksen varajäsen. Elisa Gylling on Pukinmäki- 
seuran jäsen.

Yhdistys ryhtyi valmistelemaan Pukinmäen taidekou-
luille johtosääntöä lakien 634/1998 ja 434/2003 mukai-
sesti. Johtosäännön on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Koronan vaikutukset, varautumissuunnitelma ja 
-työryhmä 

Yhdistyksen toimintavuosi 2020 oli hyvin poikkeuk-
sellinen koronapandemian johdosta. 15.3. alkanut 
valtakunnallinen sulku ja sitä seuranneet koronara-
joitukset vaikuttivat yhdistyksen ja sen ylläpitämän 
Pukinmäen taidekoulujen toimintaan monin tavoin. 
Taidekoulujen opetusta jouduttiin järjestämään etänä, 
monet suunnitellut tapahtumat, matkat sekä vierailut 
peruttiin. Lisäksi keväällä 2020 henkilökuntaa joudut-
tiin lomauttamaan osittain. 

Pandemiatilanteeseen reagoinnin ja varautumisen 
vuoksi yhdistys valmisteli omaa varautumissuunni-
telmaa. Lisäksi perustettiin varautumistyöryhmä, joka 
kokoontui tekemään päätöksiä ja toimeenpanemaan 
koulun toimintaa koskevia koronarajoituksia. Varau-
tumistyöryhmään kuuluivat yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja Sirpa Kivilaakso, toiminnanjohtaja/
rehtori Anu Myllyniemi ja työsuojeluvaltuutettu Kaito 
Takayama (kevät 2020) sekä työsuojeluvaltuutettu 
Kukka Eklund (syksy 2020). 

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.

Taidekoulujen toimintaa kehitettiin henkilökunnan 
kanssa kahdessa tulevaisuustyöpajassa  23.1. ja 13.5., 
joita fasilitoi organisaatiokonsultti Vesa Purokuru. 
Kehittämistoiminta jatkuu vuonna 2021.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan kulttuurijaosto myönsi 11.12.2018 vuosille 
2019–2021 Pukinmäen taidekouluille kolmivuotisen 
toiminta-avustuksen, jonka tarkoituksena on mahdol-
listaa taidekoulujen toiminnan kehittäminen. Anu 
Myllyniemi osallistui kehittämistä tukevaan kump-
panuustapaamiseen 7.11.2020 Helsingin kaupungin 
edustajien Veikko Kunnaksen ja Nina Granin kanssa.
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Uudet oppilaitos- ja taloushallinto-ohjelmat

Vuoden 2020 aikana tehtiin sopimukset uudesta oppi-
laitoshallinto-ohjelma Eepoksesta Oksidian kanssa ja 
uudesta taloushallinto-ohjelma Netvisorista Visma 
Solutionsin kanssa. Käyttöönoton valmistelu aloitet-
tiin ja koulutuksia hallinnolle pidettiin molemmista 
ohjelmista syksyn 2020 aikana. Ohjelmat otetaan 
käyttöön virallisesti vuoden 2021 alusta. Uudet hallin-
to-ohjelmat tehostavat hallinnon työskentelyä, erityi-
sesti palkanmaksua sekä oppilaiden ilmoittautumista 
ja oppilaaksiottoa. Ohjelmien käyttöön kouluttautu-
minen jatkuu vuoden 2021 puolella.

Hallintohenkilöstö

Pukinmäen taidekoulujen hallinnossa työskentelivät 
toiminnanjohtaja/rehtori Anu Myllyniemi, FM sekä 
opinto- ja henkilöstökoordinaattori Elisa Gylling, FM, 
kulttuurituottaja AMK.

