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I Yhdistys

Pukinmäen taidetalo ry ylläpitää Pukinmäen taide-
koulut -nimistä oppilaitosta, joka järjestää monitai-
teista tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta lapsille 
ja nuorille sekä heidän perheilleen Koillis-Helsingissä. 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka johtaa toimin-
taa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten 
mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yh-
distyksen viimeisimmät säännöt 26.10.2018. 

Yhdistyksen hallitus 1.1.–19.2.2021

Sirpa Kivilaakso, puheenjohtaja 
Hallituksen jäsenten välinen kiertävä sihteeriys

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

varajäsenet
Anne Arrenius

Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokous-
ten lisäksi kutsuttiin koolle jäsenistön aloitteesta yksi 
ylimääräinen jäsenkokous. Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Sirpa Kivi-
laakson (FT) irtisanoutuminen 19.2. ja muodostettiin 
uusi toimintakykyinen hallitus. Ylimääräinen kokous 
pidettiin 8.4.2021. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Kristiina Auro (KTM) ja hallituksen uudeksi varsinai-
seksi jäseneksi Kaj Luukko sekä varajäseniksi Marjut 
Bisi ja Päivi Seikkula. Yhdistyksen kevätkokouksessa 
jäsenet muistivat Kivilaaksoa hänen pitkäaikaisesta 
panoksestaan yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen hallitus 8.4.–31.12.2021

Kristiina Auro, puheenjohtaja 
Elisa Gylling, sihteeri

jäsenet
Kristiina Halla, varapj.
Kaj Luukko
Vesa Purokuru
Sinikka Vepsä

varajäsenet
Anne Arrenius
Marjut Bisi
Päivi Seikkula

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä yhdeksän ko-
kousta sekä neljä sähköpostikokousta. Yhdistyksen 
taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Elisa Gylling. Gylling 
toimi myös 8.4. lähtien yhdistyksen hallituksen sihtee-
rinä. Samalla toiminnanjohtaja Anu Myllyniemi ryh-

tyi taas toimimaan hallitusten kokousten esittelijänä. 
Yhdistyksen Danske Bankissa olevan tilin pääkäyttäjä-
oikeus siirrettiin Veijo Murokkeelta uudelle puheen-
johtajalle Kristiina Aurolle. Muroke toimi Pukinmäen 
taidetalon johtajana vuosina 1989–2016 ja yhdistyk-
sen puheenjohtajana viimeksi 2017. 

Yhdistyksen ja Pukinmäen taidekoulujen johtosään-
tö otettiin käyttöön loppuvuodesta. Syyskokous 2021 
laittoi vireille yhdistyksen sääntömuutoksen, joka as-
tuu voimaan alkuvuodesta 2022. 

Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Maija Rasila ja ti-
lintarkastusyhteisönä tilintarkastustoimisto Tiliextra. 
Yhdistykseen kuului 82 maksanutta henkilöjäsentä, 
yksi kunniajäsen sekä kaksi yhteisö- ja neljä kanna-
tusjäsentä. Yhteisöjäsenet olivat Pukinmäki-seura ja 
MLL Puistola, kannatusjäsenet Pukinmäen apteekki, 
Pukinmäen Kisa ry, Malmin seurakunta ja Niko Tun-
ninen.

Yhdistys oli Suomen sanataideopetuksen seuran 
(SSOS), Suomen kuvataidekoulujen liiton, Suomen 
nuorisosirkusliiton (SNSL) ja Esittävien taiteiden op-
pilaitosten liiton (ETOL ry) jäsen. Sirkusopettaja Jilka 
Repo valittiin SNSL:n hallituksen jäseneksi ja Kukka 
Eklund varajäseneksi. Elisa Gylling valittiin Pukinmä-
ki-seuran hallituksen jäseneksi. Anu Myllyniemi oli 
ETOL ry:n varapuheenjohtaja ja Taiteen perusopetus-
liiton (TPO-liitto) hallituksen varajäsen.  

Koronan vaikutukset

Koronan vaikutukset ulottuivat laajasti Pukinmäen 
taidetalo ry:n toimintavuoteen. Pukinmäen tai-
dekouluissa opetusta annettiin keväällä korona- 
rajoitusten suomissa puitteissa etänä, ulkona ja hybridi-
järjestelyin. Ryhmäkokoja pienennettiin Etelä-Suomen 
Aluehallintoviraston (AVI) rajoitustoimia vastaaviksi. 
Koulun opetushenkilökunta venyi vaihtuvien rajoittei-
den sanellessa opetusarkea. Kaikki opetussuunnitel-
man mukaiset taidetunnit kuitenkin pidettiin.  

Syksyllä 2021 oppilaiden kokonaismäärä palautui tavan-
omaiselle tasolle kevään 2021 notkahduksen (-13,5 %) 
jälkeen. Koronan vaikutukset ovat tuntuneet erityisesti 
teatteri-, tanssi- ja sirkusoppilaiden määrissä. Sirkuksen 
oppilasmäärä kääntyi syksyllä kasvuun, kun taas teatte-
rissa ja tanssissa laskusuhdanne vielä jatkui. Tämä selitty-
nee suurelta osin yleisöesityksien rajoituksilla. Kokonais-
tilannetta on tasapainottanut viimeisen kahden vuoden 
aikana tapahtunut kuvataiteen oppilasmäärän kasvu. 

Koronarajoitukset aiheuttivat yhdistykselle välittö-
miä ja välillisiä tulonmenetyksiä. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön (OKM) korona-avustus sekä Helsingin 
kaupungin Esityksen (t)aika -hankkeelle myöntämä 
avustus toivat loppuvuodesta huojennusta koronan 
aiheuttamiin tulonmenetyksiin.



4

Pu
ki

nm
äe

n 
ta

id
et

al
o 

ry
  

II Taideopetuksen hallinto ja henkilöstö

Taideopetuksen kehittäminen

Taidekouluille on laadittu vuosille 2019–2021 kehittä-
missuunnitelma, jonka painopistealueita olivat
1) taideopetuksen laadun parantaminen,
2) arvojen kirkastaminen,
3) uusien hallinto-ohjelmien käyttöönotto,
4) toimintaedellytysten vahvistaminen.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaosto myönsi 11.12.2018 vuosille 2019–
2021 Pukinmäen taidekouluille kolmivuotisen toimin-
ta-avustuksen, joka on mahdollistanut taidekoulujen 
suunnitelmallisen kehittämisen. Anu Myllyniemi osal-
listui kehittämistä tukevaan kumppanuustapaami-
seen 26.8.2021 yhdessä helsinkiläisten taiteen perus-
opetuskoulujen edustajien sekä Helsingin kaupungin 
edustajien Veikko Kunnaksen ja Nina Granin kanssa.

