
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
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 syyslukukaudella yhdessä varhaisiän opinnot -ryhmässä (5-6v) sekä kolmessa 
perusopinnot - ryhmässä (7-11v) 60 tuntia/vuosi. Työpaja-opinnot (12-16v) opetusaika oli 90 
tuntia/vuosi. Opetus järjestettiin Askolan kirkonkylän kuvataidekoulun tiloissa Linnankoskentie 49. 
Kuvataidekoulu toimii yhteistiloissa Etevan kanssa ja tilat ovat kuvataidekoulun käytössä arkisin klo 16- 
21 ja viikonloppuisin klo 9-21. Lisäksi kevätlukukaudella annettiin opetusta varhaisopintojen ryhmässä 
Monninkylässä Monninkylän koululla. 
 
Oppilaita oli kevätlukukaudella 71. Kevätlukukaudella opettajana toimi Maisa Laine ja lisäksi työpaja 
opinnoissa opettajana toimi Mira Laine. 
Perusopinnot ja varhaisopinnot -ryhmillä kevätlukukauden teemana oli  SADUT JA TARINAT. 
Työpajaopinnoissa oli kaksi jaksoa: nukketeatteri nuket ja savityöt.  Lukukausi alkoi 8.1.2014 ja 
päättyi15.5.2014. Tänä keväänä oli kaksi päättötodistuksen saajaa, Vera Horn ja Aida Kärkkäinen. 
 
Syyslukukaudella oppilaita oli 62. Syyslukukaudella varhais- ja perusopinnoissa opettajana toimi Maisa 
Laine ja syksyn aiheena oli  PUUTARHA. Työpajaopinnoissa opettajina ovat toimineet  Luca Cannavo ja 
Marjukka Taos. Työpajoissa oli kaksi jaksoa: sarjakuvat ja kollaasi/skräppäys. Syyslukukausi alkoi 
25.8.2014 ja päättyi 10.12.2014.  
 
 

Näyttely ja muut tapahtumat 
 
Kevätlukukausi 

*Saimme 20 vierasta Kiilin Taidekoulusta 30.1.-1.2. Vierailun ohjelmaan sisältyi Kiilin taidekoulun 
kuvataidenäyttelyn avajaiset 31.1. Näyttely oli avoinna koko helmikuun ajan Askolan pääkirjastolla. 
Vieraileva ryhmä koostui Kiilin taidekoulun oppilaista, jotka kaikki soittavat Kiili vanamuusikaansambel 
yhtyeessä. Ryhmä esiintyi Monninkylän koululla, Askolan yläkoululla ja Prestbackan kartanossa 
pidetyssä pääkonsertissa. Lisäksi orkesterin johtaja Heili  Meibaum esiintyi lastensa Katin ja Martenin 
kanssa poikkihuilulla, viululla ja sellolla Askolan kappelissa Bachin kynttiläkonsertissa. Yhteistä 
ohjelmaa Askolan kuvataidekoululaisten ja Kiilin taidekoululaisten kanssa oli järjestetty Askola Areenalle 
perjantai-iltaan. Leikimme ja kisailimme leikkimielisiä kisailuja sekä maalasimme yhteisen lakanan 
muistoksi vierailusta. Ryhmä teki myös pikavisiitin Porvooseen. 
* Askola Areenan messujen yhteydessä 12.4.2014 julkistettiin kuvataidekoulun pajalaisten Areenalle 

tekemä huovutustyö ”Auringonpaiste”. 
* Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.3.2014 Kuvataidekoulun tiloissa.  
* Taiteen perusopetuksessa jatkettiin valtakunnallista virvatuli itsearviointia kokoamalla vanhemmille 
syksyllä 2013 tehdyn kyselyn vastaukset virvatuli-mallin mukaan tehtyihin kyselyihin. 
* Keväällä tehtiin lukuvuoden 2013-2014 vuosikertomus, joita  jaettiin myös kevätnäyttelyssä kaikille 
halukkaille. 
* Koko opintovuoden 2013-2014 töiden näyttely ”Satuilua” järjestettiin kevätnäyttelynä Askolan 
pääkirjastossa 5. – 24.5.2014. Näyttelyn avajaisissa 10.5. oli myös uusien oppilaiden ilmoittautuminen.  
* Osallistuimme Korttian kesätapahtumaan 19.7. betonityöpajalla.. 
* 9.8. osallistuimme Askola Areenalla Askola päivän tapahtumaan kipsitöiden maalauspajalla 
 



