
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 
Opetustoiminta 
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry ylläpiti toimintasuunnitelmansa mukaisesti Askolan 
kuvataidekoulua ja keskittyi toiminnassaan laadukkaaseen kuvataiteen perusopetukseen 
Opetushallituksen antamien valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Kevätlukukaudella opetuksessa 
käytettiin 1.8.2011 laadittua opetussuunnitelmaa, joka päivitettiin 8.2.2013 ja hyväksyttiin Askolan 
sivistyslautakunnassa 21.5.2013.  
 
Opetusta annettiin kahdessa varhaisiän opinnot -ryhmässä (5-6v) sekä kolmessa 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 65. Kevätlukukaudella opettajana toimi Maisa Laine ja lisäksi työpaja 
opinnoissa opettajana toimi Heta Salmi. 
Perusopinnot ja varhaisopinnot -ryhmillä kevätlukukauden teemana oli ILOA IHOLLE. 
Työpajaopinnoissa oli kaksi jaksoa: hopeakorut ja kirjansidonta.  Lukukausi alkoi 7.1.2013 ja 
päättyi16.5.2013. Tänä keväänä ei ollut yhtään päättötodistuksen saajaa. 
 
Syyslukukaudella oppilaita oli 72. Syyslukukaudella varhais- ja perusopinnoissa opettajana toimi Maisa 
Laine ja syksyn aiheena olivat SADUT JA TARINAT. Työpajaopinnoissa opettajina ovat toimineet  Eivor 
Ewalds ja Marjukka Taos. Työpajoissa oli kaksi jaksoa: maalausta ja huovutustöitä. Syyslukukausi alkoi 
26.8.2013 ja päättyi 2.12.2013.  
 
 

Näyttely ja muut tapahtumat 
 
Kevätlukukausi 

*Pajalaisten opintoretki Aurumiin Porvooseen kultasepän pajaan 2.2.2013 
* Askola Areenan avajaiset 9.2.2013 Painomme kangaskasseja ja myimme arpoja. Lisäksi julkistettiin 

kuvataidekoulun Areenalle lahjoittama reliefi ”Harrastetaan yhdessä”, joka syntyi ”Kaveri kylässä” –
viikolla  tehdyistä savitöistä. 
* Avoimet ovet/ vanhempainilta 13.2.2013. Ohjelmassa oli tutustumista pajalaisten työskentelyyn 

hopeakorujen parissa ja infoa Kiilin matkasta. 
* Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.3.2013 Kuvataidekoulun tiloissa.  
* Kuvataidekoulun historian ensimmäinen ulkomaanmatka tehtiin Viroon Askolan ystävyyskuntaan Kiiliin 
12.-13.4.2013 Matkalle osallistuivat Maisa Laine, Raija Penttinen Askolan kirjastosta, Mira Yletyinen, 
Päivi Kyyhkynen, pajaoppilaista Pinja Tyyskä, Nina Paananen, Vera Horn ja Sofia Mikkola ja muista 
oppilaista Oskar ja Matilda Lystimäki. Veimme kuvataidekoulun näyttelyn esille Kiilin kirjastoon ja 
tutustuimme paikalliseen kouluun ja taidekouluun. Matkan aikana vierailimme myös Tallinnassa 
Lentosatamassa. 
* Taiteen perusopetuksessa alettiin v. 2012 toteuttaa valtakunnallista itsearviointia. Keväällä koottiin 
oppilaiden antamat vastaukset virvatuli-mallin mukaan tehtyihin kyselyihin. 
* Keväällä tehtiin lukuvuoden 2012-2013 vuosikertomus, joita  jaettiin myös kevätnäyttelyssä kaikille 
halukkaille. 
* Koko opintovuoden 2012-2013 töiden näyttely ” ILOA IHOLLE” järjestettiin kevätnäyttelynä Askolan 
pääkirjastossa 4. – 25.5.2013. Näyttelyn avajaisissa 4.5. oli myös uusien oppilaiden ilmoittautuminen.  