Tulevaisuustyöpajatyöskentely

Taidekoulujen toimintaa kehitettiin henkilökunnan ja 
yhdistyksen hallituksen kanssa tulevaisuustyöpajassa 
8.2., jota fasilitoi organisaatiokonsultti Vesa Puroku-
ru. Työpaja pidettiin HowSpace alustalla ja Zoomissa.  
Työskentelyssä aloitettiin taidekoulujen vision päivit-
täminen sekä kartoitettiin kehitystyön onnistumista 
vuoden 2021 aikana henkilökunnan ja hallituksen nä-
kökulmasta. Tärkeäksi koettua työskentelyä jatketaan.
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Eepos, Netvisor ja  Microsoft 365  -ohjelmistojen 
käyttöönotto

Vuoden 2021 alusta otettiin käyttöön uusi oppilaitos-
hallinto-ohjelma Eepos sekä taloushallinto-ohjelma 
Netvisor. Syksyllä 2021 otettiin käyttöön Microsoft 
365 -ohjelmistot, minkä myötä erityisesti Teams-sovel-
lus helpottaa organisaation sisäistä viestintää. Lisäksi 
Teams mahdollistaa videokokoukset ja toimii tarvit-
taessa etäopetusalustana. Henkilökuntaa koulutettiin 
uusien ohjelmistojen käytössä useaan otteeseen. Oh-
jelmistojen sisäänajo sujuvaksi osaksi oppilaitosarkea 
jatkuu. Taidekoulujen hallintohenkilökunnan tietotek-
nisenä tukena toimi Jerkker Pennanen Upsys Oy:stä.

Opetuksen hallinto- ja tukihenkilöstö

Pukinmäen taidekoulujen hallinnossa työskentelivät 
rehtori Anu Myllyniemi (FM) sekä opinto- ja tuotan-
tokoordinaattori Elisa Gylling (FM, kulttuurituottaja 
AMK). Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama (sirkus- 
artisti, tanssipedagogi) palkattiin toistaiseksi voimas-
sa olevaan työsuhteeseen tammikuussa. Syyskuuhun 
2021 saakka taidekoulujen puvustonhoitajana ja pu-
kusuunnittelijana työskenteli palkkatuetussa työsuh-
teessa 60% työajalla Johanna Salonen. Työsuhde 
jatkui marraskuussa 2021. Koulun toimitilojen osa-ai-
kaisena siivoojana jatkoi Tuula Hökkä. 

Opetushenkilökunta

Kevätlukukaudella 2021 taidekouluissa työskenteli 21 
varsinaista opettajaa ja yksi säestäjä sekä useita apuo-
pettajia ja sijaisia. Taideopettajina keväällä 2021 toi-
mivat Kukka Eklund, Tiina Forsman, Inari Gebhard, 
Juhani Grönroos, Katariina Guthwert, Mira Laine, 
Inka Liitiäinen, Pilvi Listo-Tervaportti, Katja Luh-
tala, Elina Karaksela, Ville Karaksela, Susanna Kes-
ki-Kohtamäki, Sanna Koskimäki, Elina Kral, Jussi 
Miettola, Inari Pölkki, Jilka Repo, Sanni Sarlin-Takay-
ama, Kaito Takayama, Vilma Salmi ja Galina Tuomi.

Syyslukukaudella 2021 taidekouluissa työskenteli 21 
varsinaista opettajaa ja yksi säestäjä sekä useita apuo-
pettajia ja sijaisia. Taideopettajina syksyllä 2021 toimi-
vat Kukka Eklund, Tiina Forsman, Julia Gauffin, Inari 
Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina Guthwert, Jussi 
Hämäläinen, Jaana Kovanen, Inka Liitiäinen, Pilvi Lis-
to-Tervaportti, Elina Karaksela, Ville Karaksela, Susan-
na Keski-Kohtamäki, Sanna Koskimäki, Jussi Miettola, 
Hanna Paatelma, Inari Pölkki, Jilka Repo, Maija Saali, 
Kaito Takayama ja Galina Tuomi.

Taiteen perusopetuksen lisäksi taidekoulut tuotti tai-
deopetusta ostopalveluna usealle kumppanitaholle. 
Kaiken kaikkiaan yhdistys maksoi palkkaa 72 työnte-
kijälle.

Taidekoulut  nuorten työllistäjänä

Vuonna 2021 taidekoulut tarjosi kesä- ja osa-aikatöitä 
yhteensä 11 nuorelle sekä  TET-harjoittelupaikan yhdel-
le nuorelle afgaanipakolaiselle. 

Sirkusopetuksen apuohjaajina työskentelivät taide-
koulujen sirkusoppilas Anna Rantanen ja entinen 
sirkusoppilas Helena Turkki. Lasten kesäakatemian 
leirien apuohjaajina työskentelivät taidekoulujen op-
pilaat Mika Luukko, Vilma Lahtinen, Venla Mantere, 
Iiris Hämäläinen ja Sanni Korhonen. Lisäksi apuoh-
jaajana toimi Elias Lahtinen. Kesäteattereiden apu-
laisohjaajina työskentelivät Anna Rantanen ja Dunja 
Sayar.  Kesäteatterin projektityöntekijöinä työsken-
telivät taidekoulujen oppilaat Aili Forsberg ja Sanni 
Korhonen. TET-harjoittelun taidekouluihin teki Arsa-
lan Sadeghi. Lisäksi Henrik Luukko ja Mika Luukko 
työskentelivät Suomen mallin parkourharrastuksen 
apulaisohjaajina.

III Taiteen perusopetus

Taideaineet ja opetussuunnitelmat 

Vuonna 2021 Pukinmäen taidekoulujen opetettavina 
taidealoina olivat sirkus, teatteri, kuvataide, musiikki, 
tanssi ja sanataide. Kuva-, sirkus- ja teatteritaiteessa 
noudatetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimää-
rän perusteita ja sanataiteessa, musiikissa ja tanssissa 
yleisen oppimäärän perusteita. Opetussuunnitelmat 
noudattavat Opetushallituksen (OPH) 2017 antamien 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teita. Lisäksi taidekouluille on laadittu oppilaiden ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteu-
tumista arvioidaan vuosittain. 