Opetushenkilökunta

Kevätlukukaudella 2020 taidekouluissa työskenteli 21 
varsinaista opettajaa, neljä sijaisopettajaa sekä kaksi 
apuopettajaa ja yksi säestäjä. Taideopettajina keväällä 
2020 toimivat Edwin Bosire, Kukka Eklund, Tiina 
Forsman, Inari Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina 
Guthwert, Annariina Kaartinen, Pilvi Listo-Terva-
portti, Elina Karaksela, Ville Karaksela, Susanna 
Keski-Kohtamäki, Sanna Koskimäki, Mira Laine, 
Pekka Mattila, Jussi Miettola, Alisa Murtomäki, Inari 
Pölkki, Jilka Repo, Sanni Sarlin-Takayama, Kaito 
Takayama ja Galina Tuomi.

Syyslukukaudella 2020 taidekouluissa työskenteli 21 
varsinaista opettajaa, kuusi sijaisopettajaa sekä kaksi 
apuopettajaa ja yksi säestäjä. Taideopettajina syksyllä 
2020 toimivat Kukka Eklund, Tiina Forsman, Inari 
Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina Guthwert, 
Annariina Kaartinen, Hanna Kangasniemi-Paatelma, 
Ville Karaksela, Susanna Keski-Kohtamäki, Sanna 
Koskimäki, Mira Laine, Katja Luhtala, Pilvi Listo-Ter-
vaportti, Jussi Miettola, Inari Pölkki, Jilka Repo, Sanni 
Sarlin-Takayama, Aino Spence, Salumu Swed, Kaito 
Takayama ja Galina Tuomi.

Koronapandemiasta johtuen yhdistys joutui lomaut-
tamaan henkilökuntaansa. Sirkusopettajat ja kesä- 
teatteriopettaja olivat osittain lomautettuja keväällä ja 
kesällä. Heidän lisäkseen toiminnanjohtaja/rehtori oli 
lomautettuna touko-kesäkuussa kuukauden. Syksyllä 
2020 henkilökunnan työt jatkuivat tavalliseen tapaan.

Muu henkilöstö

Taidekoulujen puvustonhoitajaksi ja pukusuunnitte-
lijaksi palkattiin palkkatuella 23.9. Johanna Salonen. 
Ennen tätä Salonen työskenteli työkokeilussa. Koulun 
toimitilojen osa-aikaisena siivoojana jatkoi Tuula 
Hökkä. 

Apulaisohjaajat, kesätyöntekijät ja työharjoittelijat

Apuohjaajina loma-ajan leireillä työskentelivät taidekou-
lujen sirkusoppilaat Taru Äyräpää, Aili Forsberg sekä 
teatterioppilas Vilma Lahtinen. Sirkuksen apuohjaajana 
toimi sirkusoppilas Sanni Korhonen. Kesäteatterin 
apulaisohjaajana kesäsetelillä työskenteli Helena Turkki. 
Kesäteatterin projektityöntekijänä työskenteli taide-
koulujen entinen oppilas Hanna Myllyniemi. Syksyllä 
kahden viikon TET-harjoittelun taidekouluihin teki 
sirkusoppilas Anna Rantanen. Lisäksi syksyllä oli kieli-
harjoittelussa Galimatias kotoutumiskoulutuksen kautta 
taidemaalari Valentina Kapralova, joka teki Kaivon 
Salaisuus -esitykseen lavasteen ‘lentävä laiva’.

III Taiteen perusopetus

Sirkustaiteen laajan oppimäärän valtionosuus 

Sirkustaiteen laaja oppimäärä sai 15.11.2019 OKM:n 
järjestämisluvan ja oikeuden valtionosuuteen 
vuodesta 2020 alkaen. Koronapandemian täyttämän 
vuoden aikana valtionosuuden tuoma turva oli taide-
koulujen pelastus ja toimintaa pystyttiin kehittämään 
monista haasteista huolimatta.

