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I Yhdistys

Pukinmäen taidetalo ry. ylläpitää Pukinmäen Taide- 
koulut –nimistä oppilaitosta, joka järjestää monitaiteista 
tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta koillishelsin-
kiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka johtaa toimintaa 
yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. 
Vuoden 2018 aikana uudistettiin yhdistyksen säännöt, 
jotka Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 26.10.2018.  

Yhdistyksen hallitus 2018
Sirpa Kivilaakso, puheenjohtaja
jäsenet    varajäsenet
Elisa Gylling, sihteeri  Hanna Myllyniemi 
Kristiina Halla, varapj.  Anne Arrenius
Hanna Kaivola   Petteri Huuskonen
Kristiina Salo   Päivi Seikkula 
Sinikka Vepsä   Kauko Salmi
Marjut Bisi   Kaisu Rauhamaa  
     
Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskoko-
uksien lisäksi yhdistyksen hallitus piti vuoden 2018 
aikana kolme kokousta. Yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajana toimii Sirpa Kivilaakso, FT. Yhdis-
tyksen sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä jatkoi 
Elisa Gylling. Esittelijänä hallituksen kokouksissa 
toimi toiminnanjohtaja Anu Myllyniemi. Yhdis-
tyksen tilintarkastajana on toiminut tilintarkastustoi-
misto Tiliextra. Yhdistykseen kuului 339 maksanutta 
henkilöjäsentä sekä kolme yhteisö- ja neljä kannatus-
jäsentä: Pukinmäen sosiaalidemokraattinen yhdistys, 
Malminseudun työväenyhdistys ry, Malmin seura-
kunta, Malmi-seura ry, Mannerheimin lastensuojelu-
liitto, Pukinmäki-seura ry ja Pukinmäen Kisa. 

Pukinmäen taidekoulut on Suomen sanataideope-
tuksen seuran jäsen sekä Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liiton jäsen ja Suomen nuorisosir-
kusliiton jäsen.

II Taideopetuksen henkilöstö ja hallinto

Pukinmäen taidekoulujen hallinnossa työskentelivät 
rehtori/toiminnanjohtaja Anu Myllyniemi, FM ja 
osa-aikainen (24h/vko) opinto ja henkilöstökoor-
dinaattori Elisa Gylling, FM. Pitkäaikaisen rehtori/
toiminnanjohtaja Veijo Murokkeen eläkejuhlia vietet-
tiin koko henkilökunnan ja yhteistyökumppanien kera 
14.4.2018 Pukinmäen taidekoulujen sirkussalilla.

Taidekouluille tehtiin elokuussa 2018 kolmen vuoden 
kehittämissuunnitelma, jossa painopistealueiksi 
nousivat: 1) taideopetuksen laadun parantaminen, 
2) arvojen kirkastaminen, 3) hallintoprosessien 

tehostaminen ja 4) toimintaedellytysten vahvista-
minen. Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuurijaosto myönsi Pukinmäen 
taidekouluille kolmivuotisen toiminta-avustuksen 
11.12.2018. 

Kevätlukukaudella 2018 taidekouluissa työskenteli 
18 varsinaista opettajaa, 5 sijaisopettajaa sekä kolme 
apuopettajaa. Taideopettajina keväällä 2018 toimivat 
Kukka Eklund, Tiina Forsman, Inari Gebhard, Juhani 
Grönroos, Katariina Guthwert, Jarmo Hartikainen, 
Annariina Kaartinen, Hanna Kangasniemi, Susanna 
Keski-Kohtamäki, Sanna Koskimäki, Galina Kotronen, 
Mira Laine, Pekka Mattila, Jussi Miettola, Vilma 
Salmi, Sanni Sarlin-Takayama, Kaito Takayama ja Salli 
Tommola.

Syyslukukaudella 2018 taidekouluissa työskenteli 19 
varsinaista opettajaa, 11 sijaisopettajaa sekä kolme 
apuopettajaa. Taideopettajina syksyllä 2018 toimivat 
Laura Ahola, Kukka Eklund, Ghia Fieandt, Tiina 
Forsman, Inari Gebhard, Juhani Grönroos, Katariina 
Guthwert, Hanna Kangasniemi-Paatelma, Susanna 
Keski-Kohtamäki, Mira Laine, Pekka Mattila, Jussi 
Miettola, Laura Muona, Jilka Repo, Vilma Salmi, Sanni 
Sarlin-Takayama, Kaito Takayama, Salli Tommola ja 
Galina Tuomi.