Taidekoulujen opettajat vastaavat rehtorin johdolla 
opetussuunnitelmien sisältöjen opettamisesta. Opet-
tajakokouksia pidettiin lukuvuoden aikana neljä kus-
sakin taideaineessa. Lisäksi pidettiin suunnitteluko- 
kouksia ja yksi opetuksen kehittämispäivä.

Opetussuunnitelmat sekä tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelman on hyväksynyt 21.8.2018 Helsin-
gin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuurijaosto. Sirkustaiteen laaja oppimäärä sai 
15.11.2019 OKM:n järjestämisluvan ja oikeuden val-
tionosuuteen vuodesta 2020 alkaen. 

Valtakunnalliset pedagogiset hankkeet 

Taidekoulut hallinnoi uraa uurtavaa valtakunnallista 
Opittu ja koettu näkyväksi -hanketta, jonka rahoittaja-
na toimii OPH. Hankkeessa on laadittu  taiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH) 
edellyttämät arviointikriteerit sirkustaiteen laajan 
oppimäärän lopputyölle. ETOL on hyväksynyt kritee-
ritaulukon viralliseksi tukimateriaalikseen.
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Hanke on taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan 
oppimäärän valtionosuusoppilaitosten yhteishanke, 
jossa yhteistyökumppaneina ovat Circus Helsinki (Hel-
sinki), Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko (Espoo), So-
rin Sirkus (Tampere) ja Taidekoulu Estradi (Lappeen-
ranta). Lisäksi hankkeeseen on osallistunut Sirkus 
Taika-Aika (Rovaniemi) sekä Oulun taidekoulu (Oulu). 
Sirkustaide sai kriteerityön ensimmäisenä valmiiksi ja 
viitoittaa tietä muille TPO:n taiteenaloille. 

Hankkeessa pidettiin vuoden aikana yhteensä kolme 
hanketapaamista etänä sekä lähitapaaminen Saimaan 
rannalla Taipalsaarella. Taidekouluista hankkeeseen 
osallistuivat rehtori, opinto- ja tuotantokoordinaattori 
sekä sirkusopettajat Sanni Sarlin-Takayama ja Susanna 
Keski-Kohtamäki.

Taidekoulut osallistui myös OPH:n rahoittamaan Tai-
deoppilaitosten elämä uudessa normaalissa -hank-
keeseen, jota hallinnoi Sorin Sirkus. Hankkeessa ke-
hitetään taideopettajien valmiuksia kohdata lapset ja 
nuoret poikkeusolojen jälkeen ja kehitetään etäope-
tuskäytänteitä sirkus- ja teatteriopetuksessa. Taide-
kouluista hankkeeseen osallistuivat opinto- ja tuotan-
tokoordinaattori, rehtori sekä sirkusopettajat Susanna 
Keski-Kohtamäki ja Jilka Repo. Hankkeessa pidettiin 
yksi etäkoulutuspäivä vuonna 2021. Hanke jatkuu 
vuonna 2022. Hankkeessa toteutettiin myös kaikille 
taidekoulujen yli 10-vuotiaille sirkus- ja teatterioppi-
laille suunnattu oppilashyvinvointikysely, jonka tulok-
set löytyvät alta.

Oppilashyvinvointikyselyn tulokset

  Mikä sirkus-/teatteriharrastuksessasi on hyvää?

  Mikä tekisi harrastuksestasi vielä mukavampaa?

Virvatuliarviointi

Virvatulikyselyä ei toteutettu vuonna 2022, koska hy-
vinvointikysely ja henkilökunnan tulevaisuustyöpa-
jassa tehty arviointityö päätettiin priorisoida olemassa 
olevien resurssien puitteissa. Virvatuliarviointiin pala-
taan vuonna 2022.

Oman sirkustaiteen OPS:n kehittäminen

Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama teki täsmenne-
tyn tukimateriaalin sirkustaiteen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelmalle (OPS). Lisäksi sirkusopettaja 
Kukka Eklund aloitti varhaisiän taideintegraatio-opin-
tojen kehittämisen. Tarkoituksena on laatia kaksi ope-
tusikäryhmälle soveltuvaa tarinallista konseptia ope-
tussuunnitelman antaman raamin pohjalta. Eklund 
saattaa keittämistyön päätökseen vuonna 2022.

Etä-, ulko- ja hybridiopetus

Koronarajoitukset haittasivat monella tapaa Pukin-
mäen taidekoulujen opetustyötä etenkin kevätluku-
kaudella 2021. Rajoituksiin sopeuduttiin ja taidetun-
teja järjestettiin lähiopetuksen ohella etänä, ulkona ja 
hybridinä. Hybridiopetuksessa tunnille oli mahdolli-
suus osallistua oppilaan valinnan mukaan lähiopetuk-
sessa tai etänä. 

Lukuisten erityisjärjestelyiden värittämän kevätluku-
kauden kaikki opetussuunnitelman mukaiset tunnit 
saatiin pidettyä, vaikka alati muuttuvista eri oppilas-
ryhmiin kohdistuvista ohjeista oli seurauksena opetus-
henkilökunnan kuormittuminen. Syyslukukausi saatiin 
onneksi pidettyä lähiopetuksessa ajantasaisten terve-
ysturvallisuusohjeiden puitteissa.
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Oppilasmäärät ja ryhmät

Oppilaitoshallinto-ohjelma Eepoksen käyttöönoton 
myötä oppilasmäärien laskutavassa on tapahtunut 
muutos. Oppilaat lasketaan taideaineittain henkilö-
määrän mukaan, kun aiempi oppilashallinto-ohjelma 
laski viikkokäyntimäärät.

Keväällä 2021 taiteen perusopetuksessa aloitti yh-
teensä 408 oppilasta. Opetussuunnitelman mukaisia 
ryhmiä aloitti kuvataiteessa kymmenen, sanataiteessa 
ei yhtään, sirkustaiteessa 26, tanssissa kolme ja teat-
teritaiteessa neljä. Produktio-opinnoissa aloitti kaksi 
ryhmää. Musiikin viikoittaisessa opetuksessa annettiin 
73 yksityis- tai ryhmäopetustuntia. Varhaisiän taidein-
tegraatio-opetuksessa, taidepompussa ja taidemus-
karissa aloitti yksi ryhmä kussakin.

