
Kertomus vuoden 2018 toiminnasta



SISÄLLYSLUETTELO 
 

YLEISTÄ  2  

Strategian mukainen toiminta  2 

 

KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN PERUSOPETUS  3 

Varhaisiän kuvataidekasvatus eli kuvataiteen ja muotoilun esikoulu  4  

Perusopinnot  4 

Syventävät opinnot  4  

Päättötyöt  5 

Opetuksen rakenne ja lukukausimaksut  5 

Opetuspisteet (sisältää myös kerhotoiminnan) 7 

 

HENKILÖKUNTA  8 

Hallinto  8 

Opettajat  9 

Muu henkilöstö  10 

Työyhteisön toiminta  10 

Työsuojelutoimikunta  11 

Kuvataidekoulujen tiimien kokoonpanot ja niiden kehittäminen  11 

Pysyvät tiimit  11 

Projektitiimit  12  

 

HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUS  14 

Opettajainkokoukset  14 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton koulutuspäivät  14 

Taiteen perusopetusliiton koulutuspäivät 15 

Muut koulutuspäivät 15 

 

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN  15 

Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja vahvistaminen  15 

Design & teknologia -opetus  16 

Taidekasvatuksen saatavuuden kehittäminen 16 

Päiväkotiyhteistyö  18 

Hallinnon kehittäminen  18 

Oppimisympäristön kehittäminen 19 

Arviointi  19 

 

YHTEISTOIMINTA   20 

Päiväkotiyhteistyön kehittäminen  20 

Rehtoritapaamiset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen  20 

Aalto-yliopiston opetusharjoittelu Espoon kuvataidekoulussa   20 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton vuoden kuvataidekasvattaja 2018   20 

Kuviskummi 2015–2018  21 

Kansainvälinen toiminta  21 

Yhteistyökumppanit  21 

 

 

 



 

ESPOON KUVATAIDEKOULUN OPPILASTYÖNÄYTTELYT   22 

Kevätnäyttely  22 

Karakallion ja Kalajärven opetusryhmien näyttelyt   22 

Oppilastyönäyttely Isossa Omenassa   22 

 

MUU OPETUS- JA KOULUTUSTOIMINTA  23  

KULPS!-työpajat  23 

Kuvataidekerhot kouluissa  23 

Kesäkurssit  23 

Värikylvyt   23 

Perhekuvis  24 

Tarinoita Tapiolasta  24  

Tilauskurssit  ja -työpajat   24 

Tapahtumat ja yleisötyöpajat  24 

 

TIEDOTUS   25 

 

HALLINTO JA TALOUS  26 

Pedagoginen johtoryhmä  26 

Johtokunta  26 

Kannatusyhdistys  27 

Tilintarkastajat  27 

Avustukset  28 

 

TULEVASTA KEHITYKSESTÄ  29 

Pedagoginen kehittäminen  29 

Design & teknologia -pilotti jatkuu  29 

Kestävän kehityksen toimintaohjelma   29 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden kehittäminen jatkuu   30 

Uudet opetuspisteet   30 

 

TILIKAUDEN TULOS 2017-2019  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



YLEISTÄ 
  

 

Espoon kuvataidekoulun perustehtävä on antaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen sekä käsityön taiteen 

perusopetusta design- ja teknologia opetuksena espoolaisille lapsille ja nuorille. Laaja oppimäärä sisältää 

varhaisiän kuvataidekasvatuksen sekä perus- ja syventävät opinnot. Lisäksi koulu tarjoaa kaikille avointa 

maksullista muuta opetus- ja koulutustoimintaa: mm. kuviskerhoja kouluilla, perhekursseja, lomakursseja ja 

tapahtumatyöpajoja. Hankerahoituksen avulla järjestetään myös maksutonta kerho- ja työpajatoimintaa. 

 

Opetuksessa toteutuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain vaatimukset (Laki taiteen perusopetuksesta 

n:o 633/1998). Tasokas ja monipuolinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille iloa ja hyvinvointia, mielekkään 

harrastuksen sekä perusvalmiuksia oppilaille, jotka myöhemmin hakeutuvat kuvataiteen ammatilliseen tai 

korkea-asteen koulutukseen.  

 

 

Strategian mukainen toiminta 

Espoon kuvataidekoulun toimintaa ja kehitystä ohjataan johtokunnan 16.3.2017 vahvistaman strategian 

mukaisesti. 

 

Voimassa olevan strategian laadinnassa otettiin huomioon kulttuurin tulevaisuuden näkymät, taiteen 

perusopetuksen nykytila ja kehitystarpeet. Kehittämisessä on huomioitu myös Espoo-tarina ja Espoon arvot: 

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, vastuullinen edelläkävijä sekä oikeudenmukainen. Strategian 

toteuttamisella pyritään varmistamaan, että Espoon kuvataidekoulu pystyy vastaamaan tulevaisuudessa 

taiteen perusopetuksen haasteisiin.  

  

Kuvataidekoulu haluaa rakentaa parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia 

kuvataidekasvatuksen keinoin. Kuvataiteen harrastaminen tuottaa tulevaisuudessa luovempia ja onnellisempia 

espoolaisia. Espoon kuvataidekoulun keväällä 2017 henkilöstön kanssa yhdessä uudistetut arvot ovat: 

  

•        Taide esteettisten arvojen välittäjänä 

•        Oppilaslähtöisyys 

•        Hyvinvoiva työyhteisö 

•        Kestävä ja kehittyvä kuvataidekoulu 

•        Avoimuus ja yhteistyö 

  

Espoon kuvataidekoulussa noudatetaan tiimiorganisaatiota. Kuvataidekoulussa on pysyviä tiimejä, 

projektitiimejä ja ad-hoc tiimejä. Voimassa olevien tiimien kokoontumisista vastaavat tiiminvetäjät. Tiimien 

toimintaa kehitetään ja niiden toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain. 

  

Vuonna 2016 käyttöön otettuja uusia kokouskäytäntöjä ja kehityskeskustelun muotoja tarkastellaan sekä 

kehitetään vuosittain. Kehityskeskusteluilla varmistetaan henkilöstön tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä 

koulutustarpeet. Päätoimisten ja vastuuopettajien kokouksia pyritään järjestämään säännöllisesti ja tarpeen 

vaatiessa. Myös kaikkien opettajien kokouksia ja pedagogisia koulutuksia järjestetään säännöllisesti. Koulussa 

on käynnistetty myös Peda Cafe; opettajien oma pedagogisen kehittämisen foorumi, jossa keskustellaan 

opettamiseen liittyvistä ajankohtaisista ja opetuksesta nousevista teemoista. Työpariopettajuuteen 

kannustetaan.  
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Tyky-toimintaa kehitetään ja henkilöstön koulutustoiveita kuullaan. 

