
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 
Opetustoiminta 
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry ylläpiti toimintasuunnitelmansa mukaisesti Askolan 
kuvataidekoulua ja keskittyi toiminnassaan laadukkaaseen kuvataiteen perusopetukseen 
Opetushallituksen antamien valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Kevätlukukaudella opetuksessa 
noudatettiin viisivuotiskaudeksi laadittua opetussuunnitelmaa, jonka Askolan sivistyslautakunta on 
hyväksynyt 8.3.2011 pitämässään kokouksessa. 1.8.2011 astui voimaan uusi opetussuunnitelma, joka 
hyväksyttiin Askolan sivistyslautakunnassa 8.3.2011.  
 
Opetusta annettiin varhaisiän opinnot -ryhmässä (5-6v) sekä perusopinnot - ryhmässä (7-11v) 60 
tuntia/vuosi. Työpaja-opinnot, entinen syventävät opinnot (12-16v) opetusaika oli 90 tuntia/vuosi. Opetus 
keskittyi Askolan kirkonkylään kuvataidekoulun tiloihin Linnankoskentie 49, mutta opetusta annettiin 
myös Monninkylän koululla yhdelle varhaisopintojen ryhmälle. Kuvataidekoulu toimii yhteistiloissa 
Etevan kanssa ja tilat ovat kuvataidekoulun käytössä arkisin klo 16- 21 ja viikonloppuisin klo 9-21. 
 
Oppilaita oli kevätlukukaudella 58. Kevätlukukaudella opetusta annettiin kahdessa varhaisopinnot -
ryhmässä ja kolmessa perusopinnot  –ryhmässä, joissa opettajana toimi Maisa Laine. Työpaja 
opinnoissa opettajana toimi Roosa Salminen ja Soili Talja. Päättötodistuksen keväällä 2012 sai yksi 
oppilas Miia Renvall.  
 
Perusopinnot ja varhaisopinnot -ryhmillä kevätlukukauden teemana oli DESIGN - muotoilu. 
Työpajaopinnoissa oli kaksi jaksoa: valokuvaus + kuvankäsittely ja tussimaalaus.  Lukukausi alkoi 
9.1.2012 ja päättyi10.5.2012.  
 
Syyslukukaudella oppilaita oli 64. Syyslukukaudella opetusta annettiin kahdessa varhaisopinnot -
ryhmässä, kolmessa perusopinnot - ryhmässä ja yhdessä työpajaopinnot - ryhmässä. Varhais- ja 
perusopintoryhmien opettajana toimi Maisa Laine, aiheena syksyllä oli ILOA IHOLLE. 
Työpajaopinnoissa opettajina ovat toimineet  Mia Kiuru ja Johanna Laurila. Työpajoissa oli kaksi jaksoa: 
helmipunontaa ja sekatekniikkaa/kokeiluja akryylimaaleilla ja akvarellipuuväreillä. Syyslukukausi alkoi 
27.8.2012 ja päättyi 13.12.2012.  
 

 
Näyttely ja muut tapahtumat 
 
Kevätlukukausi 
* Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2012 Kuvataidekoulun tiloissa.  
* Opintoretki Helsinkiin 31.3. Arabiakeskuksen avoimiin oviin. Mukana n. 50 oppilasta, sisaruksia ja 
huoltajia 
* Maisa Laineen ehdotuksesta yhden viikon aikana toteutettiin ”Kaveri kylässä” –teemalla vierailuviikko 
11.16.4., jolloin kaikki oppilaat saivat tuoda yhden kaverin, vanhemman, sisaruksen, mummin/vaarin tai 
kummin vierailulle kuvataidekoulun tunnille. Tuntien aikana tehtiin savityöt, joista päätettiin tehdä yksi 
yhtenäinen työ vuoden vaihteessa naapuriin valmistuvaan Askola Areenaan. 
* Taiteen perusopetuksessa alettiin v. 2012 toteuttaa valtakunnallista itsearviointia. Pidimme 
itsearviointiin liittyen kehitysillan 13.4. klo 18-20. Itsearviointi aloitettiin keväällä teettämällä oppilaille 
kysely opiskeluun liittyen. Pohjana käytettiin taiteenperusopetusliiton virvatuli-mallia. Tavoitteena on joka 
vuosi tehdä jostakin osa-alueesta itsearviointi ja kerätä systemaattisesti tietoja vuosittain. Kerätyt tiedot 
on syötetty Virvatulen itsearviointi –sovellukseen. 
* Keväällä tehtiin lukuvuoden 2011-2012 vuosikertomus, joita  jaettiin myös kevätnäyttelyssä kaikille 
halukkaille. 
* Koko opintovuoden 2011-2012 töiden näyttely ” DESIGN - muotoilu” järjestettiin kevätnäyttelynä 
Askolan pääkirjastossa 5. – 26.5.2012. Näyttelyn avajaisissa 5.5. jaettiin juhlallisesti päättötodistus 