 
Syyslukukausi 



* Yhdistyksen säännöt  hyväksyttiin 22.7.2013 Patentti- ja rekisterihallituksessa yhdistyksen virallisiksi 
säännöiksi. 
* Olimme mukana Askolan joulun avajaisissa 23.11.2013 omalla osastolla, jossa myimme jouluisia 
tuotteita esim. pipareita ja piparkakkutaloja, sytykeruusuja, kransseja, kuivakakkuja, jouluisia kukka-
asetelmia ja arpoja. Myyjäisiä varten pidimme talkoot johtokunnan kesken 16.11. kuvataidekoululla. 
 * Vietimme kannatusyhdistyksen pikkujouluja 23.11. syömällä Sicapellessä  Porvoossa.  
 
  

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 kuvataidekoulun omat kotisivut  
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/ 
 

Talous 
 

Kuvataidekoulun talouden tulokertymä kertyy lukukausimaksutuotoista ja menokertymä kertyy 
pääsääntöisesti palkkamenoista. Kuvataidekoulussa on hyvin paljon oppilaita ja tämä näkyy hyvänä 
lukukausimaksukertymänä vuonna 2013. Tämä tarkoittaa sitä että lukukausimaksuilla saadaan melkein 
kokonaan katettu opetusmenot eli palkat sivukuluineen. Muita menoja varten on hankittava muuta 
rahoitusta, joka pääosin kertyy kunnan toiminta-avustuksesta sekä pienimuotoisesta omasta 
varainhankinnasta esim. myyjäistuloista, arpajaisista sekä tavaroiden myynnistä. Erilaiset avustukset 
ovat tärkeässä roolissa kuvataidekoulun toiminnan pyörittämisessä vuosittain. 
 
Lukukausimaksu perusopinnot ja valmentavat opinnot -ryhmillä olivat kevät- ja syyslukukaudella 120 
euroa. Syventävät opinnot –ryhmän kevät- ja syyslukukausimaksu oli 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 ole tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana. 
Oppilaita oli kiitettävästi kaikissa ryhmissä, joissakin jopa oli jonoa. Innokkaiden oppilaiden määrästä voi 
päätellä kuvataidekoulun suuren suosion ja merkityksen Askolan kunnan alueen lapsille ja nuorille 
hyvänä ja monipuolisena harrastusmahdollisuutena. 
 
Varsinainen toiminta koostuu tuottoina lukukausimaksuista ja kuluina kurssimateriaaleista ja henkilöstö- 
ja henkilöstösivukuluista. Lukukausimaksut kattavat varsinaisen toiminnan kuluista yli 70 %, jolloin loppu 
pitää kattaa avustuksissa ja omalla varainhankinnalla. Oma varainhankinta oli vuonna 2013 
tilinpäätöksen mukaan ylijäämäinen 1 165,17 euroa. Oma varainhankinnan tulot koostuvat 
arpajaistuloista, myyjäistuloista, sukkamyynneistä sekä kannatusjäsenmaksuista. 
 
Varsinaisen toiminnan rahoittamiseen saatiin lisäksi seuraavat avustukset: 
 
Kunnan myöntämä toiminta-avustus taiteen perusopetuksen mukaisena sopimuksena   4 160 € 
Monninkylän kympin avustus               200 € 
Aktia-pankin avustus                        500 € 
Aktia-pankin toiminnan tuki            500 € 
 
Kevään 2013 aikana tehtiin matka pajaoppilaiden kanssa Askolan kunnan ystävyyskuntaan Kiiliin 
Viroon. Paikanpäällä pystytettiin näyttely kuvataidekoululaisten töistä. Tätä matkaa varten saatiin 
seuraavat avustukset: 
 
Suomen kulttuurirahasto        2 000 € 
Askolan kunnan matka-avustus       1 000 € 
  
Avustusanomuksia on kirjoitettu ja lähetetty kaikkiin mahdollisiin paikkoihin edellisten vuosien tapaan. 
Taloudenhoito on ollut edelleen tarkkaa ja hankinnat mietitään tehden hintavertailuja. Eteva, jonka 
tiloissa yhteiskäytössä kuvataidekoulu toimii, hoitaa tilojen siivouksen kunnan kustantamana. 
Pyyhehuolto hoidetaan talkootyönä kuvataidekoulun johtokunnan jäsenten kesken. 
 