Työsuojelutoimikunta ja Tyky-tiimi toimivat työntekijöiden sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukena. 

Espoon kuvataidekoulun työsuojelun toimintaohjelma sisältää periaatteet, joiden mukaan työntekijöiden 

hyvinvoinnista huolehditaan. Kuvataidekoulussa on turvallinen työympäristö ja -ilmapiiri sekä kiusaamisen 

nollatoleranssi. Työsuojelutoimikunta pyrkii seuraamaan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista 

säännöllisesti. Ohjelmaa voidaan päivittää ja täydentää tarvittaessa. Koko henkilöstön välillä korostetaan 

vuorovaikutteista, avointa ja keskustelevaa kulttuuria. Lääkärikeskus Aavan kanssa tehdään kiinteää 

yhteistyötä työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen seurannassa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

 

Koko henkilöstölle tehtiin ParTy®-työhyvinvointikysely joulukuussa 2017 ja marraskuussa 2018 lääkärikeskus 

Aavan toimesta. Kyselyn tulokset käsiteltiin ryhmittäin yhdessä henkilökunnan kanssa seuraavasti: (alle 14 

tuntia opettavat, yli 14 tuntia opettavat, hallinto, koko henkilökunta yhdessä ja johtokunta) ja mietittiin 

kehittämisehdotuksia yhdessä henkilökunnan kanssa. ParTy®-työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain 

jatkuvana käytäntönä. Seuraava kysely on marraskuussa 2019. 

 

Työyhteisönä koulu on avoin ja vastuuta jakava. Henkilökunta on ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja 

koulun toiminnan kehittämiseen sitoutunutta. Espoon kuvataidekoulu tunnetaan työpaikkana, jossa on hyvä 

tehdä töitä ja kehittää taiteen perusopetusta. Lasten ja nuorten kulttuurissa, taiteen perusopetuksessa ja 

taiteessa tapahtuva kehitys huomioidaan perinteisten toimintatapojen rinnalla. Lasten ja nuorten elämään ja 

hyvinvointiin liittyvää keskustelua seurataan laaja-alaisesti. 

 

 

 

KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN 
PERUSOPETUS  
 

 

Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen sekä käsityön perusopetusta 

design & teknologia -opetuksena 5–20 -vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille sekä muuta maksullista 

opetus- ja koulutustoimintaa n. 6000 oppilaalle vuodessa.  Opettajat ovat muun muassa kuvataideopettajia, 

taiteilijoita, arkkitehtejä, valokuvaajia, muotoilijoita, luovan teknologian osaajia ja taideteollisuuden 

ammattilaisia.  

 

Uusien oppilaiden hakuaika on huhtikuussa. 20.9.2018 (suluissa vuoden 2017 vastaava luku) oppilasmäärä oli 

yhteensä 1472 (1381). Oppilaista 977 / 66,4 % (943 /68,3%) opiskeli varhaisiän kuvataidekasvatuksen ja 

kuvataiteen  perusopintojen ryhmissä. Syventävien opintojen työpajoihin osallistui 314 / 21,3 % (305 / 22 %) 

oppilasta, ja design & teknologia -opintoihin 40 (14) oppilasta. Päiväkotiyhteistyöryhmissä oli mukana 

seitsemän (viisi) päiväkotia, joissa oli oppilaita 56 (56).  

 

 
 

3 



Varhaisiän kuvataidekasvatus eli kuvataiteen esikoulu 

Kuvataiteen esikoulussa luodaan pohjaa myöhemmille opinnoille. Tavoitteena on lasten luontaisen 

uteliaisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja 

lähiympäristöstä (luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja esineympäristö) eri aistien avulla. Tavoitteena 

on mielikuvituksen kehittäminen ja tutustuminen kuvalliseen ilmaisukieleen harjoittelemalla erilaisia 

perustekniikoita, kokeilemalla materiaaleja ja tarkastelemalla taideteoksia, median kuvia ja muuta kuvallista 

kulttuuria. Kuvataiteen esikoulu tukee myös oppilaan ryhmässä toimimisen taitoja, puheilmaisua, 

keskustelutaitoja ja tunneilmaisun taitoja. 

 

Perusopinnot 

Oppilaat saavat yhdeksän vuotta kestävien opintojen aikana perusvalmiudet kuvailmaisuun ja taiteen 

tarkasteluun erilaisista näkökulmista. Oppilaan kuvataiteellista ajattelua kehitetään pitkäjänteisesti ja 

tavoitteellisesti. Sen seurauksena oppilaalle muodostuu kehittyvä ja elävä oma taidesuhde. Kulttuurisen 

historian tunteminen taiteen kautta antaa perspektiiviä tekemiselle ja rakentaa oppilaan identiteettiä. 

 

12-vuotiaat opiskelivat niin sanotulla työpajaan valmentavalla peruskurssilla, joka on jaettu kolmeen jaksoon. 

Opettajina toimivat eri taiteenaloja edustavat kuvataiteilijat. Syksyllä 2018 neljässä opetusryhmässä pilotoitiin 

uuden opetussuunnitelman mukaisia puolen vuoden kestoisia jaksoja. Syksystä 2019 alkaen puolen vuoden 

jaksoissa opiskellaan kaksi vuotta, neljässä peräkkäisessä jaksoryhmässä. 

 

 

Syventävät opinnot 

Syventävät opinnot koostuvat työpajoista. Työpajoissa syvennytään yhden tai useamman lukuvuoden ajan 

johonkin kuvataiteen osa-alueeseen. Painopiste on oman kuvailmaisun etsimisessä. Työpajaoppilaalta 

edellytetään kykyä itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä kykyä soveltaa aiemmin opittuja asioita 

omaan kuvailmaisuun. Työpajaopettajina toimivat eri alojen ammattitaiteilijat. Osa työpajaryhmistä toteuttaa 

myös pitkäkestoisia projekteja kuvataidekoulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Vuonna 2018 

oppilaille tarjottiin valittavaksi 25 eri työpajaa. 