Taideaineet ja opetussuunnitelmat 

Vuonna 2020 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 yhdenvertaisuus-
suunnitelman on hyväksynyt 21.8.2018 Helsingin 
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuurijaosto.
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Virvatuli-itsearviointimallin pilotointi

Keväällä 2020 toteutettiin Virvatuli-itsearviointimallin 
pilotointi teettämällä kysely yli 13-vuotiaille sirkus-
oppilaille. Kyselyssä mitattiin oppilaiden kokemusta 
sirkustaiteen opiskelusta ja oppimisesta sekä oppimis-
ympäristöstä. Vastausten perusteella oppilaat pitivät 
sirkusharrastustaan tärkeänä ja mielekkäänä. He 
kokivat kehittyneensä monipuolisesti opinnoissaan, 
erityisesti oman taitolajin tekniikassa, ilmaisukyvyssä 
ja esiintymistaidossa. Tärkeäksi sirkusopinnoissa koet-
tiin mm. uuden oppiminen ja taitavaksi tuleminen, 
kavereiden tapaaminen, yhdessä ryhmän kanssa toimi-
minen sekä ilmaisu- ja yhteistyötaitojen kehittyminen. 
Tilat ja välineet koettiin toimiviksi ja turvallisiksi 
sekä opiskeluilmapiiri positiiviseksi. Kehityskohteina 
mainittiin mm. isompi harjoitustila sekä monipuoli-
semmat välineet. 

Virvatulikyselyn laatimiseen osallistuivat sirkus-
opettajat ja hallintohenkilöstö. Kyselyn toteutti ja 
tulokset analysoi Elisa Gylling. Virvatuli-mallin 
käyttöä jatketaan vuonna 2021 ja kysely kohdistetaan 
kaikille taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajaa 
oppimäärää opiskeleville oppilaille. Kyselyn tulokset 
antavat suuntaa taidekouluissa toteutettavalle taiteen 
perusopetuksen laatutyölle.

Etäopetus 

Opetussuunnitelmia ryhdyttiin toteuttamaan etäope-
tuksessa 13.3. lähtien nopealla aikataululla pandemian 
aiheuttaman valtakunnallisen poikkeustilan vuoksi. 
Aluksi taidekoulujen etäopetus koostui etätehtävistä ja 
opetusvideoista, mutta pian siirryttiin reaaliaikaiseen 
livestream-opetukseen mm. Zoomin ja  
Instagram Liven välityksellä. Taidekouluissa aloitti 
etäopetustyöryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa 
keväällä (23.3., 6.4.) ja kerran syksyllä (1.9.). Kuva-
taiteessa jaettiin keväällä 2020 materiaalipaketit 
oppilaiden koteihin. Etäopetusta varten jokaiselle 
taiteenalalle perustettiin oma materiaalipankki Google 
Driveen. Kesällä 2020 saadun korona-avustuksen 
turvin päivitettiin taidekoulujen etäopetusvälineistöä ja 
hankittiin mm. iPadeja, mikrofoneja ja iPad-telineitä. 
Henkilökunnalle pidettiin etäopetusvälineiden käyttö-
koulutus 21.10. Koulutuksesta vastasivat Elisa Gylling ja 
ääniteknologi Ville Karaksela, joka myös avusti etäope-
tusvälineiden hankinnassa ja käyttöönotossa. Syksyn 
lähiopetuksen jälkeen taideopetusta ryhdyttiin toteut-
tamaan etäopetuksena taas 30.11.2020, kun koronara-
joitukset tiukentuivat. Etäopetus jatkui syyslukukauden 
2020 loppuun. Opettajille järjestettiin kaksi opastustuo-
kiota Zoom-livevideotuntien pitämiseen 30.11. ja 2.12.

Oppilasmäärät ja ryhmät

Keväällä 2020 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 551 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
kahdeksan, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 28, 
tanssissa neljä ja teatteritaiteessa viisi. Produktio-opin-
noissa aloitti kaksi ryhmää. Musiikin viikoittaisessa 
opetuksessa annettiin 83 yksityis- tai ryhmäope-
tustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-opetuksessa, 
taidepompussa ja taidemuskarissa aloitti yksi ryhmä 
kussakin.

Syksyllä 2020 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 490 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
10, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 26, tanssissa 
neljä ja teatteritaiteessa viisi. Produktio-opinnoissa 
aloitti yksi ryhmä. Musiikin viikoittaisessa opetuk-
sessa annettiin 83 yksityis- tai ryhmäopetustuntia. 
Varhaisiän taideintegraatio-opetuksessa pidettiin sekä 
taidepomppu- että taidemuskariryhmä.