Taidekoulujen markkinoinnissa, tiedotuksessa ja vies-
tinnässä osa-aikaisesti (20h/vko) avustaneen Tiina 
Bodonyin 16.10.2017 alkanut työkokeilu jatkui 12.7.2018 
saakka. Katja Kurus oli 1.10.–31.12.2018  osa-aikaisessa 
(14h/vko) työkokeilussa, johon kuului sirkusopetuksen 
seuraaminen ja oppilaiden avustaminen. Emma-Pieta 
Latvala Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-
nasta aloitti 22.10.2018 työharjoittelun (200 h), jossa hän 
tutustuu varhaisiän taideopetukseen ja taiteen perusope-
tukseen. Harjoittelu jatkuu maaliskuuhun 2019.

III Taiteen perusopetus

Vuonna 2018 Pukinmäen taidekoulujen opetettavina 
taidealoja olivat sirkus, teatteri, kuvataide, musiikki, 
tanssi ja sanataide. Taidekoulujen taiteenalakohtaiset 
opetussuunnitelmat uudistettiin kesäkuussa 2018 
Opetushallituksen 2017 antamien taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  
Kuva-, sirkus- ja teatteritaiteessa noudatetaan taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän perusteita ja sana-
taiteessa, musiikissa ja tanssissa yleisen oppimäärän 
perusteita. Opetussuunitelman ohella Pukinmäen 
taidekouluille tehtiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa- 
aikalautakunnan kulttuurijaosto hyväksyi Pukinmäen 
taidekoulujen opetussuunnitelman 21.8.2018.
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Keväällä 2018 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 562 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
kuusi, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 31, 
tanssissa kaksi ja teatteritaiteessa seitsemän. Musiikin 
viikoittaisessa opetuksessa annettiin 85 yksityis- tai 
ryhmäopetustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-ope-
tuksessa, taidepompussa aloitti yksi ryhmä. 

Syksyllä 2018 taiteen perusopetuksen viikoittaisessa 
opetuksessa aloitti yhteensä 582 oppilasta. Opetus-
suunnitelman mukaisia ryhmiä aloitti kuvataiteessa 
10, sanataiteessa ei yhtään, sirkustaiteessa 32, tanssissa 
kaksi ja teatteritaiteessa seitsemän. Musiikin viikoit-
taisessa opetuksessa annettiin 100 yksityis- tai ryhmä-
opetustuntia. Varhaisiän taideintegraatio-opetuksessa, 
taidepompussa ja taidemuskarissa aloitti yksi ryhmä 
kussakin.

Sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksen 
saivat Alisa Murtomäki ja Matleena Talo.

IV Henkilökunnan koulutus

Rehtori Anu Myllyniemi osallistui yhdessä opetushen-
kilökunnan kanssa TPO-liiton ja Opetushallituksen 
järjestämään uuden opetussuunnitelman Luotsit-hank-
keeseen. Hankeen päätösseminaari pidettiin 5.4.2018 
Karjala-talolla. Syksyllä 2.11.2018 alkoi uusi Luotsit II 
-hanke, jonka koulutuspäiviin rehtori osallistuu yhdessä 
taidealakohtaisten vastuuopettajien Tiina Forsmanin 
(kuvataide), Hanna Kangasniemi-Paatelman (musiikki), 
Jilka Revon (sirkus) ja Vilma Salmen (teatteri) kanssa. 
Hankeen tarkoituksena on jalkauttaa vuonna 2018 
uudistettu opetussuunnitelma toimivaksi käytännöksi. 
Tähän työhön osallistuvat koko opetushenkilökunta sekä 
koulun oppilaat.