Kirjanpitopalvelut hoiti Kaija-Leena Tuomisto sopimuksen mukaisesti. 
 
Alla on esitetty tilikauden 2013 talousarvio ja sen käyttö: 

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/


 

TUOTOT TA 2013 TOT 2013

Lukukausimaksut 14 520 € 16 065 €

Toimintatuki kunnalta 3 830 € 4 160 €

Korkotulot 14 €

Avustukset muualta 50 € 3 200 €

Muut tulot (retkimaksut yms.) 1 737 €

Oma varainhankinta 200 € 2 461 €

TUOTOT YHTEENSÄ 18 600 € 27 637 €

KULUT

Toimitilavuokrat 0 € 0 €

Opetusmenot sivukuluineen 15 150 € 16 808 €

Pienkoneet, -laitteet 450 € 700 €

Retket 1 156 €

Ostettu koulutuspalvelu 545 €

Kurssimateriaalimaksut 1 100 € 1 865 €

Siivous ja puhtaanapito 45 € 51 €

Vakuutukset 605 € 207 €

Korkomenot 0 €

Toiminta- ja hallintokulut 1 250 € 785 €

Oman varainhankinnan menot 1 296 €

KULUT YHTEENSÄ 18 600 € 23 413 €

0 € 4 224 €

 
 

  
Riskit 
 
Askolan kuvataidekoulu on suuressa roolissa Askolan alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
järjestämisessä. Kysyntä on suuri, josta kertoo jonotusjonot joihinkin ikäryhmiin. Yhtenä ongelmana on 
havaittu opetuksen järjestäminen ja sen ajankohta. Pajaopetuksesta oppilaat helpommin siirtyvät muihin 
harrastuksiin. Syyksi on arvioitu nuoren ikä, harrastusten päällekkäisyys harrastuksen mielekkyys. 
Tärkeäksi on koettu korostaa nuorille kuvataidekoulun päättötodistuksen merkitystä ja arvostusta 
tulevaisuuden opintojen kohdalla sekä mahdollisesti työmarkkinoille siirryttäessä. 
 
Kuvataidekoulun toimintaan liittyviä mahdollisia riskejä ja todennäköisyysarviointi (korkea-normaali-
matala): 

- kunnan sopimuksen jatkuvuus ja taso (korkea) 
- kustannustason nousu: materiaalit, palkkakustannukset (korkea) 
- johtokunnan kokoon saaminen eli johtokunnan jäsenet (korkea) 
 
- vapaaehtoisten toimijoiden määrä erilaisissa tehtävissä (normaali) 
- rajalliset oppilasmäärät ryhmissä (normaali) 
- ryhmien koko: vajaat ryhmät / ylisuuret ryhmät (normaali) 
- toiminnan kehittäminen oppilaita kiinnostavaan suuntaa sekä ajan hengen mukainen toiminta 

(normaali) 
 

- syventävien opettajien saanti (matala) 
- lukukausimaksujen riittävyys (matala) 
- uudet tilat ja yhteistyö Etevan kanssa, joka toimii samoissa tiloissa (matala) 
- toimivat tilat (matala) 

 

 

 
 



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 21.3.2013 valittiin 
uusi johtokunta.  

 puheenjohtaja Päivi Kyyhkynen 

 varapuheenjohtaja Kati Tähti  

 sihteeri Mira Yletyinen  

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

 sekä kunnan edustajana johtokunnan jäsenenä on Reija-Riikka Stenbäck 

 rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Kaija-Leena Tuomisto 

 toiminnantarkastajaksi  Jari Vettenranta ja  varatoiminnantarkastajaksi Susanna 
Horn  

 
Askolassa 10.2.2014 
 
 
_______________________________ 
Päivi Kyyhkynen 
puheenjohtaja 


