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PUKINMÄEN TAIDEKOULUT
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Taideaineet, opetusryhmät ja taiteiden välinen
integraatio

I Yhdistys

Syksyllä 2021 opetuksessa aloitti yhteensä 425 TPO-oppilasta ja 519 viikoittaista TPO-osallistujaa, (490 syksyllä
2020.) Opetussuunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti
kuvataiteessa 12, sirkustaiteessa 29, tanssissa 2 ja teatteritaiteessa 4 ja sanataiteessa 1. Musiikin viikottaisessa
opetuksessa annetaan noin 82 yksityis- tai ryhmäopetustuntia. Produktio-opinnoissa aloitti yksi ryhmä.

Pukinmäen taidetalo 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.

Varhaisiän taideintegraatio-opinnoissa aloittivat taidepomppu- ja taidemuskariryhmä. Taidepompussa yhdistyvät sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taidemuskarissa
yhdistyvät kuvataide, musiikki ja sanataide. Musiikissa
ryhmäopetuksen vakiinnuttamista jatketaan. Lisäksi
vuonna 2022 järjestetään keramiikan lyhytkursseja.

II Taiteen perusopetus
Pukinmäen taidekoulujen opetettavina taidealoina ovat
sirkus, kuvataide, musiikki, teatteri, tanssi ja sanataide.
Opetustoiminnassa korostuu taiteiden välinen integraatio. Opetuksessa sovelletaan Opetushallituksen
2017 antamia taiteen perusopetuksen (TPO) yleisen
oppimäärän perusteita sekä kuva-, sirkus- ja 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.

Syksyllä 2021 aloittaneet oppilaat ja ryhmät jatkavat
vuodelle 2022. Myös keramiikan lyhytkurssit järjestetään
vuonna 2022.
Yhteistä Pukinmäen taidekoulujen kaikille opetettaville
taiteenaloille ovat taideproduktio-opinnot, joissa oppilaat
osallistuvat monitaiteisen yleisölle esitettävän produktion
toteutukseen. Taideproduktio-opintoja vuonna 2022 ovat
kaksi kesäproduktiota ja monitaiteinen jouluproduktio.
Vuonna 2022 kesäproduktiot järjestetään Mustasaaren
ja Fallkullan kesäteattereissa ja monitaiteinen jouluproduktio Malmitalon Malmisalissa. Esitysten ensisijaista
kohderyhmää ovat helsinkiläiset lapsiperheet.

Koronasta palautuminen
Koronatilanteen toivottavasti tasaantuessa vuonna 2022
Pukinmäen taidekouluissa panostetaan uudenlaiseen,
sujuvaan, hyvinvoivaan ja turvalliseen arkeen. Koulu
on kumppanina Opetushallituksen (OPH) rahoittamassa kehittämishankkeeessa Taideoppilaitosten elämä
uudessa normaalissa -voimavaroja oppijoille ja etätyön
mahdollisuudet. Hankkeessa kehitetään taideopettajien
valmiuksia kohdata lapset ja nuoret poikkeusolojen
jälkeen ja kehitetään etäopetuskäytänteitä sirkus- ja
teatteriopetuksessa. Koronasta palautumisessa panostetaan elämänmyönteisten, yhteisöstä voimaa ammentavien rutiinien löytämiseen sekä henkilökunnan ja oppilaiden jaksamiseen sekä oppilaiden mahdollisuuteen
saada riittävästi ohjausta ja tukea omassa oppimisessa.

Vuoden 2021 alussa koronapandemia oli laskenut
koulun oppilasmäärää 12 %. Oppilaita jäi pois opetuksesta vallitsevasta tilanteesta johtuen joko taloudellisista
tai muista syistä. Syksyllä 2021 oppilasmäärä on palautunut.Vuonna 2022 oppilasmäärä pyritään hallitusti
kasvattamaan.