 
Syyslukukausi 
 

* Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 20.8. Kuvataidekoululla 
* Johtokunnan kokous ja tutustuminen Anna Luukkaisen taidenäyttelyyn Järvi Pöökärin navetassa 22.8. 
* Monninkylän Kymppin tapahtumassa 31.8. pajaoppilas Tessa Raitoo  teki kasvomaalauksia. 
* MLL:n äijäpäivään 6.9.  osallistuimme  robottityöpajalla -robotteja romumetallista. 
* Teimme retken 8.11. Hyvinkäälle Villa Arttuun Syömään  -näyttelyyn 28 lapsen ja 7 aikuisen voimin. 
Näyttelyn lisäksi kaikki oppilaat osallistuivat pajatyöskentelyyn, perusopinnoissa olevat Syömään –paja, 
jossa  kierrätysmateriaaleista  tehtiin ruoka-annoksia  ja pajaopinnoissa olevat tekivät puiset sätkynuket. 
Lisäksi pienemmät  kävivät Villen Viidakossa seikkailemassa. 
* Vietimme kannatusyhdistyksen johtokunnan pikkujouluja 7.11. syömällä Sinne - ravintolassa 
Porvoossa.  
* Perusopinnoissa tehtiin Askolan seurankunnalle kuusen koristeita (tähtiä ja prismoja), jotka luovutettiin 
ennen ensimmäistä adventtia seurakunnalle ja ne koristivat kirkossa olevaa kuusta joulun ajan. 
 
 
  

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 myös 
koulujen, kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluille.  
 
Askolan kunnan kotisivuilla on tietoa toiminnastamme ja kuvataidekoulun omat kotisivut  
http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/ . Uutena tiedotuskanavana saimme facebook -sivut 
https://www.facebook.com/askolankuvataidekoulu?fref=ts keväällä Anja Kähösen luomana. 
Syksyllä otimme käyttöön  Dropbox pilvipalvelun pöytäkirjojen ym. tallennukseen ja oman sähköposti 
osoitteen: askolankuvataidekoulu@gmail.com  
 
 

Talous 
 
Kuvataidekoulun talouden tulokertymä kertyy lukukausimaksutuotoista ja menokertymä kertyy 
pääsääntöisesti palkkamenoista. Kuvataidekoulussa on hyvin paljon oppilaita ja tämä näkyy hyvänä 
lukukausimaksukertymänä vuonna 2014. Tämä tarkoittaa sitä, että lukukausimaksuilla saadaan katettua 
opetus- ja hallinnon palkkamenot eli palkat sivukuluineen. Muita menoja varten on hankittava 
lisärahoitusta, 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 kolmena ryhmänä kirkonkylällä. Valmentavien opintojen ryhmiä oli 
syyslukukaudella vain yksi, koska emme saaneet tiloja toiselle ryhmälle Monninkylään. Syventävien 
ryhmien määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2014 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 2014 
tilinpäätöksen mukaan ylijäämäinen 53,60 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   4 392 € 
Monninkylän kympin avustus                 60 € 
Aktia-pankkisäätiön avustus                    1 000 € 

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/


Tammi-helmikuun vaihteessa 2014 kuvataidekoulun vieraana kävi Askolan kunnan ystävyyskunnasta 
Kiilistä vieraita. Kuvataidekoulu oli vierailun pääisäntä ja haki tukea vierailun kulujen kattamiseksi eri 
tahoilta seuraavasti: 
Konsertin pääsylipputulot        430 € 
LC Askola         500 € 
Askolan Osuuspankki        200 € 
Konevuori         200 € 
Lisäksi vierailun majoituksen, ruokailut ja konsertin kahvituksen hoitanut Prestbackan pitokartano tuki 
vierailua alentamalla meille normaalia veloitustaan. Askolan kunta antoi Areenan veloituksetta 
käyttöömme ja tarjosi perjantain lounaan yläkoululla vieraille. 
 