Syksyllä 2021 taiteen perusopetuksessa aloitti yh-
teensä 484 oppilasta. Opetussuunnitelman mukaisia 
ryhmiä aloitti kuvataiteessa 12, sanataiteessa yksi, sir-
kustaiteessa 26, tanssissa kaksi ja teatteritaiteessa nel-
jä. Produktio-opinnoissa aloitti yksi ryhmä. Musiikin 
viikoittaisessa opetuksessa annettiin 92 yksityis- tai 
ryhmäopetustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-ope-
tuksessa pidettiin sekä taidepomppu- että taidemus-
kariryhmä.

Henkilökunnan osallistuminen 

Taidekoulujen henkilökunta osallistui TPO-liiton webi-
naarina järjestämille valtakunnalisille Taidekasvatus-

päiville 21.–22.1. Taidekoulut osallistui myös OPH:n 
Taiteen perusopetus ja oppimiseen kannustava arvi-
ointi -webinaariin 17.3., jossa rehtori Anu Myllyniemi 
esitteli Opittu ja koettu näkyväksi -hanketta. 

Myllyniemi edusti taidekouluja myös ETOL ry:n taide-
opettajille ja hallinnolle suunnatussa Taidepedago-
giikka ja luovuus -hankkeessa 29.1., Suomen Kuvatai-
dekoulujen Liiton järjestämissä ISOKUVA -hankkeen 
kahdessa webinaarissa 9.4. ja 9.11., Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulussa järjestetyssä Esittävien taitei-
den koulutuksen visio 2030 -hankkeen aloitussemi-
naarissa 5.11., Helsingin Lastenkulttuurin toimijoiden 
kumppanitapaamisissa 10.6. ja 6.10. sekä Helsingin 
kaupungin ja Etelä-Suomen AVI:n lukuisissa koronara-
joitusinfoissa. Lisäksi hän toimi puhujana Annantalon 
henkilökunnan etäopetuksen käyttöönottoa valmis-
televassa taidekasvatuspäivässä 8.1. 

Opinto- ja tuotantokoordinaattori Elisa Gylling osal-
listui SSOS:n kevätkokoukseen 28.4. Lisäksi hän oli 
esittelemässä työtään sekä opinto- ja urapolkuaan 
Helsingin yliopiston Viikin Normaalikoulun työelämä-
päivässä 8.12.

Henkilökunnan koulutus

Opinto- ja tuotantokoordinaattori Elisa Gylling osal-
listui SNSL:n videokuvaus ja striimaus -koulutukseen 
20.4.–12.5. ja Suomen konservatorioliiton sekä TPO-lii-
ton 3.11. ja 24.11. järjestämään viestintäkoulutukseen, 
jossa sisällöntuottajana toimi Noon Viestintä Oy. 
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Sirkusopettajille ja apuohjaajille järjestettiin par-
kour-täydennyskoulutus 4.3.2021. Koulutukseen osal-
listuivat sirkusopettajat Kukka Eklund ja Jilka Repo 
sekä apuopettajat Mika Luukko, Arsalan Sadeghi, Jon-
na Henttinen ja Venla Takkinen. Koulutuksesta vastasi 
Funktum Oy:n Sampsa Visuri. Lisäksi musiikinopet-
tajille järjestettiin ääniteknologia perehdytys Ville Ka-
rakselan johdolla.

Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama suoritti Taide-
yliopiston avoimessa yliopistossa tanssipedagogiikan 
opinnot. Taidekoulun rehtori suoritti OPH:n opetus-
hallinnon tutkinnon.

IV Esitykset, näyttelyt ja konsertit

Pukinmäen taidekouluissa järjestettiin vuonna 2021 
seuraavat tapahtumat: 

 • Lumiveistokset kuvataidekoulun pihalla 27.1., 
ohj. Sanna Koskimäki 

 • Mix & Match -kevätsirkuskokonaisuuden videointi 
Malmitalolla 24.4., ohj. Sanni Sarlin-Takayama

 • Teatterikoulun Perintö -kuunnelma toukokuussa,  
ohj. Katja Luhtala

 • Teatterikoulun esitysten, Milloin on minun vuoroni 
26.5. ja Pelin syövereissä 30.5., livestriimaus, 
ohj. Anu Myllyniemi

 • Taidepiha ja Kevättoivekellot-ympäristötaideteos 
kuvataidekoulun pihalla 6.–27.5.

 • Musiikkikoulun Elämän nälkä -musavideoprojekti 
toukokuussa

 • Mustasaaren kesäteatteri Kaivon Salaisuus 
30.6.–11.7., käsikirjoitus Iiris Hämäläinen, ohj. 
Anu Myllyniemi ja Inari Pölkki (610 katsojaa)

 • Fallkulla kesäteatteri Metsän tahto 3.–17.7., ohj. 
Vilma Salmi ja Sanni Sarlin (613 katsojaa)

 • Kuvataidekoulun aulan Puksun Tylypahka -seinä-
maalaus elokuussa, taiteilijat Sanna Koskimäki ja 
Tiina Forsman

 • Musiikkikoulun konsertti Siltamäen seurakuntako-
dilla 7.12., järj. Pilvi Listo-Tervaportti ja Inka Liitiäinen 
(30 osallistujaa)

 • Hanna Paatelman piano-oppilaiden matinea musiik-
kikoululla 9.12. (12 osallistujaa)

 • Joulusirkusshow’t Uni, Taika, Säihke, Jouluyö ja 
Talvimetsä Malmitalolla 16.–19.12. (549 katsojaa)

 • Monitaiteinen produktio Pessi ja Illusia Malmitalolla 
17.–19.12. (184 katsojaa), ohjausryhmä: Anu Myl-
lyniemi, Inari Pölkki, Hanna Paatelma, Jussi Miettola, 
Suski Keski-Kohtamäki ja Hanna Myllyniemi 

Mix & Match sirkusesityksen videointi Malmisalissa

Malmitalolla nähtiin huhtikuussa Sanni Sarlin-Taka- 
yaman ohjaaman Mix & Match -sirkuskokonaisuus, 
jossa esiintyivät sirkuksen syventävän tason oppilaat. 
Esityksessä nähtyjä sirkuslajeja olivat vertikaalikangas, 
trapetsi ja rengastrapetsi, tiukka nuora, tasapainopal-
lot, cloudswing sekä vanteet. Yleisöä ei esitykseen 
voitu ottaa, mutta esitys taltioitiin ja videoon sai ostaa 
katseluoikeuden Paylink-maksualustan kautta. Tal-
tioinnin toteutti Saarni Sirkus Oy ja puvut esitykseen 
suunnitteli ja toteutti Johanna Salonen.