Vakiintunut taiteen perusopetusyhteistyö Puistolan 
Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kanssa jatkui 
keväällä 2020. Puistolan kirkolla järjestettiin kaksi 
perhesirkusryhmää 3–5-vuotiaille ja heidän vanhem-
milleen sekä valmentava ryhmä 5–7-vuotiaille. Opetus 
jäi tauolle koronarajoitusten vuoksi 18.3.2020 lähtien 

Yli 13-vuotiaiden sirkustaiteen laajan oppimäärän 
oppilaiden Virvatuli-pilottikyselyn tuloksia keväältä 
2020.
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ja siirtyi etäopetukseen huhti-toukokuun ajaksi. 
Opetus jäi kokonaan tauolle syksyllä kirkon kieltäessä 
ulkopuolisen toiminnan tiloissaan.

Päättötodistus

Sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksen sai 
Aili Forsberg. Päättötyöarvioitsijoina toimivat Aada 
Forsberg ja Kaito Takayama.

IV Henkilökunnan koulutus ja osallistuminen

Opittu ja koettu näkyväksi

Syksyllä 2020 alkoi Pukinmäen taidekoulujen hallin-
noima ja OPH:n rahoittama hanke ‘Opittu ja koettu 
näkyväksi’, jossa keskitytään taiteen perusopetuksen 
sirkustaiteen laajan oppimäärän oppilasarviointi-
käytäntöjen uudistamiseen ja yhdenmukaistamiseen 
valtakunnallisesti. Hanke on taiteen perusopetuksen 
sirkustaiteen laajan oppimäärän valtionosuusoppilai-
tosten yhteishanke, jossa yhteistyökumppaneina ovat 
Circus Helsinki (Helsinki), Espoon sirkus- ja teatteri-
koulu Esko (Espoo), Sorin Sirkus (Tampere) ja Taide-
koulu Estradi (Lappeenranta). Myös kaikki ETOL:n 
sirkustaiteen taiteen perusopetusta antavat jäsenoppi-
laitokset on kutsuttu mukaan hankkeen koulutusjak-
soihin. Hankkeen keskeisin tavoite on laatia yhteiset 
arviointikriteerit sirkustaiteen laajan oppimäärän 
lopputyölle.

9.10. järjestettiin hankkeen avausaamu webinaarina, 
jossa koottiin osallistujat yhteen ja käynnistettiin 
hanke. Lisäksi laadittiin kokemuskysely sirkustaiteen 
laajan oppimäärän lopputyön tehneille alumnioppi-
laille.

27.11. pidettiin hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä, 
jonka teemana oli ‘Kannustava arviointikulttuuri ja 
arvioinnin merkitys taiteen oppimisessa’. Alustuksen 
päivän aiheeseen piti opetusneuvos Marjo Rissanen 
aiheesta ’Taidon oppiminen ja oppimisen arviointi’. 

Hankkeeseen osallistuvat Pukinmäen taidekouluista 
rehtori, opinto- ja tuotantokoordinaattori sekä sirkus-
koulun pääopettaja Sanni Sarlin-Takayama. Hanke 
jatkuu vuonna 2021.

Muut koulutusosallistumiset

Rehtori Anu Myllyniemi osallistui ETOL:n taideopet-
tajille ja hallinnolle suunnattuun ’Taidepedagogiikka 
ja luovuus’ -hankkeeseen, jonka toinen koulutus-
päivän pidettiin Tampereella Sorin Sirkuksella 17.1. 

Lisäksi hankkeen kolmannessa koulutuspäivässä 16.12. 
Myllyniemi piti alustuksen aiheesta ‘Oma polku taitei-
lija-pedagogiksi’. 

Osallistumiset tapahtumiin ja tilaisuuksiin

Rehtori ja opinto- ja tuotantokoordinaattori osallistui-
vat OPH:n uusille valtionosuustoimijoille järjestettyyn 
infotilaisuuteen 12.2. Työ 2.0 Labissa. 

