
 

 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 
Opetustoiminta  
 
Kannatusyhdistys jatkaa edelleen Askolan kuvataidekoulun ylläpitämistä. 
Kuvataidekoulussa annetaan kuvataiteen perusopetusta Askolan 
kuvataidekoululle laaditun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman mukaisesti.  
 
Oppilaita on kevätlukukaudella 62 ja opetusta annetaan yhdessä 
varhaisopinnot - ryhmässä, kolmessa perusopinnot - ryhmässä ja yhdessä 
työpajaopinnot -ryhmässä.  
 
Tämän hetkisen oppilasmäärän uskotaan pysyvän noin 60-70 oppilaan 
tasolla. Oppilaat pyritään jakamaan ryhmiin iän mukaan huomioiden kuitenkin 
lasten ja vanhempien toiveet esim. sisarusten tai kuljetusten suhteen. 
Nuorimmat oppilaat pyritään sijoittamaan toiminta-ajoiltaan aikaisemmin 
alkaviin ryhmiin ja vanhemmat oppilaat myöhäisempiin ryhmiin.  
 
Opettajana toimii Maisa Laine ja työpajaopinnot -ryhmän muiksi opettajiksi 
palkataan eri taiteenalojen asiantuntijoita tarpeen mukaan.  
 
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2016 ja päättyy torstaina 12.5.2016.  
 
Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle 
huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla.  
 
Uusien oppilaiden ilmoittautumiseen annetaan kaksi mahdollisuutta:  
 
• Kevätnäyttelyssä pääkirjastossa keskiviikkona 4.5.2015 klo 19-20  
• Askolan kuvataidekoululla keskiviikkona 24.8.2016 klo 18-19.  
Jälki-ilmoittautumisia ja jonoon on mahdollista ottaa oppilaita näiden päivien 
lisäksi mahdollisuuksien mukaan. 

 
Syyslukukausi alkaa viikolla 35 kaikilla ryhmillä. Syyslukukausi päättyy viikolla 
49. 
 



 
Yhteistyö muiden tahojen kanssa  
 
Yhteistyötä Askolan kunnan, Etevan, Askolan kirjaston ja koulujen kanssa 
jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan pyritään lisäämään. Yhteistyötä 
tehdään myös Askolan seurakunnan ja Askola Areenan kanssa. Selvitetään 
mahdollisuuksia materiaalien yhteishankintaan päiväkodin ja koulujen ja 
Etevan kanssa. Yhteistyö Kiilin taidekoulun kanssa jatkuu ja uutena 
yhteistyökumppani aloittaa Porvoon seudun musiikkiopisto. 

 
Näyttelyt ja tapahtumat  
 
Tänä vuonna järjestetään kevätnäyttely lukuvuoden 2015 -2016 oppilastöistä 
Askolan pääkirjastossa 4.5.- 21.5.2016 väliseksi ajaksi. Näyttelyn avajaiset ja 
päättötodistusten jako pidetään keskiviikkona 4.5.2016 klo 18-20. Pidämme 
yhteisen kevätjuhlan Porvoon musiikkiopiston kanssa Askolan juhlahuoneella. 
Muuten näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.  
 
Järjestämme pääsiäisnoita-askartelukurssin 19.-20.3. Kuvataidekoululla. 
 
Suunnitteilla on kevätretki 2.4. Ateneumiin. 
 
Askolan ystävyyskunnan Kiilin taidekoulun ja Porvoon seudun musiikkiopiston 
kanssa toteutetaan taideleiri 15.-18.6. 
 
Kuvataidekoulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan ja yhdistysten 
yhteisiin tapahtumiin Askolan kunnassa 
 

 
 
Talous  
 
Pyritään noudattamaan hyvin tarkkaa taloudenhoitoa talousarvion mukaisesti. 
Kuvataidekoulu ja Askolan kunta ovat tehneet yhteisen sopimuksen. Kunta 
sitoutuu tukemaan kuvataidekoulua kiinteällä summalla sekä oppilasmäärän 
mukaisella maksulla. Kunnan kanssa tehty sopimus auttaa peruskulujen 
kattamisessa.  
 
Avustusten hakemista kuvataidekoulun toimintaan ja materiaalien hankintaan 
jatketaan entiseen tapaan. Avustuksia haetaan mm. Aktia-pankilta, Hyvä 
Elämä Askolassa ry:ltä, Suomen kulttuurirahastolta ja Askolan Lions Clubilta. 
Erilaisia vaihtoehtoja käyttövarojen hankkimiseksi kuvataidekoululle mietitään 
johtokunnan kokouksissa. Oppilaiden töistä painatettuja kortteja ja 
värityskirjoja on myynnissä edelleen. 
 
Opettajien palkanmaksun perusteena käytetään OvTes-työehtosopimusten 
mukaisia suosituksia.  
 



Kunnanhallituksen edustaja johtokunnassa on oikeutettu kunnan maksamaan 
kokouspalkkioon. 
 
Puheenjohtajalle maksetaan vuosittain kulukorvausta 200 € ja 
kilometrikorvausta esitettyjen matkalaskujen mukaisesti.  
 
 
Varhaisopinto- ja perusopinto-ryhmien oppilaiden lukukausimaksu on 120 
€/oppilas. Työpajaopinto-ryhmän oppilaiden lukukausimaksu on 140 € / 
oppilas, koska ryhmällä on suurempi oppituntimäärä kuin muilla. Lisäksi 
voidaan periä materiaalimaksu ja toimistomaksu. 

 
Kun samasta perheestä 2 tai useampi lapsi opiskelee kuvataidekoulussa, 
sisaralennus on 5 € / lapsi. Sisaralennus on voimassa toistaiseksi.  

 
Talousarvio 

 



 
Tiedotus  
 
Yhdistyksen tiedotus tapahtuu sekä reppupostina että sähköpostitse sekä 
nettisivujen http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/  kautta. Näyttelyistä 
ja tapahtumista kerrotaan lisäksi paikallislehtien ilmaispalstoilla sekä 
Askolassa kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä ’Kohtsillään Askulassa’ -
tiedotteessa. Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotetaan sääntöjen mukaisesti 
paikallislehdessä. Kunnan kotisivuilta on linkki kuvataidekoulun omille 
nettisivuille.  
 
Yleisestä tiedotuksesta vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri, opettajat kertovat 
opetukseen liittyvistä asioista.  
 
Mediaan pidetään edelleen yhteyttä.  
 

 
 
Hallinto  
 
Johtokunta pyrkii kokoontumaan lukukausien aikana kerran kuukaudessa.  
 
Kuvataidekoulu ostaa ostopalveluna kirjanpitäjän työpanoksen.  

 
Muuta  
 
Askolan kuvataidekoulun toimintaa pyritään kehittämään taloudellisten ym. 
voimavarojen mukaan myös vuonna 2016. Opetushallituksen ohjeistamaa 
Virvatuli itsearviointia jatketaan. 

 
 
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunta 
 
Askolassa 15.3.2016 
 
 
_____________________   
Päivi Kyyhkynen       
puheenjohtaja          

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/