Kuvataiteen lumiveistokset ja Taidepiha

Kuvataidekoulun pihalla tehtiin tammikuussa 2021 
lumiveistoksia. Myös kuvataiteen kevätnäyttely jär-
jestettiin ulkona. Unikkotie 4 pihamaalle levittäytyi 
Taidepiha, jonka vetonaulana toimivat savesta tehdyt 
tuulessa soivat kevättoivekellot.

Elämän nälkä -musiikkivideoprojekti

Musiikkikoulu toteutti Elämän nälkä -musiikkivi-
deoprojektin, jossa Pave Maijasen tahtiin musisoi 
musiikkioppilaiden monimuotoinen kirjo aina lapsis-
ta senioreihin. Musiikkikoulun opetushenkilökunta 
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kuvasi ja äänitti videon raakamateriaalin ja musiikin-
opettaja Juhani Grönroos editoi lopullisen videon. Vi-
deo on vapaasti katsottavissa Youtubessa.

Teatterioppilas Iiris Hämäläisen Kaivon Salaisuus

Pukinmäen taidekoulujen 16-vuotiaan teatterioppi-
laan Iiris Hämäläisen ideasta syntyi steampunk-hen-
kinen esitys Kaivon Salaisuus, joka nähtiin Mustasaa-
ren kesäteatterissa 2021. Koronapandemian vuoksi 
lähes vuodella siirtyneen Kaivon salaisuus -esityksen 
miljöönä oli maanalainen maailma, jonne koulutyttö 
Eerika tipahtaa oltuaan ilkeä kavereilleen. Omituises-
sa ja vähän vinksahtaneessa maailmassa Erika törmää 
omaperäisen keksijän perheeseen ja ystävystyy kek-
sijän tyttären Isabellan kanssa. Erika saa myös kuulla 
maanalaisten hallitsijasisarten riidasta ja ilkeästä ku-
ningattaresta, joka piinaa valtakunnan asukkaita.

Hämäläisen käsikirjoituksen ja taiteellisen vision ym-
pärille valjastettiin joukko taidekoulujen ammatti-
laisia, jota tukivat nuorta taiteilijaa ja antoivat oman 
panoksensa produktion onnistumiseksi. Esityksen oh-
jauksesta ja äänisuunnittelusta vastasi Anu Myllyniemi 
ja sirkusohjauksesta Inari Pölkki. Steampunk-henkisen 
puvustuksen, tarpeiston ja lavastuksen loihti Johanna 
Salonen. Taidemaalari Valentina Kaparalova toteutti 
esitykseen lentävä-laiva-lavasteen.

Esityksessä yhdistyi taidekouluille ominaiseen tapaan 
puheteatteri, tanssi ja sirkus. Kaivoon-putoamis-koh-
tausta varten hankittiin kuuden metrin korkeuteen 
kohoava ulkona käytettevä ilma-akrobatiateline Ta-
niec w Powietrzulta Puolasta.  

V Erillisprojektit ja yhteistyöhankkeet

Suomen mallin harrastustoiminta

Keväällä Pukinmäen taidekoulut aloitti Suomen mallin 
mukaisen harrastustoiminnan järjestämisen. Harras-
tamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollis-
taa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton 
harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Taidekoulut valikoitui Suomen mallin toiminnan tuot-
tajaksi Helsingin kaupungin tarjouskilpailun kautta. 
Harrastustoiminnan järjestämisen myötä taidekoulu-
jen toiminnan piiriin tuli 103 uutta lasta ja nuorta. Toi-
mintaan ohjaamaan rekrytoitiin 13 uutta osa-aikaista 
taideopettajaa. 

Huhtikuussa käynnistettiin Suomen mallin pilottivai-
he, jossa taidekoulut toteutti kolme kuvataideryh-
mää, joista kaksi Porolahden peruskoululla ja yhden 
Laajasalon peruskoululla. Lisäksi toteutettiin kolme 
parkourryhmää, joista kaksi Hietakummun ala-as-
teella ja yksi Vesalan peruskoululla. Ryhmät jatkuivat 
peruskoulujen päättymiseen saakka. Kuvataideoh-
jaajina toimivat Eveliina Hamari ja Verna Tähtinen, 
parkourohjaajina Niklas Eränpalo, Venla Takkinen ja 
Piitu Viittanen ja  apuohjaajina Mika Luukko ja Henrik 
Luukko.

Syksyllä taidekoulut sai järjestettäväkseen seitsemän 
kuvataideryhmää, jotka toteutettiin Malmin perus-
koulun Kesälän ja Talvelan toimipisteissä, Pihlajamä-
en ala-asteella, Porolahden peruskoulun ala-asteella, 
Puistolan peruskoulun yläasteella sekä Suutarinkylän 
peruskoulun ala- ja yläasteella. Ryhmät alkoivat syys-
kuussa ja päättyivät joulukuussa. Ryhmien ohjaajina 
toimivat Saara Ikäläinen, Sanna Juujärvi-Bremer, 
Milla Kuisma, Maija Saali ja Verna Tähtinen.

5x2-opetus Malmitalolla

5x2-taideopetusyhteistyö Malmitalon kanssa jatkui 
vuonna 2021 sirkus- ja teatteriopetuksen muodossa. 
5x2 opetuksessa helsinkiläiset peruskoululaiset tule-
vat taideopettajan ohjaukseen harjoittelemaan valit-
semaansa taiteenlajia ja valmistavat pienen esityksen. 
Keväällä opetusta ei pystytty järjestämään pande-
miasta johtuen. Syksyllä pidettiin yhteensä neljä kurs-
sia, kaksi sirkuksessa ja kaksi teatterissa. Opettajina 
toimivat Kukka Eklund ja Julia Gauffin.
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Lasten kesäakatemia

Taidekoulut toteutti yhteistyössä Oulunkylän Seura-
kunnan Siirtolayhdistys ry:n (OSSY) Lasten kesäaka-
temian kanssa yhteensä seitsemän kesäkurssia. Viikon 
kestoisille kursseille osallistui yhteensä 87 lasta ja nuor-
ta. Kesäkurssien opetuksesta vastasivat Tiina Forsman, 
Katariina Guthwert, Tanja Hautakangas, Mira Laine, 
Susanna Keski-Kohtamäki, Sanna Koskimäki ja Sanni 
Sarlin-Takayama.