Pukinmäen taidekoulut on osallistunut TPO-liiton ja 
OKKA-säätiön ‘Kestävä taiteen perusopetus’ -hank-
keeseen, jossa on laadittu taiteen perusopetuksen 
toimijoille kestävyysindikaattorit. Rehtori sekä opinto- 
ja tuotantokoordinaattori osallistuivat hankkeesta 
järjestettyyn webinaariin 11.5.2020.

V Esitykset, näyttelyt ja konsertit

• Koko taidekoulujen yhteisen Nenävideon julkistus
30.4.

• Kuvataidekoulun virtuaalinen kevätnäyttely verkossa
toukokuussa

• Kevätkonserttivideokooste toukokuussa

• Kesäproduktio ‘Sirkuseläinten vallankumous’ Fall-
kullan kotieläintilalla ja Pukinmäen kartanolla 2.7.–
14.7., ohjaus Anu Myllyniemi, sirkusohjaus Sanni 
Sarlin-Takayama, puvustus Johanna Salonen, projek-
tityöntekijät Hanna Myllyniemi ja Eveliina Rikkinen

• Puistosirkus-tapahtumat 8.8. ja 20.8. Säveltäjänpuis-
tossa, vetäjinä Kukka Eklund ja Jilka Repo 

• Teatterikoulun syysnäytökset: ‘Teinit vaihtoon’, 
‘Eläinten mielisairaala’, ‘Matokuristaja 2’ ja ‘Tunte-
maton oppilas’ sirkussalilla 30.8.

• Syysnäytökset ‘Solo Collections’ ohjaus Sanni 
Sarlin-Takayama, ‘Eläinten kylän koulu’ ja ‘Tunte-
maton oppilas’ Malmitalolla 2.9.

• Peruuntui: Yhteistyöprojekti Teatterimuseon kanssa 
11.– 12.4.

• Peruuntui: Kevätsirkusesitykset Malmitalolla 
17.–18.4.

• Peruuntui: Moskovalaisen ATO-teatterin vierailu 
17.–18.4.

• Peruuntui: Mustasaaren kesäteatteri 24.6.–5.7.



7

Pu
ki

nm
äe

n 
ta

id
et

al
o-

yh
di

st
ys

 ry

 • Peruuntui: Monitaiteinen produktio ja joulushow’t 
Malmitalolla 10.–13.12.

VI Erillisprojektit ja yhteistyöhankkeet

Monitaiteiset loma-ajan leirit (AVI)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi 
Pukinmäen taidekouluille leiriavustusta, jonka avulla 
järjestettiin monitaiteiset loma-ajan leirit talvilomalla, 
kesäloman lopulla ja syyslomalla. Lapsille tarjottiin 
lämmin lounas jokaisena leiripäivänä. Talvi- ja syys-
lomaleireillä ruokatarjoilusta vastasivat Pukinmäen 
Martat ja kesälomaleirillä Eveliina Rikkinen sekä 
Ella Kinnunen. 17.–16.2. oli Taikaviidakko-aiheinen 
sirkus-teatterileiri, jolle osallistui 15 lasta. Ohjaajina 
leirillä toimivat Tanja Hautakangas, Jenny Mansik-
kasalo ja Taru Äyräpää. 3.–7.8. oli Satukarnevaali-ai-
heinen keramiikka-teatterileiri, jolle osallistui 13 lasta. 
Ohjaajina leirillä toimivat Katariina Guthwert, Eveliina 
Rikkinen ja Ella Kinnunen. 12.–16.10. oli Katukarne-
vaali-teemainen keramiikka-sirkusleiri, jolle osallistui 
15 lasta. Ohjaajina leirillä toimivat Katariina Guthwert, 
Jilka Repo ja Aili Forsberg.

Kesäkurssit ja Lasten kesäakatemia

Taidekoulut toteutti itsenäisesti kesäkurssit keramii-
kassa, sirkuksessa, kuvataiteessa ja teatterissa. Viikon 
kestäville kursseille osallistui yhteensä 56 lasta ja 
opetuksesta vastasivat Katariina Guthwert, Tanja Hauta-
kangas, Susanna Keski-Kohtamäki, Sanna Koskimäki ja 
Taru Äyräpää. Sen sijaan OSSY ry perui koronapande-
miasta johtuen Lasten kesäakatemian kesäkurssit.