yhdelle opintonsa päättäneelle nuorelle.  
* Kesäkuussa osallistuimme Askolan pelastuspäivään 16.6.2012 pitämällä pihakoristetyöpajaa 
kuvataidekoulun katoksessa. Pelastuspäivässä julkistettiin uudet Askolan kirjastokortit. 
Kuvataidekoululaiset suunnittelivat kortteja, joista esiraadi valitsi äänestykseen kevätnäyttelyyn 
mielestään onnistuneimmat. Äänestyksen voitti Nino Tyyskä kummitusaiheellaan ja siitä tehtiin uusi 
lasten kirjastokortti.  
 
 

 

Syyslukukausi 
* Yhdistyksen säännöt tarkistettiin ja niihin tehtiin tarvittavat sääntömuutokset 22.8. pidetyssä 
kokouksessa. Uudet säännöt ja nimenkirjoittajat lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 
hyväksyttäväksi 19.10.2012. 
* Askolan ystävyyskunta Kiili Virosta kutsui kuvataidekoulun pitämään taidenäyttelyä ja vierailulle 
Viroon. Koska kunta myöntää matkaan avustusta 1000 € , päätettiin vierailu toteuttaa keväällä 2013.   
 * Syyslukukaudella pidimme perheille suunnatun jouluaskartelupäivän 19.11.2012 kuvataidekoulun 
tiloissa. Paikalla kävi n. 80 askartelijaa ja päivän suosio yllätti positiivisesti. 
*Opettajallamme Maisa Laineella oli oma näyttely Askolan kirjastossa syksyllä ja johtokunta halusi 
muistaa ja kiittää häntä tärkeästä työpanoksesta viemällä hänet Porvoon Taidetehtaalle syömään ja 
teatteriin. Samalla vietimme johtokunnan kesken pikkujoulua. 
 

Tiedotus 
 

Yhdistyksen toiminnasta ja opetuksesta tiedotettiin reppupostilla ja sähköpostilla. Paikallislehtien 
ilmaisia palstoja käytettiin myös toiminnan tiedotuksen välineinä. Olimme mukana myös Askolan 
yhdistysten, kunnan ja seurakunnan yhteistiedotteessa ”Kohtsillään Askulassa”. Mainoksia vietiin 
koulujen, kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluille.  
 
Askolan kunnan kotisivuilla on tietoa toiminnastamme ja saimme omat kotisivut  nettiinTuure Rantasen 
luomana. Nettisivujen osoite on  http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/ 
 

Talous 
 
Kuvataidekoulun talouden toteuma kertyy pääsääntöisesti palkkamenoista ja lukukausimaksutuotoista. 
Kulut ylittivät talousarvion vajaat 2 000 euroa, jonka suurimman ylityksen aiheuttaa henkilöstökulut 
(reilut 1 000 euroa). Tuottojen kehitys jatkui positiivisena, johtuen lukukausimaksujen korotuksesta 
syyslukukaudelle. Talousarvioon nähden lukukausimaksuja jäi kertymättä 500 euroa. Tämä selittyy 
pääasiassa pajaryhmän pienuudella, koska opintojen lopettaneita syksyllä 2012 tuli yllättävän paljon. 
Syynä on harrastusten päällekkäisyys, jonka vuoksi oppilaat joutuvat valitsemaan eri harrastusten välillä 
oman mieltymyksensä mukaan. 
 
Lukukausimaksu perusopinnot ja valmentavat opinnot -ryhmillä olivat kevätlukukaudella 100 euroa ja 
syyslukukaudella 120 euroa. Syventävät opinnot –ryhmän kevätlukukausimaksu oli 120 euroa ja 
syyslukukaudella 140 euroa. Sisaralennus on ollut voimassa 1.1.2006 alkaen ja se on 5 € / oppilas, jos 
perheestä opiskelee kaksi tai useampi lapsi kuvataidekoulussamme. 
 