Monitaiteiset loma-ajan leirit

Etelä-Suomen AVI myönsi Pukinmäen taidekouluille 
leiriavustusta, jonka avulla talvilomalla järjestettiin 
monitaiteinen loma-ajan Taikamaailma -leiri, jossa yh-
distyivät sirkus ja kuvataide. Leirille osallistui yhteensä 
yhdeksän lasta. Lapsille tarjottiin lämmin lounas jokai-
sena leiripäivänä. Leiriohjaajina toimivat Jilka Repo ja 
Sanna Koskimäki.

Sirkuksen, tanssin ja kuvataiteen tiiviskurssit

Kesäkuussa sirkuksessa järjestettiin käsilläseisonnan ja 
cyr-renkaan tiiviskurssit ja tanssissa k-pop-tiiviskurssi. 
Jilka Revon ja Sanni Korhosen luotsaamat kurssit ke-
räsivät yhteensä 11 osallistujaa. Jilka Repo piti myös 
syyslomalla sirkuksen tiiviskurssin, jolla oli 5 osallistu-
jaa. Malmin nuorisotyöyksikön Nuorten Toivon Talon 
aloitteesta järjestettiin syyslomalla kankaanpainan-
nan tiiviskurssi nuorille. Tiina Forsmanin vetämälle 
kurssille osallistui viisi nuorta.

Keramiikkakurssit aikuisille ja perheille

Vuonna 2021 pidettiin useita keramiikkakursseja. Ka-
tariina Guthwert ohjasi keväällä kolme tiiviskurssia. 
Aikuisten kursseille osallistui yhteensä 33 henkilöä ja 
perhekeramiikkaan 13 lasta huoltajineen. Kesällä järjes-
tettiin kaksi aikuisten keramiikkakurssia, joille osallistui  
yhteensä 15 henkilöä. Syksyllä järjestettiin yksi perhe-
keramiikka- ja kaksi aikuiskeramiikkakurssia. Aikuisten 
kursseille osallistui yhteensä 20 henkilöä ja perhekera-
miikkaan viisi lasta huoltajineen.

Urkuopetuskokeilu

Keväällä musiikinopettaja ja urkuri/cembalisti Pilvi 
Listo-Tervaportin aloitteesta järjestettiin urkuopetus-
kokeilu, jossa piano-oppilaat pääsivät kokeilemaan 
urkuja Helsingin saksalaisessa kirkossa. Lisäksi urkuo-
petusoptiosta Koillis-Helsingin alueella käytiin neu-
votteluja Malmin seurakunnan kanttori Kaisu Rauha-
maan kanssa.

Puistolan urheilijoiden akrobatiaryhmä

Yhteistyö Puistolan urheilijoiden (Puiu) kanssa alkoi 
syksyllä 2020 ja jatkui kevät- ja syyslukukaudella 2021. 

Keskiviikon jatkotason akrobatiaryhmää ohjasivat ke-
väällä Elisa Gylling ja sirkusoppilas Sanni Korhonen. 
Syksyllä ohjaajina toimivat Sanni Korhonen ja Aili 
Forsberg.

Teatterikerho Hiidenkiven peruskoululla

Yhteistyö Hiidenkiven peruskoulun kanssa jatkui ja ala-
koululaisille suunnattu teatterikerho järjestettiin ilta-
päivisin keväällä. Keväällä kerhoa ohjasi Katja Luhtala ja 
syksyllä ohjauksesta vastasi Anu Myllyniemi.

Ensi- ja turvakotien liiton videoprojekti

Pukinmäen teatterikoulu teki Ensi- ja turvakotien lii-
ton Erofoorumiin 23.3. videon, jossa tuotiin esiin van-
hempiensa eron kokeneiden lasten ja nuorten koke-
muksia. Videolla näyttelivät Pukinmäen teatterikoulun 
oppilaat Saima Kanervo ja Mani Singh sekä teatterin 
alumnioppilas Hanna Myllyniemi. Videon käsikirjoitus 
muodostettiin yhdeksän autenttisen kokemustekstin 
pohjalta. Tekstien editoinnista, ideasta ja näyttelijöi-
den ohjauksesta vastasi Anu Myllyniemi.  Videon kuva-
uksen, leikkauksen ja jakelun toteutti Whitepoint Oy.

SOS-lapsikylän Unelmista totta -kampanja

Taidekoulut on mukana SOS-lapsikylän Unelmista tot-
ta -kampanjassa. SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskus-
tannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niil-
le lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloit-
taminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista.

Yhteistyö Race Horse Companyn kanssa

Nykysirkusryhmä Race Horse Company harjoitteli Ikään 
kuin ikään -showtaan Taidetta hoitolaitoksiin -kiertuet-
taan varten sirkussalilla elokuussa. 
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VI Esiintymiskeikat ja tapahtumat

Esiintymistilaisuudet olivat alkuvuodesta niukat, mutta 
rajoitusten höllennyttyä kyselyitä ja tilaisuuksia alkoi tar-
joutua enemmän. Taidekoulut oli mukana esiintymäs-
sä seuraavissa tapahtumissa:

 • Klovneria-ryhmä Kalliossa Kahvila Taikalampussa 
1.5.

 • Sirkustyöpaja Malmitalolla Helsinki-päivän 
tapahtumassa 12.6.

 • Sirkusesitys ja keramiikkaveistokset Nuorten Toivon 
Talon Katukahvila Pajussa 18.6.

 • Puistosirkus Säveltäjänpuistossa 22.5 ja 9.8. 

 • Gardenier-esitys Säveltäjänpuistossa 9.8. 

 • Sirkusesiintyminen, klovnit ja karaokekivityöpaja
Pihlajamäen kyläjuhlassa 4.9.

 • Sirkusesitys Avon Finland Oy:n 135-vuotisjuhlassa 
9.10.

 • Sirkustyöpaja yhteistyössä Kuuloliiton ja LapCi ry:n 
kanssa sirkussalilla 19.10.

 • Sirkusesitys Pukinmäen kirjastolla Puxun rastit 
-tapahtumassa 13.11.

 • Sirkusesitys Oulunkylän kirjastolla 4.12.