Sirkuksen tiiviskurssit

Sirkuksessa järjestettiin 13.–17.6. neljä tiiviskurssia 
perhesirkuksessa, pariakrobatiassa, käsilläseisonnassa 
ja rengastrapetsissa. Sanni Sarlin-Takayaman ja Kaito 
Takayaman luotsaamat kurssit keräsivät 27 osallistujaa. 
Jilka Repo piti 12.–14.10. aikuisille syysloman tiivis-
kurssin, jolle osallistui viisi henkilöä.

Keramiikkakurssit aikuisille ja perheille

Kevät- ja syyslukukausilla 2020 pidettiin useita kera-
miikkakursseja. Katariina Guthwert ohjasi keväällä 
yhden kurssin aikuisille ja yhden perheille. Kurssit 
jouduttiin osittain siirtämään myöhemmäksi korona-
pandemiasta johtuen. Syksyllä järjestettiin yhteensä 
neljä kurssia, kaksi perheille ja kaksi aikuisille. Aikuisten 
kursseilla keskityttiin rakupolttotekniikkaan ja kursseille 
osallistui yhteensä 16 henkilöä. Perhekursseille osallistui 
yhteensä 14 lasta huoltajineen. Lisäksi kesällä järjestettiin 
kaksi aikuisten raku-kurssia, joille osallistui 18 henkilöä.

Teatterikerho Hiidenkiven peruskoululla

Yhteistyö Hiidenkiven peruskoulun kanssa jatkui ja 
alakoululaisille suunnattu teatterikerho järjestettiin 
iltapäivisin keväällä 11.3. saakka, jonka jälkeen toiminta 
keskeytyi koronan vuoksi. Kerho jatkui syksyllä. Keväällä 
kerhoa ohjasi Anu Myllyniemi, syksyllä ohjauksesta 
vastasi teatteriopettaja Katja Luhtala.

Puistolan urheilijoiden akrobatiaryhmä

Yhteistyö Puistolan urheilijoiden kanssa alkoi akro-
batian ohjauksen parissa syksyllä 2020. Keskiviikon 
jatkotason akrobatiaryhmää ohjasivat Elisa Gylling 
ja sirkusoppilas Sanni Korhonen. Yhteistyö jatkuu 
vuonna 2021.

5x2-opetus

Kukka Eklundin aloittama 5x2-taideopetusyhteistyö 
Malmitalon kanssa jatkui vuonna 2020. Keväällä pidet-
tiin yhteensä 8 kurssia sirkuksessa, mutta osa tunneista 
jouduttiin perumaan koronapandemiasta johtuen. 
Syksyllä pidettiin yhteensä neljä kurssia, kaksi sirkuk-
sessa ja kaksi kuvataiteessa. Yhteistyö jatkuu vuonna 
2021.

Global Art Stories -ryhmän Arabialainen kissa

Syksyllä 2020 Pukinmäen taidekoulut aloitti yhteistyön 
Global Art Stories -ryhmän kanssa. Ryhmä työsti esitystä 
Arabialainen kissa, joka yhdisteli teatteria ja sirkusta 
elementtejä Arabian kulttuurista. Työryhmään kuuluivat 
Anne Arrenius, Sirpa Kivilaakso, Mira Kivilä, Youssef 
Asad Alkhatib ja Fikrete Miftari sekä Pukinmäen 
sirkuskoulun oppilaita. Ryhmä harjoitteli sirkussalilla ja 
yhteistyö jatkuu vuonna 2021.

VII Esiintymiskeikat ja tapahtumat

• Sirkustyöpaja HJK:n pelissä 1.8.

• ’Eläinpäähinetyöpaja’ ja ’Taikurin taikahattu Show’
Pihlajamäen kyläjuhlassa 5.9.