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- ja tanssiopetusta.
Tilan peruskorjausta jatketaan vuoden 2022 aikana.
Teatteriopetusta jatketaan Pukinmäenkaaren peruskoulun tiloissa Kenttäkuja 12 ja uudessa tilassa Hiidenkiven peruskoululla Rajatie 7.
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III Toimitilat

IV Henkilöstö

yhteiset arvot ja strategia. Koululle laaditaan eettiset ohjeet.
Oppilaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
täyttymistä arvioidaan ja suunnitelmaa työstetään yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Pukinmäen taidekouluissa työskentelee kokoaikainen
rehtori/toiminnanjohtaja. Hänen lisäkseen hallinnossa
työskentelee opinto- ja tuotantokoordinaattori. Taideopettajia on yhteensä noin 30, joista kaksi on kokoaikaisia ja loput tuntityöntekijöitä. Osa-aikaisessa työsuhteessa on yksi siivooja. Produktiokohtaisesti palkataan
ompelijoita, koreografeja, lavastajia, valosuunnittelijoita,
apulaisohjaajia sekä markkinointi- ja tiedotusapuvoimia
resurssien mukaan. Taidekoulujen sirkusopetuksen
apuopettajina työskentelee kaksi sirkuskoulun oppilasta.
Kesäteattereihin ja kesäkursseille palkataan koulun
oppilaita ja paikallisia nuoria apulaisohjaajiksi. Lakisääteinen työterveyshuolto järjestetään yhdessä Klinikka
1 Oy:n kanssa. Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan yhteistyössä koko henkilöstön kanssa opettajakokousten yhteydessä. Työsuojelupäällikkönä toimii Anu
Myllyniemi ja henkilökunnan työsuojeluvaltuutettuna
Susanna Keskikohtamäki ja varavaltuutettuina Kukka
Eklund ja Katariina Guthwert.

3) Eepos, Netvisor ja Microsoft Teams –ohjelmistot
Oppilaitoshallintaohjelma Eepoksen ja taloushallinto-ohjelma Netvisorin sisäänajoa jatketaan. Eepos-alusta
rakennetaan tukemaan Pukinmäen taidekoulujen
opetussuunnitelmaa ja oppilasarviointi käytäntöjä. Myös
syksyllä 2021 käytöönotetun Microsoft Teamsin sisäänajoa jatketaan ja ohjelmistojen välisien rajapintojen
luomia mahdollisuuksia otetaan käyttöön.
4) Toimintaedellytysten vahvistaminen
Oppilasmäärää pyritään saamaan koronapandemiaa
edeltäneelle tasolle. Sirkuksen oppilasmaksuja on
laskettu valtionosuuden turvin pysyvästi. Poikia kiinnostavia taideopetusmuotoja kuten parkouria tuodaan
mukaan toimintaan. Opetusta tehdään saavutettavammaksi erityisesti maahanmuuttajataustaisille ja vähävaraisille perheille. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan
mm. koulutusten, pilatestunnin, työterveyshuollon
palvelujen ja virkistyspäivien muodossa. Yhteistyötä
opetustiloja hallinnoivan Nuori taide-säätiön kanssa
selkeytetään ja vahvistetaan. Sirkussalin remontointia
jatketaan ja henkilöstön taukotiloja ja työviihtyvyyttä
parannetaan. Unikkotie 4:n rakennuksen peruskorjaus
aloitetaan. Musiikin ryhmäopetukseen soveltuvien
tilojen etsimistä jatketaan.

V Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittäminen pohjaa Pukinmäen taidekoulujen
kehittämissuunnitelmassa tehtyyn toiminta-analyysiiin.
Kehittämisen painopistealueina vuonna 2022 ovat:

VI Erillisprojektit

1) Taideopetuksen laadun parantaminen
Opetussuunnitelman käytäntöön jalkauttamista jatketaan. Varhaisiän taideopetukseen panostetaan kehittämällä opetussuunnitelman mukaisia tarinallisia Satu
seikkailu –konsepteja perhesirkukseen, taidepomppuun
ja taidemuskariin. Vuonna 2020–21 Opittu ja koettu
näkyväksi –hankkeessa laadittuja arviointikriteereitä
aletaan soveltaa oppilasarvioinnissa. 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.