V Esitykset, näyttelyt ja konsertit

• Pukinmäen taidetalo ry:n vuosipäivänä 4.4.2018
   kuvataidenäyttelyn avajaiset Pukinmäen kirjastossa

• Kevätsirkus Malmitalolla 27.–28.4.2018

• Kevätkonsertti Malmitalolla 28.4.2018

• Teatteripäivä sirkussalilla 14.5.2018

• Kesäproduktio Ruma Ankanpoikanen Mustasaaressa 
27.6.–8.7.2018, ohjaus Anu Myllyniemi, apulaisoh-
jaus Janna Eskelinen, puvustus Johanna Oksanen

• Kesäproduktio Kapteeni Virkkukoukku ja Pallo-
meren kauhu Fallkullassa 4.–15.7.2018, ohjaus Pekka 
Mattila, sirkusohjaus Susanna Keski-Kohtamäki, 
puvustus Anna Patama

• Lasten taiteiden yö -tapahtuma 23.8.2018 
Taidetalolla

• Monitaiteinen produktio Kaunotar vai Hirviö 
Malmitalolla 14.–16.12.2018, ohjaus ja käsikirjoitus 
Vilma Salmi, sirkusohjaus Sanni Sarlin, puvustus 
Elisa Auvinen

• Pukinmäen sirkuskoulun joulushow’t Malmitalolla   
13–16.12.2018

• Teatterikatselmus 17.12.2018 sirkussalilla

• Joulupaja 17.12.2018 taidetalolla

• Musiikkimatinea 17.12.2018 musiikkikoululla

VI Erillisprojektit ja yhteistyöhankkeet

Sirkusopetusta yhteistyössä Puistolan MLL:n kanssa
Puistolan MLL:n kanssa jatkettiin taiteen perusope-
tuksen varhaisiän opetuksen järjestämistä perhesir-
kuksen muodossa 3–5-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen sekä valmentavan sirkusopetuksen 
muodossa 5–7-vuotiaille. Yhteistyö jatkuu vuonna 2019.

Wau! -kerhot Staffansby lågstadien oppilaille 
Pukinmäen taidekoulut järjesti ruotsikielistä sirkusilta-
päiväkerhoa Staffansby lågstadien oppilaille kevätluku-
kaudella 2018.

Leikkiteatterileiri
Syyslomalla 2018 järjestettiin Leikkiteatteriyhdistyksen 
kanssa Keksintö-teatterileiri taidetalolla, Unikkotie 
4:ssä. Leiriohjaajana toimi Emma Mäkelä. Leiriviikon 
lounaat valmisti Pekka Mattila.

Lasten kesäakatemia 
Lasten kesäakatemian kesäkursseja järjestettiin 
yhdessä OSSY ry:n kanssa koulujen loppumisen ja 
juhannuksen välillä. Taidekursseja toteutettiin kera-
miikassa, sirkuksessa, kuvataiteessa ja merirosvolaivan 
rakennuksessa. Viikon kestävistä kursseista koos-
tuvaan Lasten kesäakatemiaan osallistui 41 lasta ja 
opetuksesta vastasivat Kukka Eklund, Tiina Forsman, 
Aada Kauniskangas, Susanna Keski-Kohtamäki, 
Jaakko Mursula, Essi Savonius ja Satu Tikka.
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Lasten merirosvolaiva
Kesällä 2018 Pukinmäen taidekoulut toteutti Lasten 
Merirosvolaiva -yhteisötaideprojektin. Merirosvolaivan 
toteuttivat puuseppä Jaakko Mursula ja kuvataideopet-
taja Tiina Forsman yhdessä lasten kanssa Oulunkylän 
puukoululla järjestetyssä työpajassa. Laivan ensi- 
esiintyminen oli Fallkullan kesäteatterin lavasteena 
4.7.–15.7.2018, jonka jälkeen se kiersi erilaisissa kaupun-
ginosatapahtumissa, jossa lapset jatkoivat teosta kylki-
koriste-, viiri- ja merirosvonukketaidetyöpajoissa sekä 
aarteen etsintä liveroolipeleissä. Laiva vieraili 4.8. Tapa-
nilan taivaan alla -tapahtumassa, 11.8. Pakilan Siirtola-
puutarhan 70-vuotisjuhlissa, 18.8. Skidit-festareilla, 23.8. 
Lasten taiteiden yössä Pukinmäen taidetalolla sekä 1.9. 
We Love Pihlis -tapahtumassa. Laiva tavoitti kokonaisuu-
dessaan noin 1500 helsinkiläistä.