• ’Hölmöläisiä’ -esitys Lastenteatteritapahtuma
Kuulas-festivaalilla. Tapahtuma järjestettiin Kouvo-
lassa 20.–23.9. Nuorille esiintyjille antoi hienon 
palautteen kriitikko Kirsikka Moring.

• Peruuntui: ’Bravo-perhepäivän’ sirkusesiintyminen
Malmitalolla 15.3.

• Peruuntui: MLL Puistolan ’Luova Lauantai’ sirkus-
työpaja 28.3.
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• Peruuntui: sirkustyöpajat LapCI:n tapahtumaan 
4.4.

• Peruuntui: ’Hepp-festivaali’ Norjan Trondheimissa 
21.–24.5.

• Peruuntui: ’Young Movers Festival’ Tukholmassa 
5.–9.8.

• Peruuntui: ’International Children’s Theatre Festival 
Sveitsissä’ 24.7.–2.8.2020

• Peruuntui: Esiintyminen Lions Club Malmittarien 
15-vuotisjuhlassa 17.10.2020

VIII Tiedotus ja viestintä

Oppilaita ja vanhempia tiedotettiin opetuksen järjes-
tämisestä ja käytännöistä kaksi kertaa lukuvuodessa 
kurssikirjeillä. Lisäksi oppilaille ja vanhemmille tiedo-
tettiin 17 kertaa lukuvuoden aikana sähköisillä uutis-
kirjeillä ja tiedotteilla, joissa informoitiin esityksistä, 
näyttelyistä, tapahtumista sekä turvallisesta harrasta-
misesta korona-aikana ja koronarajoitusten vaikutuk-
sista toimintaan. Uutiskirjeissä käytettiin MailChimp 
-sähköpostiohjelmaa. Opettajille lähetettiin sähköinen 
uutiskirje kaksi kertaa lukuvuodessa kevät- ja syys-
lukukauden alussa. Sisäisessä tiedotuksessa käytetiin 
sähköpostia ja Slack-pikaviestisovellusta.

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 neljässä lehtijutussa 
vuoden 2020 aikana. Lisäksi Pukinmäen taidekoulut 
tiedotti toiminnastaan Koillis-Helsingin koulujen 
oppilaita jakamalla kouluille oman opetusohjelmansa 
tammikuussa. Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja 
syyskokousten kutsu julkaistiin Koillis-Helsingin Lähi-
tieto -lehdessä kaksi viikkoa ennen kokouksia. 

XI Toimitilat

Taidekoulujen lähiopetus järjestettiin kuudessa eri 
toimipisteessä Pukinmäen kaupunginosassa. Unikkotie 
4:ssä annettiin kuvataide-, teatteritaide- ja rumpuope-
tusta. Säveltie 5:ssä järjestettiin muu musiikinopetus 
ja siellä sijaitsevat myös taidekoulujen toimistotilat. 
Sirkussalilla Erkki Melartinin tie 2 D:ssä järjestettiin 
sirkus-, tanssi- ja teatteriopetusta. Pukinmäenkaaren 
peruskoululla Kenttäkuja 12:ssa järjestettiin teatteri-
opetusta maanantaisin ja keskiviikkoisin ja Hiiden-

kiven peruskoululla Rajatie 7:ssä järjestettiin teatteri-
opetusta maanantai-iltaisin. Kitaraopetusta järjestettiin 
Pukinmäen nuorisotalolla Pukinmäen aukiolla. 

Murtovarkaus Unikkotie 4:ssä

Kesäkuussa juhannuksen aikaan 19.–22.6. Unikkotie 4 
toimipisteessä tapahtui murtovarkaus, jonka johdosta 
paikkoja tuhottiin ja yhdistyksen omaisuutta varas-
tettiin. Myllyniemi todisti murron jäljet 23.6. ja teki 
rikosilmoituksen, jonka jälkeen poliisi suoritti rikos-
paikkatutkinnan. Murron jäljet korjattiin ja toimintaa 
päästiin jatkamaan syksyllä normaalisti.