Puistosirkustapahtumat ja Gardenier-esitys

Taidekoulut järjesti kaksi Puistosirkustapahtumaa 22.5. 
ja 9.8. Kevään tapahtuma oli pienimuotoinen ja järjes-

tettiin lähinnä ohikulkijoiden iloksi. Elokuisessa ta-
pahtumassa nähtiin sirkustaiteilija Kukka Eklundin 
ja Jilka Revon Gardenier-esitys, joka kertoi puutar-
hurin ja eriskummallisen patsaan kohtaamisesta. 
Esityksen jälkeen yleisö sai osallistua sirkustyöpa-
jaan, jossa pääsi kokeilemaan eri sirkuslajeja. Tapah-
tumaan osallistui noin 60 pukinmäkeläistä vauvasta 
vaariin. Puistosirkus on osoittautunut kävijöitä hou-
kuttelevaksi matalankynnyksen tapahtumaksi ja ta-
pahtumien järjestämistä aiotaan jatkaa.

VII Tiedotus ja viestintä

Oppilaita ja vanhempia tiedotettiin opetuksen jär-
jestämisestä ja käytännöistä kaksi kertaa lukuvuo-
dessa kurssikirjeillä. Lisäksi oppilaita ja huoltajia 
tiedotettiin 10 kertaa lukuvuoden aikana sähköi-
sillä uutiskirjeillä ja tiedotteilla, joissa informoitiin 
esityksistä, näyttelyistä, tapahtumista sekä turval-
lisesta harrastamisesta korona-aikana ja koronara-
joitusten vaikutuksista toimintaan. Uutiskirjeissä 
käytettiin MailChimp -ohjelmaa sekä sähköpostia. 
Opettajille lähetettiin sähköinen uutiskirje kak-
si kertaa lukuvuodessa kevät- ja syyslukukauden 
alussa. Sisäisessä tiedotuksessa siirryttiin käyttä-
mään Microsoft Teamsia ja Eeposta.

Taidekoulujen toiminnasta tiedotettiin www-si-
vuilla, Facebookissa ja Instagramissa ja paikallis-
lehti Koillis-Helsingin Lähitiedossa. Www-sivujen 
ylläpidosta vastaa Fiilispaja. Tärkeimmistä esityk-
sistä ja tapahtumista laadittiin lehdistölle lähe-
tettäviä tiedotteita ja lehtinäkyvyyttä saatiin yh-
teensä neljässä lehtijutussa vuoden 2021 aikana. 
Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskoko-
usten kutsu julkaistiin Koillis-Helsingin Lähitieto 
-lehdessä kaksi viikkoa ennen kokouksia. 

Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama laati kevääl-
lä 2021 somestrategian sirkuskoululle, jota ryhdyt-
tiin heti toteuttamaan.

VIII Toimitilat

Taidekoulujen taiteen perusopetuksen lähiopetus 
järjestettiin kuudessa eri toimipisteessä Pukin-
mäen kaupunginosassa. Unikkotie 4:ssä annet-
tiin kuvataide-, teatteritaide- ja rumpuopetusta. 
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:sta 
järjestettiin teatteriopetusta keskiviikkoisin ja Hii-
denkiven peruskoululla Rajatie 7:ssä maanantaisin.  

Lisäksi Suomen mallin harrastustoimintaa järjes-
tettiin 11 eri peruskoululla Helsingissä. Esityksiä ja 
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5x2-taideopetusta järjestettiin Malmitalolla. Kesäteat-
teri toimintaa järjestettiin Mustasaaren toimintakes-
kuksessa ja Fallkullan kotieläintilalla.

Yhteistyö Nuori taide-säätiön kanssa

Nuori taide-säätiö on toiminut yhdistyksen kumppani-
na aina perustamisvuodestaan 2009 lähtien. Yhteistyö 
on ollut yhdistykselle tärkeää. Yhdistys vuokraa säätiöltä 
musiikki-, kuvataide- ja sirkuskoulun tiloja, ja tahto ke-
hittää opetustiloja on ollut vankka. Yhdistyksen vuonna 
2021 toimitiloista maksama vuokra on noussut koko-
naisuudessaan, myös aiemmin riskivuokrana säätiölle 
tilitetyt tapahtumatuotot huomioiden, 32 % vuoden 
2017 vuokrista. Vuokriin satsaamisen ansiosta säätiö on 
pystynyt toteutettamaan tiloissa tärkeitä remontteja. 
Vuonna 2021 sirkussalin pihalle rakennettiin ulkolava.

Säätiön puheenjohtaja Veijo Muroke ja yhdistyksen 
puheenjohtaja Kristiina Auro kävivät loppuvuodesta 
sähköpostinvaihtoa liittyen säätiön esittämiin uusiin 
vuokrasopimuksen muutoksiin. Yhdistyksen tavoit-
teena on täsmentää ja päivittää vuokrasopimuksen 
vastuita kiinteistöhuollon osalta. Säätiötä kutsuttiin 
myös yhteistyöhön toimitilojen pelastussuunnitelmien 
päivittämiseksi.

Toimitilojen viihtyisyys ja siivous

Kuvataidekoulun aulaan suunniteltiin yhdessä kuvatai-
deoppilaiden kanssa Puksun Tylypahka -seinämaalaus. 
Maalauksen toteuttivat Tiina Forsman ja Sanna Koski-
mäki. Erkki Melartinin tie 2 D:n toimitilojen siivoukses-
ta vastasi Sergio Carrera Cleaning Angels Oy:stä. 

Puvuston, valokaluston ja sirkusvälineiden huolto

Puvustonhoitaja Johanna Salonen ja sirkusopettaja 
Kukka Eklund urakoivat koko vuoden taidekoulujen 
puvuston ja tarpeiston raivaamisen ja järjestämisen 
parissa. Taidekouluille on vuosien saatossa muodos-
tunut hyvä ja monipuolinen puvusto sekä sirkus- että  
teatteripuvuissa. Salosen ja Eklundin sinnikäs työ pa-
ransi puvuston käytettävyyttä merkittävästi. Loppu-
vuodesta Nuori taide-säätiön Kristiina Halla järjesti 
taidekoulujen käyttöön Säveltie 5:n taloyhtiön pyyk-
kituvan. Sirkusopettaja Sanni Sarlin-Takayama päivitti 
sirkusvälineiden invetaarioluettelon. Keväällä sirkus-
salin valokalustoa päivitettiin ja sirkussalille hankittiin 
uusi valopöytä. Työn toteutti Teatron Oy. 