Perusopinnot jatkuivat viitenä ryhmänä, niin että neljä kokoontui kirkonkylällä ja yksi Monninkylässä. 
Valmentavien ja syventävien ryhmien määrässä ei muutoksia. Oppilaita oli kiitettävästi kaikissa 
ryhmissä, joissakin jopa oli jonoa, joka turvasi ryhmän kokoa keskeyttäneiden jälkeen. 
 
Varsinainen toiminta koostuu tuottoina lukukausimaksuista ja kuluina kurssimateriaaleista ja henkilöstö- 
ja henkilöstösivukuluista. Lukukausimaksut kattavat varsinaisen toiminnan kuluista vajaat 70 %, jolloin 
loppu pitää kattaa omalla varainhankinnalla ja avustuksilla. Oma varainhankinta oli vuonna 2012 
tilinpäätöksen mukaan ylijäämäinen 352,50 euroa. Tuloja saatiin vuonna 2011 teetetyistä värityskirjoista.  

 
 
Varsinaisen toiminnan rahoittamiseen saatiin lisäksi seuraavat avustukset: 
 
Kunnan myöntämä toiminta-avustus taiteen perusopetuksen mukaisena sopimuksena   3 920 € 
Monninkylän kympin avustus               300 € 
Aktia-pankin avustus                        500 € 
  
Avustusanomuksia on kirjoitettu ja lähetetty kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Taloudenhoito on ollut 
edelleen tarkkaa. Eteva hoitaa tilojen siivouksen kunnan kustantamana. Pyyhehuolto hoidetaan 
talkootyönä. 
 
Kirjanpitopalvelut hoiti Kaija-Leena Tuomisto sopimuksen mukaisesti. 

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/


 Alla on esitetty tilikauden 2012 talousarvio ja sen käyttö: 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry                                     31.12.2012 
 TULOSLASKELMA  KAUSI 2012  

 1.1.2012 - 31.12.2012 
 Talousarvio  Käyttö  
 
 VARSINAINEN TOIMINTA 
 TUOTOT 
 5011 Kurssituotot 13 780 13 205,00 
 TUOTOT 13 780 13 205,00 
 KULUT 
 5311 Kurssimateriaalimaksut -1 010 -1 136,53 
 5312 Retkien kustannukset -485,00 
 5315 Siivous ja puhtaanapito -50 -25,95 
 5316 Toimistokulut -200 -237,06 
 5317 Hallintokulut -400 -329,06 
 5318 Oppilaiden vakuutusmaksut                                                                             -175 -121,45 
 5319 Postikulut -76,20 -377,71 
 5320 Pankkikulut -46,00 
 5321 Vakuutusmaksut -575 -423,63 
 5322 Pienkoneet                                                                                                       -750  -262,20 
 5323 Puhelinkulut -33,19 
 5325 Muut kulut -741,81 
 5329 Stipendit -50,00 
 Henkilöstökulut 
 5411 Palkat - opetusmenot -14 160 -10 228,88 
 5413 Palkat – hallinto  -600 -600,00 
 5419 Palkkojen jaksotus - opetus -979,80 
 Henkilöstökulut -14 760 -11 808,68 
 Henkilöstösivukulut 
 5421 Lakisääteiset vakuutusmaksut -2 176,15 
 5422 Sotu-maksut -250,35 
 5423 Tapaturmavakuutusmaksut -113,31 
 5424 Työttömyysvakuutusmaksut -94,47 
 5425 Ryhmähenkivakuutusmaksut -20,00 
 5499 Matkakorvaukset -741,60 -377,71 
 Henkilöstösivukulut -3 395,88 
 KULUT -17 920 -19 172,64 
 VARSINAINEN TOIMINTA -4 140 -5 967,64 
 VARAINHANKINTA 
 TUOTOT JA KULUT 
 6011 Taidemyyntituotot 0,00 
 6013 Arpajaiset 0,00 
 6015 Muut tuotot - tuotot 93,00 
 6031 Muu varainhankinta - tuotot 200 219,50 
 6090 Muu varainhankinta - ostot 0,00 
 TUOTOT JA KULUT 200 352,50 VARAINHANKINTA 50 504,4 
 RAHOITUSTOIMINTA 
 TUOTOT 
 6411 Korkotuotot 13,00 
 6412 Lähdeverot -0,50 
 TUOTOT 12,50 
 MENOT 
 6421 Korkomenot 0,00 
 RAHOITUSTOIMINTA 52,71 
 OMATOIM. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -6 799,95 
 AVUSTUKSET 
 YLEISAVUSTUKSET 
 7011 Kunnan avustukset 3 890 3 920,00 
 YLEISAVUSTUKSET 3 890 3 920,00 
 MUUT AVUSTUKSET 
 7021 Muut avustukset                                                                                                   50  800,00 
 MUUT AVUSTUKSET                                                                                                        50 800,00 
 AVUSTUKSET                                                                                                               3 940 4720,00 
 TILIKAUDEN TULOS                                                                                                            0 -882,64 
 Tilikauden alijäämä                                         -882,64 