 

Kevätlukukaudella 2018 toteutuivat seuraavat työpajat: 

2D Game art, 3D, Advanced game project, Allmän bildkonst, Animaatio, Design, Digitaalinen taide, Game 

Design, Graafinen suunnittelu, Grafiikka, Katutaide ja käyttögrafiikka, Keramiikka, Kuvataide, Luonto- ja 

kaupunkityöpaja, Luovaa teknologiaa, ohjelmointia ja robotiikkaa, Muoti/Vaate, Piirtäminen, Piirustus ja 

maalaus, Sarjakuva ja kuvitus, Tekstiili/Taide, Valokuvaus, Video sekä Ympäristö ja arkkitehtuuri.  

 

Syyslukukaudella 2018 toteutuivat seuraavat työpajat: 

3D, 2D Game art & Game Design, Advanced game project,  Digitaalinen taide, Grafiikka, Katutaide ja 

käyttögrafiikka, Keramiikka, Kuvataide,  Muoti/Vaate, Piirtäminen, Piirustus ja maalaus, Sarjakuva ja kuvitus, 

Valokuvaus, Video sekä Ympäristö ja arkkitehtuuri.  

 

Työpajojen ja päättötöiden näyttely oli esillä 10.4. - 6.5.2018 Tapiolassa Heikintorin tapahtumatilassa osana 

koko kuvataidekoulun Aika hyvin! -kevätnäyttelyä.  

 
 

4 



Päättötyöt  

Vuonna 2018 valmistui 15 päättötyötä. Päättötöitä tehtiin seitsemän taiteenalan työpajassa:  

 

Piirustus-maalaus 5 

Keramiikka 3 

Digitaalinen taide 2 

Valokuvaus 2 

Ympäristö ja arkkitehtuuri 1 

Sarjakuva ja kuvitus 1 

Game Design 1 

 

Päättötyöopintoihin kuului lukujärjestyksen mukaisten työpajatuntien lisäksi täydentäviä opintoja. Ne 

sisälsivät ylimääräisiä työskentelypäiviä WeeGeellä, viisi päättötyöinfoa ja taiteen tuntemuksen opintokertaa. 

Päättötyön ohjaaja oli viikoittaisen työpajaryhmän opettaja.  

 

Päättötyöprosessi huipentui arviointiviikonloppuun, jonne jokaista päättötyötä arvioimaan kutsuttiin oman 

opettajan lisäksi kunkin taiteenalan asiantuntija. 

 

Koulun edustajina arvioinnissa olivat mukana opettajat Aleksi Tolonen, Leena Ylä-Lyly, Minttu Hyytiäinen , 

Leena Rantanen ja Johanna Aulén. Ulkopuolisina arvioijina toimivat Mari Paikkari, Anne Yli-Ikkelä, Björn 

Lindholm, Ilona Partanen ja Irina Schuvaloff. Arviointitilaisuuksiin osallistuivat lisäksi päättötöiden ohjaajat, 

päättötyökoordinaattori Ruusu Hulmi ja rehtori Maritta Poijärvi. 

 

 

Opetuksen rakenne ja lukukausimaksut 

Kuten edellä on kuvattu, opetus koostuu valmentavasta opetuksesta, perusopinnoista sekä syventävistä 

opinnoista.  

 

Opinto- 

vaihe 

Valmentava 

opetus  

eli varhaisiän  

kuvataidekasvatus 

Perusopetus Syventävät opinnot  

eli työpajaopetus 

Ikä 

ja 

viikkotunti

-määrä 

5-6 v, 2h/vko 7-10 v, 2h/vko 

11 v, 3h/vko 

12 v, työpajoihin valmentava peruskurssi 3h/vko 

3 työpajajaksoa/lukuvuosi 

(syksyllä 2018 neljä ryhmää opiskeli lukukauden 

mittaisissa jaksoissa) 

13-20 v, 3h/vko 

4h/vko: 

- Grafiikka 

- Tekstiili 

- Video 

Kesto 1-2 v 1-6 v 1-8 v 

Taulukko 1.  Kuvataidekoulun opetuksen rakenne vuonna 2018 

 

Lukukausimaksut nousivat maltillisesti  edellisestä vuodesta. Korotus oli  5 - 6 euroa/lukukausi.  

Valmentava opetus 230 € - 2  oppituntia/vk 

Perusopetus 230 € - 2 oppituntia/vk 

Perusopetus 242 € - 3 oppituntia/vk 

Työpajoihin valmentava opetus 256  € - 3 oppituntia/vk 

Työpajaopinnot 276 € - 3 oppituntia/vk 
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Työpajaopinnot 330 € - 4 oppituntia/vk 

 

Lukukausimaksuista kertyi tuloja yhteensä 618.711,00 euroa. Edellisenä vuonna tuloja saatiin 601.750,09 

euroa. Lukukausimaksujen huojennuksia myönnettiin kevätlukukaudella 1.847  euroa ja syyslukukaudella 

yhteensä 4.195,00   euroa. Kaikkiaan huojennuksia myönnettiin siis 6.042,00  euroa, edellisenä vuonna 

4.480,00 euroa. 

 

Opetusryhmät, kuvataide Kevät Syksy 

Varhaisiän kuvataidekasvatus 14 15 (22.10. alkaen 14) 

Perusopinnot 

 

72 72 (22.10. alkaen 68) 

Syventävät opinnot 31 34 

Yhteensä 117 120 (22.10. alkaen 115) 

Opetusryhmät, käsityö Kevät Syksy 

 Varhaisiän käsityökasvatus 0 2 

Perusopinnot 2 3 

Taulukko 2.  Kuvataidekoulun opetusryhmät vuonna 2018 

 

Espoon kuvataidekoulu tarjoaa opetusta myös toisella kotimaisella kielellä. Ruotsinkielisiä ryhmiä oli keväällä 

ja syksyllä kaksi. Ryhmät sisältyvät yllä olevaan taulukkoon (ks. Taulukko 2). Varhaisiän kuvataidekasvatuksen 

ja perusopetuksen ryhmäkoot olivat 5-14 oppilasta ja työpajaopetuksen 4-15 oppilasta. 