EEKS seinämaalausprojekti
Pukinmäen taidekoulut järjesti yhdessä Espoon eläke-
kotisäätiön kanssa seinämaalauskurssin 13–18-vuoti-
aille nuorille 4.–8.6.2018. Kurssille osallistui neljä 
nuorta, joita ohjasi kuvataideopettaja Sanna Koski-
mäki. Kurssin osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat 
seinämaalauskokonaisuuden palvelutalo Hopea-
kuuhun Aale Tynnin (1913–1997) runon inspiroi-
mana. Sanna Koskimäki jatkoi seinämaalausprojektia 
itsenäisenä taiteilijana ja toteutti vielä neljä seinä-
maalauskokonaisuutta palvelutalo Hopeakuuhun ja 
Hopeakotkaan.

Good Move! -hanke
Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry. yhteistyökumppa-
neineen osallistui Helsingin kaupungin uuden liikku-
mista ja harrastamista lisäävän avustuksen ideahakuun 
Good Move! -kaupunkikulttuurihankkeella 20.4.2018. 
Helsingin kaupunki valitsi hankkeen jatkokehitte-
lyyn 96 hakemuksen joukosta ja myönsi hankkeelle 
kehittämisrahan. Good Moven! tavoitteena oli edistää 
helsinkiläisten lapsiperheiden yhteisöllistä ja maksu-
tonta harrastustoimintaa lähellä omaa kotia, järjestä-
mällä säännöllisesti taidetapahtumatoreja ja asukkaita 
yhdistäviä happeningejä. Hankkeen ydintiimissä 
olivat mukana Anu Myllyniemi sekä Jaakko Mursula, 
Kukka Eklund, Tuula Turunen ja Elina Rantasuo. 
Yhteistyökumppaneina olivat White Point Oy, Teatteri 
Tuike, Malmin nuorisotyöyksikkö, Annantalo, Helsin-
ki-Missio ja Tapanilan kylätila ry. Hankkeen ydintiimi 
osallistui Futurice Oy:n järjestämiin sparrauksiin ja 
Good Move! -hankeen ideaa testattiin kokeiluissa, 
jotka nivoutuivat Merirosvolaivan kaupunginosatapah-
tumien yhteyteen. Hankkeelle haettiin kolmen vuoden 
rahoitusta, mutta Helsingin kaupungin kulttuuri ja 
vapaa-aikalautakunnan rahoituspäätös 16.10.2018 oli 
valitettavasti kielteinen.

Sirkusta senioreille
Pukinmäen taidekoulujen sirkusopettaja Kukka 
Eklundin aloitti Seniorisirkushankeen osana Turun 
Taideakatemian YAMK-tutkintoaan. Hanke jatkuu 
vuonna 2019.

Kansainväliset vierailut
Kansainvälisiä opintomatkoja järjestävä Edu Future 
vieraili matkakoordinaattori Arne Warhagenin 
johdolla italialaisen 20 hengen opintoryhmän kanssa 
Pukinmäen taidekoulujen toimitiloissa tutustumassa 
taiteen perusopetustoimintaan 6.5.2018. 

Esiintymiskeikat ja tapahtumaosallistumiset 

• Sirkuskoululaisten esitys TPO-liiton Luotsit seminaa-
rissa Malmitalolla 25.1.2018

