
 
 

 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
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 65 - 80 oppilaan 
tasolla. Tavoitteena on perustaa syksyllä 2017 yksi uusi perusopintojen ryhmä 
ja yksi uusi työpajaopintojen ryhmä. 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. Lisäksi pitää 
palkata yksi uusi opettaja vetämään perusopintoja. 
 
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2017 ja päättyy ma 15.5.2017. Syyslukukausi 
alkaa viikolla 35 kaikilla ryhmillä. Syyslukukausi päättyy viikolla 49 maanantai- 
ja torstairyhmillä ja viikolla 50 keskiviikkoryhmillä. 
 
Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle 
huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla.  
 
Uusien oppilaiden ilmoittautumiseen annetaan kaksi mahdollisuutta:  
 
• Kevätnäyttelyssä pääkirjastossa la 6.5.2017 klo 10-12  
• Askolan kuvataidekoululla keskiviikkona 23.8.2017 klo 18-19.  



Jälki-ilmoittautumisia ja jonoon on mahdollista ottaa oppilaita näiden päivien 
lisäksi mahdollisuuksien mukaan. 
 
Jos oppilaalle tulee lukuvuoden aikana runsaasti poissaoloja, hänelle voidaan 
antaa korvaavia kotitehtäviä. Saadakseen päättötodistuksen voi oppilaalla olla 
perusopinnoissa max. 40 h poissaoloja (perusopetustunnit yht.300h).  
Poissaoloja voi korvata myös toisen taiteen perusopetuksen opinnoilla, joista 
on todistus. 
 

 
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 ja Porvoon seudun 
musiikkiopiston kanssa jatkuu. 

 
Näyttelyt ja tapahtumat  
 
Helmikuussa on esillä Silta yhteistyönäyttely Askolan kirjastossa. Siltaprojekti 
tehtiin yhdessä japanilaisen Gofar Bank –taidekoulun kanssa. Kaksiosaisten 
siltojen toinen pää tehtiin Askolassa varhaisopintojen ja pajaoppilaiden 
toimesta ja toinen pää on tehty japanilaisessa taidekoulussa. 
 
Tänä vuonna järjestetään kevätnäyttely lukuvuoden 2016 -2017 oppilastöistä 
Askolan pääkirjastossa 6.5.- 23.5.2017 väliseksi ajaksi. Näyttelyn avajaiset ja 
päättötodistusten jako pidetään lauantaina 6.5.2017 klo 10-12 Askolan 
pääkirjastolla. Muuten näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.  
 
Osallistumme lastenleirille Virossa Kiilin taidekoulun järjestämänä viikolla 24. 
 
Juhlistamme Suomi 100 v. järjestämällä 28.10. toimintapäivän 
kuvataidekoululla teemalla luovasti Suomi 100 v. Tehdään yhdessä taidetta 
käsillä pientä osallistumismaksua vastaan. 
 
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 uusitaan 1.8.2018 ja sen 
on tarkoitus auttaa peruskulujen kattamisessa.  



 
Avustusten hakemista kuvataidekoulun toimintaan ja materiaalien hankintaan 
jatketaan entiseen tapaan. Avustuksia haetaan mm. Aktia-pankilta, Hyvä 
Elämä Askolassa ry:ltä, Osla Varubodenilta ja Askolan Lions Clubilta. Erilaisia 
vaihtoehtoja käyttövarojen hankkimiseksi kuvataidekoululle mietitään 
johtokunnan kokouksissa. Oppilaiden töistä painatettuja kortteja ja 
värityskirjoja on myynnissä edelleen. Lisäksi tehdään omaa varainhankintaa 
myymällä erilaisia myyntituotteita mm. sukkia, pesuaineita jne. 
 
Opettajien palkanmaksun perusteena käytetään OvTes-työehtosopimusten 
mukaisia suosituksia.  
 
Kunnan edustajan johtokuntaan ehdottaa sivistystoimenjohtaja kesäkuussa. 
Siihen asti kunnan edustajana johtokunnassa toimii Reija-Riikka Stenbäck. 
 
Johtokunnan jäsenellä, jolla on lapsi oppilaana kuvataidekoulussa on, 
mahdollista saada vapautus kevään lukukausimaksusta hyvityksenä 
johtokuntatyöskentelystä päättyvän johtokuntakauden keväänä. Hyvitettävä 
lukukausimaksu on perusopintojen lukukausimaksun suuruinen.  
 