Muut avustukset         30 € 
Nordea                      500 € 
  
Avustusanomuksia on kirjoitettu ja lähetetty kaikkiin mahdollisiin paikkoihin edellisten vuosien tapaan. 
Taloudenhoito on ollut edelleen tarkkaa ja hankinnat mietitään tehden hintavertailuja. 
 
Siivous sovittiin hoidettavaksi kuvataidekoulun osalta kunnan siivoustoimen hoitamana. Pyyhehuolto 
hoidettiin talkootyönä kuvataidekoulun johtokunnan jäsenten kesken. 
 
Kirjanpitopalvelut hoiti Kaija-Leena Tuomisto sopimuksen mukaisesti. 
 
Alla on esitetty tilikauden 1.1.-31.12.2014 talousarvio ja sen käyttö: 

 

Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

 VUODELLE 2014

TUOTOT TA 2014 TOT 2014

Lukukausimaksut 16 280 € 15 849,00 €

Toimintatuki kunnalta 3 980 € 4 391,87 €

Korkotulot 15,88 €

Avustukset muualta 50 € 1 060,00 €

Muut tulot (retkimaksut yms.) 150 € 360,00 €
- retket 340,00 €

- huomautusmaksut 20,00 €

Oma varainhankinta 200 € 2 023,00 €
- vierailuavustukset 1 860,00 €

- tapahtumamyynti 143,00 €

- kannatusjäsenmaksut 20,00 €

TUOTOT YHTEENSÄ 20 660 € 23 699,75 €

KULUT

Toimitilavuokrat 0 € 0,00 €

Opetusmenot sivukuluineen 15 420 € 16 096,34 €

Muut hallinnonpalkat sivukuluineen 800 € 1 110,20 €

Pienkoneet, -laitteet 750 € 0,00 €

Retket 500 € 1 096,00 €

Ostettu koulutuspalvelu 0 € 1 211,65 €

Kurssimateriaalimaksut 1 600 € 1 685,49 €

Siivous ja puhtaanapito 45 € 0,00 €

Vakuutukset 475 € 331,65 €

Korkomenot 0 € 0,00 €

Toiminta- ja hallintokulut 1 070 € 989,31 €

Oman varainhankinnan menot 0 € 1 469,40 €
- vierailukulut 1 469,40 €

KULUT YHTEENSÄ 20 660 € 23 990,04 €

0 € -290,29 €  



 

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) 
- rajalliset oppilasmäärät ryhmissä (korkea) 
- lisätilat, joka mahdollista iltapäiväryhmien kokoontumisia (korkea) 

 
- uudet tilat ja yhteistyö Etevan kanssa, joka toimii samoissa tiloissa (normaali) 
- johtokunnan kokoon saaminen eli johtokunnan jäsenet (normaali) 
- 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 (normaali) 

 
- lukukausimaksujen riittävyys (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 24.3.2014 valittiin 
uusi johtokunta.  

 puheenjohtaja Päivi Kyyhkynen 

 varapuheenjohtaja Marjo Toivanen  

 sihteeri Maria Enberg  

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

 sekä kunnan edustajana johtokunnan jäsenenä on Reija-Riikka Stenbäck 

 rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Kaija-Leena Tuomisto 

 toiminnantarkastajaksi  Jari Vettenranta ja  varatoiminnantarkastajaksi Susanna 
Horn  

 
Askolassa 23.2.2015 
 
 
_______________________________ 
Päivi Kyyhkynen 
puheenjohtaja 