 

Syksyn oppilasmäärät, 

kuvataide 

Oppilaat  

yhteensä 

Tytöt Pojat Ryhmät 

Varhaisiän 

kuvataidekasvatus 

142 (22.10. alk. 134) 91 (83) 51 15 (14) 

Perusopinnot 836 (22.10. alk. 799) 649 (614) 187 (185) 72 (68) 

Syventävät opinnot 312 246 66 34 

Yhteensä 1290 (22.10. alk. 1245) 888 (845) 406 (404) 121 (116) 

Syksyn oppilasmäärät, 

käsityön taide 

    

Varhaisiän 

kuvataidekasvatus 

22 10 12 2 

Perusopinnot 29 18 11 3 

Yhteensä 51 28 23 5 

Taulukko 3.  Syksyn 2018 oppilasmäärät  
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Lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja oli keväällä 18 opintoviikkoa eli yhteensä 5 284 (kuvataide) ja 72 

(käsityö) tuntia. Kuvataiteen kevään tuntimäärä sisältää syventävien opintojen täydentävät opinnot eli 64 

tuntia. Syksyllä oli 16 opintoviikkoa, mikä tarkoittaa 4 656 (kuvataide) ja 160 (käsityö) opetustuntia. Kaikkineen 

lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja oli 9940 (kuvataide) ja 224 (käsityö) . 

 

Olari 2 opetuspisteessä ilmennen sisäilmaongelman vuoksi opetus keskeytettiin kyseisessä opetuspisteessä 

22.10.2018 alkaen. Opetuspisteen oppilaille pyrittiin löytämään korvaavat ryhmät ja osa ryhmistä siirrettiin 

muihin opetuspisteisiin. 

 

 

Opetuspisteet (sisältää myös kerhotoiminnan) 

 

Kuvataidekoululla on kahdeksan (22.10.2018 saakka yhdeksän) perusopetuksen opetuspistettä ympäri 

Espoota.  
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Opetuspisteet ja osoitteet: 

Espoonlahden opetuspiste (Yläkaupinkuja 1, 02360 Espoo) 

Kalajärven opetuspiste ( Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo ) 

Karakallion opetuspiste (Karatalo, Kotkatie 4, 02620 Espoo) 

Kauklahden opetuspiste (Klippinkitie 1, 02780 Espoo) 

Leppävaaran opetuspiste (Ruutikatu 9, 02650 Espoo) 

Olarin opetuspiste 1 (Kuusikallionkuja 3 F) 

Olarin opetuspiste 2 (Länsiportti 1, 02210 Espoo: suljettiin sisäilmatutkimusten tulosten johdosta  22.10.2018) 

Tapiolan opetuspiste (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo) 

Opinmäen oppimiskeskus (Lillhemtintie 1, 02250 Espoo) 

 

 

Kuvataidekerhot toimivat vuonna 2018 seitsemässä eri espoolaisessa koulussa.  

Kerhot toimivat iltapäivisin koulupäivän jälkeen:  

Auroran koululla (Lippajärventie 44, 02940 Espoo)  

Kuitinmäen koululla (Kuitinkuja 4, 02210 Espoo) 

Laajalahden koululla (Elisenvaarankuja 9, 02140 Espoo) 

Niittykummun koululla (Niittyportti 3, 02200 Espoo) 

Saunalahden koululla (Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo) 

Tuomarilan koululla (Puistotie 13, 02760 Espoo)  

Ymmerstan koululla (Ristihaantie 5, 02750 Espoo) 

 

 

Hop-kerhot toimivat kevätkaudella 2018 kolmella koululla. Hop-kerhot rahoitettiin Kärki-hankkeen kautta, ja 

olivat osallistujille maksuttomia. 

 

Eestinkallion koululla (Viittakorpi 7, 02280 Espoo) 

Hansakallion koululla (Hansakallio 4, 02780 Espoo) 

Mainingin koululla (Maininkitie 23, 02320 Espoo) 

 

 

  

HENKILÖKUNTA 
 

 

Kuvataidekoulun henkilökunta koostuu toimistossa työskentelevästä hallinnosta sekä opettajista.  

 

 

Hallinto  

Rehtori Maritta Poijärvi, TaM, tekstiilitaitelija, kuvataideopettaja

  

Apulaisrehtori vt. Päivi Tierto, TaM, kuvataideopettaja, kuvataiteilija (10.3.2018 asti) 

Apulaisrehtori Anu Hietala, TaM, kuvataideopettaja (1.3.2018 alkaen) 

Talousvastaava  Marju Pohjola 

Asiakaspalveluvastaava Salma Tähtivuo  

Helppari Seppo Jyrkinen (31.8.2018 saakka) 
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Työmestari Jaakko Järveläinen (17.5.2018 alkaen) 

Aulavalvoja  Jaakko Järveläinen  

Arttu Brade 17.9. alkaen  

Tuottaja-tiedottaja Eeva Kokko  

 

 

Opettajat  

Kuvataidekoulussa työskentelee sekä tuntiopettajia että päätoimisia opettajia.  

 

Päätoimiset opettajat 

Valpuri Grönholm, kuvataideopettaja, taiteen maisteri (syyslukukausi) 

Elisse Heinimaa, kuvataideopettaja 

Saga Heino, taiteen maisteri 

Minttu Hyytiäinen, keraamikko, taiteen maisteri 

Laura Ikonen, taiteen maisteri 

Päivi Sarakorpi, kuvataideopettaja (osa-aikainen) 

Eeva-Liisa Seinälä, kuvataideopettaja (kevätlukukausi) 

Niina Thuneberg, taiteen maisteri (syyslukukausi) 

 

Tuntiopettajat 

Johanna Aulen, kuvataideopettaja  (29.10. saakka) 

Pasi Autio, taiteen maisteri (syyslukukausi) 

Pekka Barman, kuvataiteilija 

Mari von Boehm, taiteen maisteri, ympäristökasvattaja (perhevapaalla 5.2. alkaen) 

Sari Bremer (perhevapaalla) 

Mirkka Forsberg, taiteen kandidaatti 

Elina Hartzell, taiteen maisteri (syyslukukausi) 

Tuuli Helve, kuvataiteilija (kevätlukukausi) 

Ruusu Hulmi, valokuvaaja (opintovapaalla syyslukukauden) 

Vuokko Hurme, värikylpyohjaaja 

Mikaela Johansson, taiteen kandidaatti 

Iisa Juva, värikylpyohjaaja 

Juuso Kallioinen, animaatiosuunnittelija, 27.10. alkaen 

 Marjatta Kekki, kuvanveistäjä 

Tiina Kemppinen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja 

Juho Kostet, opiskelija (kevätlukukausi) 