  



Riskit 
 
Kuvataidekoulu on suuressa roolissa Askolan alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
järjestämisessä. Kysyntä on suuri, josta kertoo jonotusjonot joihinkin ikäryhmiin. Ongelmana on 
kuitenkin havaittu työpajatoiminta, josta oppilaat helpommin siirtyvät muihin harrastuksiin. Syyksi on 
arvioitu nuoren ikä, harrastusten päällekkäisyys sekä mahdollisesti mielekkyys. Tärkeäksi on koettu  
korostaa nuorille kuvataidekoulun päättötodistuksen merkitystä ja arvostusta. 
 
Lukukausimaksuja korotettiin 20 eurolla syyslukukaudella 2012. Tällä korotuksella pyritään vastaamaan 
kustannusten tason nousuun. 
 
Kuvataidekoulun toimintaan liittyviä mahdollisia riskejä ja todennäköisyysarviointi (korkea-normaali-
matala): 

- kunnan sopimuksen jatkuvuus ja taso (korkea) 
- johtokunnan kokoon saaminen eli johtokunnan jäsenet (korkea) 
- rajalliset oppilasmäärät ryhmissä (normaali) 
- vajaat ryhmät / ylisuuret ryhmät (normaali) 
- syventävien opettajien saanti (normaali) 
- lukukausimaksujen riittävyys (normaali) 
- kustannustason nousu (korkea) 
- toiminnan kehittäminen oppilaita kiinnostavaan suuntaa sekä ajan hengen mukainen toiminta 

(normaali) 
- uudet tilat ja yhteistyö Etevan kanssa, joka toimii samoissa tiloissa (matala) 

 
Merkittävä riskitekijä, joissa todennäköisyys on korkea, ovat kuvataidekoulun johtokunnan kokoon 
saaminen riittävällä henkilömäärällä ja vapaaehtoisena toimimien henkilöiden määrän lisääminen sekä 
kustannustason nousu. Askolan kunnan kanssa solmitun sopimuksen jatkuvuus ja taso on myös yksi 
kuvataidekoulun toimintaan liittyvistä riskeistä. 

 
Tuleva kehitys 
 
Yhdistyksen tiedotustoimintaa pidetään tärkeässä roolissa varmistaaksemme näkyvyyttä ja 
taataksemme oppilaiden saantia nuoremmasta ikäryhmästä lähtien. 
 
Syventävät opinnot -ryhmän kohdalla etsitään opettajia uusien taidealojen osaajista, jotta varmistamme 
kiinnostavan ja houkuttelevan opetuksen. 
 
Päättötodistuksen saajia pyritään saamaan vuosittain, joten opetuksen suunnittelussa on otettava 
huomioon oppilaiden eteneminen vuosittain ja opetuksen laaja-alaisuus. 
 

Hallinto 
 
Yhdistyksen johtokunta pyrki kokoontumaan kerran kuukaudessa. Vuosikokouksessa 29.3.2012 valittiin 
uusi johtokunta.  

 puheenjohtaja Päivi Kyyhkynen 

 varapuheenjohtaja Kati Tähti  

 sihteeri Mira Yletyinen  

 sekä edellä mainittujen lisäksi johtokuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet: Eero 
Aaltonen, Erja Alanko, Marjukka Kalilainen, Minna Raitoo, Erika Rönkönharju ja 
Marjo Toivanen  

 sekä kunnan edustajana johtokunnan jäsenenä on Saga Simelius-Nieminen 

 rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Kaija-Leena Tuomisto 

 toiminnantarkastajiksi  Jari Vettenranta ja  Susanna Horn  

 
Askolassa 31.1.2013 
 
 
_______________________________ 
Päivi Kyyhkynen 
puheenjohtaja 