Unikkotie 4:n murtovarkauden oikeuskäsittely

Kesäkuussa juhannuksen aikaan 19.–22.6.2020 Unik-
kotie 4:n toimipisteessä tapahtui murtovarkaus, jonka 
johdosta paikkoja tuhottiin ja yhdistyksen omaisuutta 
varastettiin. Asiaa käsiteltiin 14.12.2021 Helsingin kä-
räjäoikeudessa, jonne Anu Myllyniemi toimitti yhdis-
tyksen puolesta vaatimuskirjelmän anastetun omai-
suuden korvaamiseksi. Myllyniemeä myös kuultiin 
oikeuden istunnossa.

IX Työsuojelu ja työterveyshuolto

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

Pukinmäen taidetalo ry:n työntekijöiden valitsema-
na työsuojeluvaltuutettuna toimi kevätlukukaudella 
2021 Kukka Eklund ja varavaltuutettuina toimivat Jilka 
Repo ja Kaito Takayama. Syyslukukaudella 2021 työ-
suojeluvaltuutettuna toimi Susanna Keski-Kohtamäki 
ja varavaltuutettuina toimivat Kukka Eklund ja Jilka 
Repo. Työsuojelupäällikkönä toimi Anu Myllyniemi. 
Henkilökunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2021.

Pandemiatilanteen aiheuttamia rajoituksia, terveys-
turvallisuussuunnitelmia ja muita opetusarkeen vai-
kuttavia toimenpiteitä käsiteltiin työsuojelupäällikön 
sekä työsuojeluvaltuutetun yhteistoiminnassa.

Henkilökunnan virkistyspäivä pidettiin 27.8.2021, jol-
loin käytiin katsomassa Race Horse Companyn esitys 
ja tilattiin lounas Puksu Roomista kuvataidekoulul-
le. Henkilökunnan viikoittainen pilatestunti pidettiin 
hybridijärjestelyin. Pilatestunteja ohjasi Susanna Kes-
ki-Kohtamäki. 

X Yhteistyöverkostot

Pukinmäen taidekoulut on tärkeä ja omaleimainen 
toimija suomalaisessa taidekasvatusekosysteemissä. 
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Yhdistys teki yhteistyötä vuoden 2021 aikana seuraa-
vien kumppaneiden ja organisaatioiden kanssa:

Nuori taide-säätiö, Helsingin kaupunki, Malmitalo, 
Annantalo, Nuorten Toivon Talo, Malmin nuorisotyön 
yksikkö, Etelä-Suomen AVI, OKM, OPH, TPO-liitto, ETOL 
ry, Suomen Kuvataidekoulujen Liitto, SSOS, SNSL, Cir-
cus Helsinki, Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko, Sorin 
Sirkus, Taidekoulu Estradi, Sirkus Taika-Aika, Oulun tai-
dekoulu, Race Horse Company, MLL, Ensi- ja turvakoi-
tien liitto, SOS-lapsikylä, Kuuloliitto, LapCi ry, Helsin-
gin seurakuntayhtymä, OSSY ry, Malmin seurakunta, 
Fallkullan kotieläintila, Pukinmäen kirjasto, Pukinmä-
ki-seura, Pihlajanmäki-seura, Pukinmäen Kisa ry, Työ-
väen Näyttämöiden Liitto ry, Suomen draama- ja teat-
teriopetuksen liitto ry (FIDEA), International Amateur 
Theare Association (AITA/IATA), ATO-teatteri Mosko-
vasta, Tikkurilan Teatteri, Teatteri Tuike, Teatteri IlmiÖ, 
Helsingin teatterikoulu, Upsys Oy, Oksidia Oy, Visma 
Oy, Fiilispaja Oy, Cleaning Angels Oy, Saarni Sirkus Oy, 
Maija Rasila Consulting Oy, Tilintarkastusyhteisö Tili-
extra, Pukinmäen Apteekki, Funktum Oy, Teatron Oy, 
Whitepoint Oy, Helsingin Painopalvelu Oy, Trinket Oy, 
Koillis-Helsingin Lähitieto, Kahvila Taikalamppu.

Laajan verkoston lisäksi taidekoulujen toimintaa tuke-
vat oppilaiden vanhemmat, jotka vaalivat talkoope-
rinnettä ja tekevät vapaaehtoistyötä muun muassa 
esitysten valmistelussa, järjestelyissä, roudauksissa ja 
taltioinnissa.

XI Talous

Vuoden vaihteessa avoimia kattamattomia vastui-
ta siirtyi tälle vuodelle 4 935,78 € (2020: 18 398,86 €).  
Varoja toimintaan oli käytettävissä 495 414,46 € 
(2020: 434 537,71 €). Kuluja kertyi 471 056,19 €. (2020:  
409 046,94 €) ja tulos nousi voitolliseksi 24 358,27 € 
(2020: voitto 25 490,77 €). Oman pääoman ylijäämäksi 
tuli 38 211,94 € (2020: ylijäämä 13 853,67 €.)

Tuloista noin puolet kertyi lukukausimaksuista ja kurs-
seista 243 390,85 € | 49 % (2020: 227 331,18 € | 52 %), 
tapahtumatuottoja ja jäsenmaksuja kertyi 20 466,57 € 
| 4 % (2020: 6 187,00 € | 2 %), valtion- osuutta, toimin-
ta- ja projektiavustuksia sekä koro- natukea ja han-
kerahaa saatiin yhteensä 204 486,09 € | 41 % (2020:  
201 019,53 € | 46 %), kelakorvauksia, palkka-avustuk-
sia ja TE-toimiston palkkatukea saatiin 27 070,95 € |  
5,5 %.

Kuluista suurin osa muodostui palkoista 329 175,36 € 
| 70 % (2020: 276 500,75 € | 68 %), vuokrista 79 535,70 
€ | 16,7 % (2020: 64 945,00 € | 16 %) ja ostopalveluista 
sekä opetustarvikkeista ja materiaaleista 25 364,22 € | 
6 % (2020: 19 111,54 € | 4,7 %). Edellisvuoteen verrat- 
tuna lisäkuluja syntyi Eepoksen ja Netvisorin ohjelmis- 
tovuokrista 8450,17€ | 1,8 %.



14

Pu
ki

nm
äe

n 
ta

id
et

al
o 

ry
  

 
a v a a maa 
ilmaa

TAIDE