Sirpa Kärkkäinen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja (kesäkurssi) 

Juha Laatikainen, kuvataiteen maisteri 30.3. saakka 

Lenkkeri Kaisa, medianomi (syyslukukausi) 

Paula Martikainen, kuvataiteen maisteri, kuvataideopettaja 

Hanna Masih, taiteen maisteri (kevätlukukausi) 

Saana Murtti, taiteen maisteri, keramiikkataiteilija, kuvataideopettaja (syyslukukausi) 

Neonilla Narjus, taiteen maisteri, kuvataideopettaja (syyslukukausi) 

Visa Norros, taidegraafikko 

Pirjo Nylander, keraamikko (kevätlukukausi) 

Alisa Närvänen, taiteen maisteri 

Anne Ovaska, kuvataiteilija (kevätlukukausi) 
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Minna-Mari Paija, maisema-arkkitehti yo 

Ossi Poijärvi, taiteen kandidaatti (kevätlukukausi) 

Arja Rantala, taiteen maisteri, muotoilija  

Leena Rantanen, taiteen maisteri 

Viivi Rintanen, taiteen maisteri, kuvataideopettaja ( 5.11. alkaen) 

Elisa Rovamo, kuvataideopettaja, kuvataiteilija (kevätlukukausi) 

Nina Ruokonen, taiteen maisteri  

Jenna Saarinen, kasvatustieteen kandidaatti (syyslukukausi) 

Maiju Salmenkivi, taiteen maisteri, kuvataiteen maisteri 

Arash Sammander, pelisuunnittelu ja tuottaminen, taiteen maisteri, uusmedia 

Nina Sarkima, kuvataiteilija 

Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti (kevätlukukausi) 

Satu Tikka, taiteen maisteri, kuvataideopettaja  

Siru Tirronen, kuvataidekasvatuksen opiskelija (syyslukukausi) 

Aleksi Tolonen taiteen maisteri, kuvataiteen maisteri 

Tanja Tyvand, taiteen maisteri, värikylpyohjaaja 

Hillevi Vähälä-Aranko, taidemaalari 

Leena Ylä-Lyly, medianomi, valokuvaaja (kevätlukukausi) 

Magnus Zweygberg, taiteen maisteri 

 

 

Muu henkilöstö  

Tapiolan opetuspisteessä siivouksesta vastasi H&A Team Oy. Espoonlahden, Kauklahden, Leppävaaran ja 

Olarin opetuspisteissä siivous ostettiin ostopalveluna C´stix Oy:ltä. 

 

Tietokoneiden ja tietoverkon it-tuesta vastasi apple-laitteiden osalta HS-works ja Ilona IT sekä 

Windows-laitteiden osalta Pekka Hautamäki. 

 

 

Työyhteisön toiminta  

Vuoden 2018 aikana pidettiin yhdeksän kaikkien opettajien kokousta ja seitsemän päätoimisten, suurituntisten 

ja vastuuopettajien kokousta.  Lisäksi lukuvuoden alussa järjestettiin kaikkien opettajien kahden päivän 

kestoiset suunnittelupäivät. Kokousten yhteydessä järjestettiin koulutusta, jonka alustajina toimi koulun omia 

opettajia ja koulutuksen sekä taidekasvatuksen  asiantuntijoita. Kokousten keskeisiä aiheita olivat 

opetussuunnitelmauudistus, omaan opetukseen ja koulun kehittämiseen liittyvät asiat sekä näyttelyt ja 

projektit.  

 

Tammikuussa 2016 käyttöön otettua tiimiorganisaatiota jatkettiin vuoden 2018 aikana. Tiimit kokoontuivat 

opettajien kokousten yhteydessä tai muina aikoina. Kuvataiteen sekä design & teknologia -opetuksen 

opetussuunnitelmatiimit kokoontuivat 8.1.–8.5.2018 kerran viikossa. 

 

Kaikkien opettajien kokousten lisäksi pidettiin yksi Peda Café, jossa esiteltiin lukukauden työsuunnitelmia sekä 

keskusteltiin ajankohtaisista esille nousevista pedagogisista asioista. Lisäksi hallinto kokoontui säännöllisiin 

viikottaisiin toimistopalavereihin.  
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Työsuojelutoimikunta  

Työsuojelutoimikuntaan kuului työsuojelupäällikkö rehtori Maritta Poijärvi, työsuojeluvaltuutettu Leena 

Rantanen sekä varavaltuutetut luottamusmies Minttu Hyytiäinen ja Paula Martikainen, helppari Seppo 

Jyrkinen (30.7.2018 saakka) sekä työmestari Jaakko Järveläinen (1.8.2018 alkaen). Työsuojelutoimikunta pyrkii 

kokoontumaan säännöllisesti sekä tarpeen vaatiessa. Toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Työsuojelutoimikunnan sähköpostiosoitteeseen: tyosuojelu@espoonkuvataidekoulu.fi  koko koulun otka 

sisältävät ohjeita toiminnasta tapaturman sattuessa – mhenkilökunta voi vapaasti jättää omia huomioitaan 

ja ehdotuksia työturvallisuuteen liittyen.  

 

Opetuspisteiden riskikartoitukset tehtiin keväällä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi opetuspisteissä päivitettiin 

niin sanotut opekansiot, jotka sisältävät mm. ohjeita toiminnasta tapaturman sattuessa sekä ohjeita huoltajalle 

vakuutuskorvauksen saamiseksi. WeeGeellä järjestettiin turvakävelyt koko henkilökunnalle.  

 

Uuden opetussuunnitelman liitteeksi laadittiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka päämääränä 

on tukea kuvataidekoulussa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön 

luomisessa. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan myös työsuojelun toimintaohjelman avulla, jota 

päivitetään vuosittain. 

 

 

Kuvataidekoulun tiimien kokoonpanot ja niiden kehittäminen  

Tiimiorganisaatio noudattaa huhtikuussa 2017 vahvistettua Espoon kuvataidekoulun strategiaa (liite 1). 

Tiimityöskentelyllä pyritään organisaation madaltamiseen sekä selkeyttämään ja jäsentämään kuvataidekoulun 

kehittämistä sekä arjen työmenetelmien sujuvuutta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa koko työyhteisön 

työtyytyväisyys ja työhyvinvointi (liite 2. Työhyvinvointi -ohjelma) sekä työyhteisön sisäisen viestinnän 

toimivuus.  