Puheenjohtajalle maksetaan vuosittain kulukorvausta 200 € ja 
kilometrikorvausta esitettyjen matkalaskujen mukaisesti.  
 
Kevään aikana selvitetään rehtorin/ johtavan opettajan toimen perustamista. 
Taiteen perusopetuksen mukaisesti taiteenperusopetusta antavalla 
oppilaitoksella tulee olla opetuksesta vastaava rehtori tai vastaava henkilö. 
Työryhmä selvittää mahdolliset työtehtävät ja palkkauksen. Toimi on tarkoitus 
perustaa syksyllä 2017. 
 
Varhaisopinto- ja perusopinto-ryhmien oppilaiden lukukausimaksu on 120 
€/oppilas. Työpajaopinto-ryhmän oppilaiden lukukausimaksu on 140 € / 
oppilas, koska ryhmällä on suurempi oppituntimäärä kuin muilla. 
Lukukausimaksujen lisäksi oppilailta voidaan tarvittaessa periä 
materiaalimaksu syksystä 2017 lähtien. Laskuihin lisätään toimistomaksu 5 €. 

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

 



Talousarvio 
 

Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS 2016 JA TALOUSARVIO 2017

Tp 2015 Ta 2016 Tp 2016 Ta 2017

1 paja / vko + 4 

perusop. / vko

1 paja / vko + 4 

perusop. / vko

1 paja / vko + 4 

perusop. / vko + 

leiri kesällä

kevät: 1 paja / vko 

+ 4 perusop. / vko

syksy: 2 paja / vko 

+ 5 perusop. / vko

TUOTOT

Lukukausimaksut 14 805 € 15 680 € 15 425 € 16 800 €

Materiaalimaksu 0 €

Toimintatuki kunnalta 4 228 € 4 228 € 4 261 € 4 523 €

Avustukset muualta 1 070 € 450 € 1 000 € 450 €

Retket 0 € 750 € 520 € 0 €

Toimistomaksut 0 € 0 € 235 € 605 €

Oma varainhankinta 1 347 € 960 € 2 939 € 3 465 €

Leiri (sis. avustukset) 8 320 € 6 090 € 2 250 €

TUOTOT YHTEENSÄ 21 450 € 30 388 € 30 235 € 28 093 €

KULUT

Toimitilavuokrat 0 € 0 € 0 € 0 €

Henkilöstökulut (sis. matkak.) 15 255 € 15 520 € 14 505 € 19 897 €

Ostettu koulutuspalvelu 985 € 500 € 0 € 0 €

Pienkoneet, -laitteet 774 € 500 € 973 € 500 €

Retket 0 € 748 € 655 € 0 €

Kurssimateriaalimaksut 2 061 € 1 200 € 1 703 € 2 100 €

Siivous ja puhtaanapito 42 € 100 € 55 € 100 €

Vakuutukset 427 € 550 € 331 € 700 €

Toiminta- ja hallintokulut 1 787 € 2 250 € 1 251 € 1 847 €

Oma varainhankinta 1 043 € 700 € 2 240 € 700 €

Leiri 8 320 € 6 132 € 2 250 €

KULUT YHTEENSÄ 22 374 € 30 388 € 27 845 € 28 093 €

-924 € 0 € 2 390 € 0 €

Kuvataiteen kulut / oppilas 176,17 € 177,97 € 175,10 € 183,29 €
oppilaita 127 124 124 141

(ei sis. leiriä)

Henkilöstökulut sisältävät johtavan opettajan palkkaamiseeen varauksen 1 000 + 30 % sivukuluja. Vaikuttaa myös kuluihin / oppilas.  
 
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.  

http://askolankuvataidekoulu.yhdistysavain.fi/


 
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 taloushallinnon palvelut.  

 
Muuta  
 
Askolan kuvataidekoulun toimintaa pyritään kehittämään taloudellisten ym. 
voimavarojen mukaan myös vuonna 2017. Kuvataidekoulua pyörittävän 
kannatusyhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta ja sitä 
pyritään juhlistamaan toiminnassamme. Opetushallituksen ohjeistamaa 
Virvatuli itsearviointia jatketaan pajaoppilaiden kyselyillä. 

 
 
 
Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunta 
 
Askolassa 14.3.2017 
 
 
_____________________   
Päivi Kyyhkynen       
puheenjohtaja          