Tilojen kunnostus ja remontointi 

Erkki Melartinin tie 2 D:n toimipisteessä tehtiin 
kesällä vesi- ja lämmönjakoremontti. Unikkotie 4:n 
toimipisteeseen asennettiin nettiliittymä. Asennuk-
sesta vastasi Upsys Oy.

Toimitilojen huolto

Unikkotien 4:n, Säveltie 5:n toimitilojen siivouksesta 
vastasi Tuula Hökkä ja Erkki Melartinin tie 2 D:n 
toimitilojen siivouksesta vastasi Sergio Carrera Clea-
ning Angels Oy:stä. 

X Työsuojelu ja työterveyshuolto

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n työntekijöiden 
valitsemana työsuojeluvaltuutettuna toimi kevätluku-
kaudella 2020 Kaito Takayama ja varavaltuutettuina 
toimivat Jilka Repo ja Katariina Guthwert. Syysluku-
kaudella 2020 työsuojeluvaltuutettuna toimi Kukka 
Eklund ja varavaltuutettuina toimivat Jilka Repo ja 
Kaito Takayama. Työsuojelupäällikkönä toimi Anu 
Myllyniemi. 

Työsuojelun yhteistoimintaa toteutettiin opettajako-
kouksissa ja varautumistyöryhmän kokouksissa, jossa 
arvioitiin työpaikan riskejä ja vaaroja. Toimitiloihin 
laadittiin pelastussuunnitelmat yhteistyössä tilojen 
omistajan Nuori taide -säätiön kanssa.

Työntekijöiden ja oppilaiden tapaturmavakuutus on 
vakuutusyhtiö IF:ssä. Lakisääteisten työterveyshuollon 
palveluiden tuottajana toimii Klinikka 1. 

Henkilökunnan pilatestunnit pidettiin keväällä 2020 
lähiopetuksessa ja Zoom-livevideoyhteydellä. Syksyllä 
2020 tunnit pidettiin hybridinä, niin että osa osallistui 
lähiopetukseen ja osa etänä Zoomin välityksellä. Pila-
testunteja ohjasi Susanna Keski-Kohtamäki. 
Henkilökunnan virkistyspäivä pidettiin 22.8.2020. 
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Päivän aikana vierailtiin Taiteiden talossa Keravalla ja 
tankotanssitunnilla Studio Loisteella, jossa henkilö-
kunnan tunnin ohjasi Sanni Sarlin-Takayama. Päivän 
lopuksi kokoonnuttiin Unikkotie 4:n takapihalle ja 
tilattiin pizzat ravintola Capperista.

XI Talous

Vuoden vaihteessa avoimia kattamattomia vastuita 
siirtyi tälle vuodelle 18 398,86 € (2019: 8 045,46 €). 
Varoja toimintaan oli käytettävissä 434 537,71 €  
(2019: 356 146,19 €). Erilaisia kuluja kertyi 409 046,94 € 
(2019: 373 255,66 €) ja tulos nousi voitolliseksi  
25 490,77 € (2019: tappio 17 109,47 €). Oman 
pääoman ylijäämäksi tuli 13 853,67 € (2019: alijäämä  
11 637,10 €)

Tuloista noin puolet kertyi lukukausimaksuista 
227 331,18 € | 52 % (2019: 240 627,43 € | 68 %), 
valtionosuutta, toiminta- ja projektiavustuksia sekä 
koronatukea ja hankerahaa saatiin yhteensä 201 019,53 € 
| 46 % (2019: 110 793,86 € | 31 %) ja loput varat  
6 187,00 € | 2 % (2019: 4 724,90 € | 1,5 %) koottiin 
jäsenmaksuina ja tapahtumatuottoina.

Kuluista suurin osa muodostui palkoista 276 500,75 € 
| 68 % (2019: 292 300,10 € | 78 %) opetustoiminnasta 
35 666,18 € | 9 % (2019: 35 338,21 € | 9 %) ja vuok-
rista 64 945,00 € | 16 % (2019: 45 617,35 € | 13 %) sekä 
ilmastointiremonttiin osoitetusta menoerästä 15 000 € 
| 4 %.
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Taide avaa
maailmoja