Tarkoituksena on, että henkilöstö vastaa sekä omista työtehtävistään että työtiimien toimivuudesta. 

Tiimiorganisaatio vahvistaa henkilöstön ja työtiimien itseohjautuvuutta, työmotivaatiota sekä sitoutumista 

työyhteisön, opetustyön sekä pedagogiikan edelleen kehittämiseen. Tiimityöskentely mahdollistaa henkilöstön 

erilaisten vahvuuksien hyödyntämisen sekä lisää yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.  

 

Pysyvät tiimit  

I Johtoryhmä  

Koko koulun pedagoginen kehitystiimi (OPS-tiimi) 

Tiiminvetäjä: rehtori Maritta Poijärvi 

Tiimiin kuuluivat keväällä 2018  apulaisrehtori (Päivi Tierto), päätoimiset opettajat (Elisse Heinimaa, Minttu 

Hyytiäinen), kurssikoordinaattori (Eeva Kokko), päättötyökoordinaattori (Ruusu Hulmi) digitaalisen taiteen 

tuntiopettaja (Nina Sarkima), päätoiminen opettaja/design & teknologia (Laura Ikonen), markkinointi- ja 

viestintävastaava (avoin) ja kestävän kehityksen vastuuopettaja (Mari Von Boehm, perhevapaalla 1.2.2018 

alkaen). 

Tiimiin kuuluivat syksyllä 2018: apulaisrehtori ( Anu Hietala), päätoimiset opettajat (Elisse Heinimaa, Laura 

Ikonen), tuottaja-tiedottaja (Eeva Kokko), tuntiopettajat (Nina Ruokonen ja Nina Sarkima) sekä kestävän 

kehityksen vastuuopettaja  Minttu Hyytiäinen. 
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Tehtäväkuva/kehittämistavoitteet: Koko koulun kuvataidepedagogiikan, design & teknologia -pedagogiikan ja 

kestävän kehityksen edelleen kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä.  Tiimi pohtii keinoja koulun 

näkyvyyden, kansainvälisyyden ja tunnettuuden vahvistamisessa ja edelleen kehittämisessä sekä kehittää 

koulun sisäistä viestintää ja strategian toteutumista. Tiimi luo yleiset kehittämisen linjat: opetustyö, pedagogia, 

toiminta- ja oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen linjassa perustehtävän ja strategian kanssa. 

 

Johtoryhmä ei kokoontunut vuoden 2018 aikana. Pedagosen johtoryhmän jäsenet työskentelivät OPS-tiimissä 

ja pedaoppaiden tiimissä, ks. projektitiimit. 

 

II Hallintoasiat-tiimi 

Tiiminvetäjä: rehtori Maritta Poijärvi 

Tiimiin kuuluvat: Apulaisrehtori, asiakaspalveluvastaava, talousvastaava, 

kurssikoordinaattori/tuottaja-tiedottaja sekä helppari/työmestari 

Tehtäväkuva/kehittämisen tavoitteet: Oppilashallinnon kehittäminen, oppilasryhmien täyttöasteen seuranta, 

asiakastyytyväisyys sekä muu opetus- ja koulutustoiminnan seuranta, talousasiat, tilojen kunnossapito, 

toimiston digitaalisten työkalujen sekä verkkoyhteyksien kehittäminen.  

 

Tiimi kokoontui toimistopalavereihin säännöllisesti kerran viikossa tai vähintään kerran kuussa. 

 

III Digi-tiimi  

Tiimin vetäjä: Nina Sarkima 

Tiimiin kuuluivat: päättötyökoordinaattori (Ruusu Hulmi), 3D-opettaja (Johanna Aulen), valokuvauksen 

opettaja (Leena Ylä-Lyly), video-opettaja (Juha Laatikainen), apulaisrehtori (Päivi Tierto) ja helppari (Seppo 

Jyrkinen) 

Tehtäväkuva/kehittämisen tavoitteet: Tiimi vastaa digitaalisen opetuksen kehittämisestä ja koulutuksesta sekä 

yhteistyöstä opetuskäytössä olevien tietokoneiden it-tuen kanssa (HS-works ja Ilona IT). 

 

IV Talousasiat-tiimi 

Tiiminvetäjä: talousvastaava Marju Pohjola 

Tiimiin kuuluvat: rehtori (Maritta Poijärvi) ja apulaisrehtori (Päivi Tierto 10.3.2018 asti ja Anu Hietala 1.3.2018 

alkaen).  

Tehtäväkuva / kehittämistavoitteet: Budjetin seuranta, taloudellisen kestävyyden varmistaminen, ryhmä- ja 

kurssikohtainen kannattavuus, tehokas laskutusprosessi, pitkäjänteinen ja ennakoiva talouden suunnittelu. 

 

Projektitiimit  

 

Lukuvuosi 2017–2018 

Opettajat ilmoittautuvat projektitiimeihin kaikkien opettajien kokouksessa 8.9.2017. Projektitiimien jäseniltä 

vaaditaan alan osaaminen, innostuminen tehtävästä ja sitoutuminen kunkin projektin loppuun saattamiseksi. 

Rehtori esitteli ja käynnisti tiimityöskentelyn. 

 

Syksy 2018 

Rehtori esitteli tiimijaon suunnittelupäivässä 16.8.2018. Tiimien kokoonpanoja muokattiin opettajien 

tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

 

Ops-tiimi / kuvataide 

Rehtori Maritta Poijärvi, apulaisrehtori Päivi Tierto/Anu Hietala, päätoimiset opettajat Elisse Heinimaa ja 

Minttu Hyytiäinen, päättötyökoordinaattori Ruusu Hulmi ja digitaalisen taiteen tuntiopettaja (Nina Sarkima).  
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Ops-tiimi / design & teknologia 

Rehtori Maritta Poijärvi, apulaisrehtori Päivi Tierto / Anu Hietala, päätoiminen opettaja Laura Ikonen, 

tuntiopettajat Nina Ruokonen ja Arja Rantala, muotoilija Laura Pokela. 