• Sirkustyöpajat Ylästön päiväkodissa 12.2. ja 15.2.2018

• Konsertti Syystien palvelukeskuksessa 3.3.2018

• Sirkusesitys ja kolme työpajaa Kotinummen päivä-
kodilla 16.3.2018

• Sirkusesitys Arabian katufestivaaleilla 19.5.2018

• Sirkusesitys Malmin kirkkossa 20.5.2018

• Sirkusesitys Kalevalakoru Oy:n juhlissa 25.5.2018

• Sirkusesitys Pukinmäkipäivillä 26.5.2018

• Skiditfestivaalille osallistuminen 18.8.2018
 
• Ruma Ankanpoikanen -esitys Pukinmäenkaaren 

peruskoulun oppilaille 5.9.2018

• Sirkusesitys Stora Enson koko perheen metsäpäivässä 
15.9.2018

• Sirkusesitys Metropolian 10-v. juhlissa 18.9.2018

• Osallistuminen Puxun rastit -tapahtumaan 23.9.2018
  
• Sirkusesitys Pukimäki-seuran 40-v. juhlissa 7.10.2018 

• Ossy ry:n 60-v. juhlat 13.10.2018

• Sirkusesitys Syystien palvelukeskuksessa 9.11.2018

• Sirkusesitys ja -työpaja Otavamedian pikkujouluissa 
9.12.2018
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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 neljä kertaa lukuvuoden aikana sähköiset uutiskir-
jeet, joissa informoitiin kauden esityksistä, näyttelyistä 
ja tapahtumista. Opettajille lähetettiin sähköinen 
uutiskirje kaksi kertaa lukuvuodessa kevät- ja  
syyslukukauden alussa. Uutiskirjeissä käytettiin 
MailChimp -sähköpostiohjelmaa. Sisäisessä tiedo-
tuksessa käytetiin sähköpostia ja Slack -pikaviestiso-
vellusta. Esitysten ja projektien hallinnassa otettiin 
käyttöön projektihallintatyökalu Asana.

Taidekoulujen toiminnasta tiedotettiin myös www-si-
vuilla, Facebookissa ja Instagramissa ja paikallislehti 
Koillis-Helsingin Lähitiedossa. Www-sivujen ylläpi-
dosta vastaa Fiilis-paja. Tärkeimmistä esityksistä ja 
tapahtumista laadittiin lehdistölle lähetettäviä tiedot-
teita. Lisäksi Pukinmäen taidekoulut tiedotti toimin-
nastaan Koillis-Helsingin koulujen oppilaita jakamalla 
kouluille oman opetusohjelmansa syksyllä 2018. 
Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten 
kutsu julkaistiin Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdessä 
kaksi viikkoa ennen kokouksia. Vanhempain- 
ilta järjestettiin sirkussalilla Erkki Melartinin tie 2 
D:ssä 5.2.2018.

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. Bändiopetus järjestettiin Pukinmäen nuorisota-
lolla. Neuvotteluja Unikkotien rakennuksesta jatkettiin 
Helsingin kaupungin kanssa ja uusi vuokrasopimus 
solmittiin elokuussa 2018.

Unikkotien 4:n, Säveltie 5:n ja Erkki Melartinintie 2 
D:n toimitilojen siivouksesta vastasivat Kukka Eklund 
ja Tuula Hökkä. Kiinteistöjen huollosta vastasivat Veijo 
Muroke ja Pekka Mattila.

IX Työsuojelu ja työterveyshuolto

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n työntekijöiden 
valitsemana työsuojeluvaltuutettuna toimi Kaito 

Takayama. Varavaltuutettuina toimivat Pekka Mattila 
ja Salli Tommola. Työsuojelupäällikkönä toimi Anu 
Myllyniemi. Työsuojelun yhteistoimintaa toteutettiin 
opettajakokouksissa, jossa arvioitiin työpaikan riskejä 
ja vaaroja. Työntekijöiden ja oppilaiden tapaturmava-
kuutus on vakuutusyhtiö IF:ssä. Lakisääteisten työter-
veyshuollon palveluiden tuottajana toimii Klinikka 1, 
jonka kanssa solmittiin sopimus 27.9.2018.

X Talous

Vuoden vaihteessa avoimia kattamattomia vastuita 
siirtyi tälle vuodelle 5 053,04 € (2017: 5 578,11 €). 
Varoja toimintaan oli käytettävissä 356 734,04 €  
(2017: 330 135,63 €), erilaisia kuluja kertyi 356 030,86 € 
(2017: 318 931,76 €) ja tulos nousi voitolliseksi  
703,18 € (2017: voitto 11 203,87 €). Oman pääoman 
ylijäämäksi jäi 5 472,37 € (2017: 4 769,19 €).

Tuloista kaksi kolmasosaa kertyi lukukausimaksuista 
243 348,00 € (68%, 2017: 69%), toiminta- ja projek-
tiavustuksia saatiin 108 000,00 € (30%, 2017: 30%) 
ja loput varat 5 386,04 € (2%, 2017: 1%) koottiin 
jäsenmaksuina ja korkotuottoina. Kuluista suurin osa 
muodostui palkoista 275 494,78 € (77%, 2017: 77%) 
opetustoiminnasta 26 833,76 € (8%, 2017: 10%) ja 
vuokrista 53 702,32 € (15%, 2017: 13%).