Hiidenkiven peruskoulun teatterin iltapäiväkerhoa
jatketaan vuonna 2022. Myös Puistolan Urheilijoiden
kanssa syksyllä 2020 alkanutta yhteistyötä akrobatiaopetuksen muodossa jatketaan. Vuonna 2019 alkanutta
yhteistyötä moskovalaisen Ato-teatterin kanssa jatketaan. Osallistuminen International Children’s Theatre
Festival tapahtumaan Sveitsiin järjestetään, mikäli
koronatilanne sen sallii.

2) Arvojen kirkastaminen
Pukinmäen taidekoulujen yhteisölle järjestetään kaksi
tulevaisuustyöpajaa organisaatiokonsultti Vesa Purokurun
kanssa. Tavoitteena on päivittää organisaatiolle uudet

Pukinmäen taidekoulujen oppilaat tekevät aktiivisesti
esitysvierailuja, taidekokeiluja ja -työpajoja kouluihin,
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Pukinmäen taidekoulut on avoin paikalliselle, valtakunnalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Etsimme
aktiivisesti uusia kumppaneita ja otamme vastaan eri
tahoilta tulevia yhteistyöehdotuksia. Keväällä 2021
alkanutta Suomen mallin mukaista harrastustoiminnan
järjestämistä jatketaan, mikäli Helsingin kaupungin
kilpailutuksissa menestytään. 5x2-taideopetusta jatketaan Malmitalolla. 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
2022. Toiminta on ollut tauolla koronatilanteen vuoksi
syksyllä 2020 kevään 2021 ajan.

päiväkoteihin ja palvelutaloihin sekä erilaisiin kaupunkitapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. Sirkuskoulussa
on esiintyvä ryhmä, joka keikkailee aktiivisesti.

• Lasten taiteiden yö -tapahtuma 2022 elokuussa
(vapaa pääsy)
• Joulusirkusshow’t ja monitaiteinen esitys
Malmitalolla joulukuussa 2022

VII Esitykset ja tapahtumat
• Taidekoulujen avoimet ovet tammikuussa 2022
teemalla “tuo ystäväsi tunnille” (vapaa pääsy)

• Taidepaja joulukuussa 2022 kuvataidekoululla
(vapaa pääsy)

• Kuvataidenäyttely Pukinmäen kirjastossa 4.4.–
4.5.2022

VIII Tiedotus ja viestintä
Oppilaille ja vanhemmille lähetetään kaksi kertaa
lukuvuodessa lukukauden aloituskirje, 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 8.2.2022. 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. Henkilökunnan sisäisenä
pikaviestintäkanavana käytetään Microsoft Teamsia.

• Puksun taidepiha Pukinmäen kuvataidekoulun
pihapiirissä 12.5.2022 (vapaa pääsy)
• Sirkuskoulun kevätshow’t Malmitalolla huhtikuussa
22.–23.4.2022
• Musiikkikoulun kevätkonsertti Malmitalolla huhtikuussa
2022
• Musiikkimatineat Säveltie 5:ssa keväällä 2022 (vapaa
pääsy)
• Puksufestarit Säveltäjän puistossa toukokuussa 2022
(teatteria, sirkusta, elävää musiikkia ja taidetyöpajoja,
vapaa pääsy)

Taidekoulut tiedottavat toiminnastaan www-sivuilla,
Facebook-suvuilla, Facebookin kaupunginosaryhmissä
ja Instagramissa. Markkinoinnissa panostetaan digitaaliseen markkinointiin, hakukoneoptimointiin sekä
sosiaalisen median päivityksiin 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.

• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Mustasaaressa
2022 juhannuksen jälkeisillä viikoilla
• Monitaiteinen kesäteatteriproduktio Fallkullassa 2022
juhannuksen jälkeisillä viikoilla

IX Talous
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Kehittämistyö ja koronasta toipuminen lisäävät
vuoden 2022 kustannuksia. Taloudellista epävarmuutta
aiheuttaa koronan jälkimainingit ja tapahtumatuottojen
mahdollisista kornarajoituksista johtuva ailehtelevuus.
Vuonna 2022 talouden täytyy pystyä kattamaan vuonna
2020 nousseet vuokrakustannukset, sirkuksen alennetut oppilasmaksut sekä uusien ohjelmistojen käyttökustannukset ja koulun kehittämistyön.
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