  

Aika-näyttelytiimi 

Tiimin vetäjä: Marjatta Kekki (pj) 

Tiimiin kuuluivat: Elisse Heinimaa, Minttu Hyytiäinen, Ruusu Hulmi, Paula Martikainen, Nina Sarkima, Leena 

Ylä-Lyly, Pekka Barman, Maiju Salmenkivi, Niina Thuneberg, Arja Rantala, Magnus Zweygberg, Laura Ikonen, 

Pirjo Nylander, Johanna Aulén  ja Leena Rantanen 

 

Kestävyystiimi 

Tiimin vetäjä: Mari von Boehm (perhevapaalla 5.2.2018 alkaen), Minttu Hyytiäinen 

Tiimiin kuuluivat: Nina Ruokonen ja Paula Martikainen 

Tehtävänkuva / kehittämistavoitteet: Keväällä 2018 päivitettiin kuvataidekoulun kestävyysohjelma sekä 

kierrätysohjeet, jotka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Yksi kestävyysohjelman tavoitteista on seurata 

kestävyyden toteutumista pedaoppastyöskentelyn yhteydessä. 

 

Pikku-Marjan eläinlaulut -musiikkiesitys. Visualisointi yhteistyössä musiikkiopistojen Ebelin ja Juvenalian 

kanssa. Esitykset Tapiola-saliin 11 .- 12.4.2018. Kuvataidekoulun opettajat Alisa Närvänen ja Juha Laatikainen. 

 

Ernest Mether-Borgström -näyttelyn taidekasvatusjulkaisun tiimi  

Tiimin vetäjä: Elisse Heinimaa 

Tiimiin kuuluivat: Mika Launis ja Anu Hietala 

 

Jääpuiston luistelutukien visualisointi sekä Jääpuiston lumiveistokset Ystäväluistelu-tapahtumaan 10.2.2018. 

Toteutus: kuvataidekoulun opettajat Aleksi Tolonen, Arja Rantala, Laura Ikonen ja Marjatta Kekki. Suunnittelu 

ja koordinointi yhdessä ystäväluistelun koordinointiryhmän kanssa. 

 

Pensselihirmut -tiimi 

Maritta Poijärvi, Eeva Kokko ja Anu Hietala 

Graafikko Aimo Katajamäki 

 

Ison Omenan vitriininäyttelyn organisointi- ja pystytystiimi. 

Kunkin näyttelyn oppilastöistä vastaava opettaja, helppari / työmestari ja Eeva Kokko. 

 

Syksy 2018 

Pedagoginen opas kuvataide 

Tiimin vetäjä: Elisse Heinimaa 

Tiimiin kuuluivat: Minttu Hyytiäinen ja Nina Sarkima  

Pedagoginen opas muotoilu 

Tiimin vetäjä: Laura Ikonen 

Tiimiin kuluivat: Nina Ruokonen, Arja Rantala ja Laura Pokela 

Rehtori ja apulaisrehtori osallistuivat pedaoppaiden tiimien kokouksiin. 
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HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUS 
 
 

Kuvataidekoulun kaikille opettajille järjestetyt koulutukset suunniteltiin siten, että kaikki opettajat voivat 

hyödyntää koulutusten sisältöjä opetuksessaan. Lisäksi järjestettiin koulutuspäiviä, joissa käsiteltiin koko 

henkilökuntaa koskevia asioita. Opettajille tarjottiin mahdollisuus osallistua museoiden näyttelyopastuksille 

sekä museoiden järjestämiin opettajille suunnattuihin infoihin. Suuri osa henkilökunnasta osallistui 

suunnittelupäiviin 16.–17.8.2018 Fiskarsissa ja Weegeellä. Suunnittelupäivien aikana orientoiduttiin 

juhlateeman soveltamiseen opetuksessa. 

 

Rehtori, apulaisrehtori, opettajat, asiakaspalveluvastaava,  talousvastaava sekä 

kurssikoordinaattori/tuottaja-tiedottaja osallistuivat koulutustilaisuuksiin, joiden järjestäjinä olivat muun 

muassa Opetushallitus, Taiteen perusopetusliitto, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, OAJ, 

Helsingin kaupunki, Lastenkulttuurikeskusten liitto, Yksityisen opetusalan liitto, EK-Tieto Oy ja Oksidia Oy sekä 

muut kuvataidekoulut. Koulutuksen keskeinen teema oli Opetushallituksen antama Taiteen perusopetuksen 

laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017.  

 

 

Opettajainkokoukset 

Tammikuussa kaikkien opettajien kokouksen pääaiheena 19.1. uusi ops,  helmikuussa työhyvinvointikyselyn 

tulokset, maaliskuussa Aika hyvin -näyttelyvalmistelut, tammikuun oppilaskyselyn tulokset sekä uusi ops ja 

toukokuussa tietosuojakoulutus  

 

Lukukauden kaikkien opettajien suunnittelupäivät pidettiin 16.–17.8.2018. Fiskarsissa ja Weegeellä 

Juhlat-teeman merkeissä. 

 

Fiskarsissa suunnittelupäivän ohjelma: 

- Yleisopastus About Clay -näyttelyyn ja näyttelyn taiteilijoiden Saana Murtin ja Kim Simonssonin 

taiteilijapuheenvuorot 

- Virallinen opettajien kokous (Esittäytymiset, Tiimien perustamiset ja kokoonpanot, lukuvuoden 

aikataulun läpikäyminen) 

- Tutustumista ruukkialueeseen 

 

Weegeen suunnittelupäivän ohjelma: 

- Kaupunginmuseo ja Helinä Rautavaaran museon juhlateemaan liittyvät opastukset 

- Juhlavuoden kalenterin suunnittelu: Miten elävöitän oman opetuspisteeni ympäristöä / aluetta? 

Opetuspisteiden omat juhlavuosikalenteri 

 

 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton koulutuspäivät 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kevätpäivä pidettiin Helsingissä 6.4.2018. Teemana olivat 

monialaiset katsaukset taidekasvatuksen tulevaisuuteen. Kevätpäivään osallistuivat Maritta Poijärvi, Paula 

Martikainen ja Saga Heino. 
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Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyspäivät pidettiin 22.-23.11. Helsingissä. Päivien teemana 

olivat limittäiset maailmankuvat, näkökulmia yhdenvertaisuuteen, moninaisuuteen ja monitaiteisiin 

hankkeisiin kuvataidekouluissa. Syyspäiville osallistuivat Maritta Poijärvi, Anu Hietala ja Saga Heino. 

 
Elisse Heinimaa, Saga Heino, Satu Tikka, Nina Ruokonen ja Anu Hietala osallistuivat Pienten lasten 

pedagogiikkaan keskittyvään seminaariin Hämeenlinnassa 18.5. 

 

Liiton rehtoripäivät pidettiin Hämeenlinnassa 30.–31.8. Päivien teemana olivat työhyvinvointi, vertaistuki, 

arviointi ja arvioinnin pedagogiikan kehittäminen. Päiville osallistuivat Maritta Poijärvi ja Anu Hietala. 

 

Rehtori Maritta Poijärvi on Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton hallituksen varajäsen. 

 

Taiteen perusopetusliiton koulutuspäivät 

Maritta Poijärvi osallistui Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunitelman luotsit -hankkeen 

päätösseminaariin Helsingissä. 
 

Muut koulutuspäivät 

Maritta Poijärvi, Anu Hietala ja Eeva Kokko osallistuivat Valtakunnalliseen lastenkulttuurifoorumiin Espoossa 

19.–20.11.2018. Teemana olivat yhdenvertaiset lastenkulttuuripalvelut. 
 

Eeva Kokko osallistui Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen järjestämään Sanoista Tekoihin – Taiteen 

rooli kestävän kasvun turvaamisessa -seminaariin 29.8.2018 Helsingissä. 
 
Saga Heino osallistui Aalto-yliopiston ja InSEA ry:n järjestämään kansainväliseen 

Interventions-taidekasvatuskongressiin Otaniemessä 18.–21.6. 

 

 

 

 

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja vahvistaminen 
 
Espoon kuvataidekouluun laadittiin Opetushallituksen antaman opetussuunnitelmien perusteiden (2017) 
mukaiset kuvataiteen ja käsityön (design & teknologia) opetussuunnitelmat. Kuvataidekoulun johtokunta 
vahvisti opetussuunnitelmat kokouksessaan 12.4.2018. Espoon kaupungin opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi uudet opetussuunnitelmat kokouksessaan 15.6.2018.  
 
Opetussuunnitelmaprosessiin osallistettiin koko opettajakunta ja kaikkien opettajien kokouksissa vuonna 2017 
käytyjä ryhmäkeskusteluja jatkettiin tammi- ja maaliskuun kokouksissa. Kahdeksan opettajaa haastatteli 
tammikuussa 2018 oppilaita 25 opetusryhmässä. Oppilaiden näkemyksiä tiedusteltiin kestävään kehitykseen ja 
opetussuunnitelmaan liittyvistä aiheista. Kuvataiteen sekä design & teknologian ops-tiimit työstivät 
opetussuunnitelman perusteiden sekä kuvataidekoulun henkilöstön ja oppilaiden kommenttien pohjalta 
kuvataidekoulun opetussuunnitelma-asiakirjat. 
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Kuvataiteen opetussuunnitelman kirjoittivat puhtaaksi kuvataidekoulun ops-tiimissä jäsenet Elisse Heinimaa, 
Ruusu Hulmi ja Minttu Hyytiäinen. Design & teknologian opetussuunnitelman kirjoittivat ops-tiimin jäsenet 
Laura Ikonen, Laura Pokela ja Arja Rantala. Opetussuunnitelman liitteenä vahvistettiin Espoon kuvataidekoulun 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka kirjoitti rehtori Maritta Poijärvi. 
 
Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen opetusryhmissä elokuussa 2018. Lisäksi 
puolen vuoden jaksoryhmiä pilotoitiin neljässä 12-vuotiaiden opetusryhmässä. Kaikki opetusryhmät ottavat 
uudet opetussuunnitelmat käyttöön elokuussa 2019. 
 
 
Design & teknologia -opetus 

Espoon kuvataidekoulu jatkoi vuonna 2018 syyslukukaudella 2015 aloitettua design- & teknologia -opetuksen 

kehittämistä. Opetus järjestetään käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. 

Aikaisempina vuosina opetusta oli tarjonnut Espoon suomenkielinen työväenopisto, jossa on toiminut yksi 

käsityötaiteen perusopetusryhmä. 

 

Design & teknologia -opetuksen tavoitteena on herättää oppilaan uteliaisuus ympäröivän maailman 

ajankohtaisia ilmiöitä kohtaan. Lisäksi tavoitteena on opettaa toimimaan kestäviä arvoja kunnioittaen 

ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti sekä kulttuurien monimuotoisuutta arvostaen ja hyödyntäen. 

Suunnitteluprosessin hallinta luovan ongelmanratkaisun välineenä on merkityksellinen taito. Sitä voidaan 

käyttää oppimisen välineenä monissa aineissa ja soveltamisen mahdollisuuksia löytyy lähes millä tahansa 

alalla.  

 

Vuonna 2018 kuvataidekoulussa toimi viisi design & teknologia -opetusryhmää: keväällä 2018 yksi 

perusopetusryhmä Storängenin koulussa ja yksi Opinmäen oppimiskeskuksessa ja syksyllä 2018 kaksi 

perusopetusryhmää Opinmäen oppimiskeskuksessa ja yksi perusopetusryhmä ja kaksi varhaisiän (muotoilun 

esikoulu) ryhmää Weegeellä. 

 

Muotoilun opetusta annettiin myös osana kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisia syventävää opetusta: 

luovan ohjelmoinnin ja robotiikan työpajassa (keväällä 2018) sekä muodin ja vaatetuksen ja pelisuunnittelun 

työpajoissa (keväällä ja syksyllä 2018) . 

 

 

Taidekasvatuksen saatavuuden kehittäminen 

Espoon kuvataidekoulu lisää aktiivisesti vuosittain taiteen, median ja muotoilun harrastustarjontaa 
alakouluissa eri puolella Espoota osana pitkäjänteistä kouluyhteistyön kehittämistä sekä taideharrastamisen 
saavutettavuuden kehittämistä. Espoon kuvataidekoulu kehitti taidekasvatuksen saavutettavuutta vuonna 
2018 neljän hankkeen avulla. Kolmeen hankkeeseen haettiin rahoitus Espoon kuvataidekoululle. Yhdessä 
hankkeessa kuvataidekoulu toimi palveluntuottajana Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön ollessa 
rahoituksen hakija ja palvelun tilaaja. 
 

HOP-kerhot sekä Espoon kuvataidekoulun taide- ja mediakerhot alakouluissa 

Espoon kuvataidekoulu tuotti lukuvuonna 2017–2018 kolmessa alakoulussa Espoon kaupungin tilaamia 

HOP-kerhoja. HOP-kerhojen oppilasmäärä oli yhteensä 47. 

Maksutonta kerhotoimintaa jatkettiin syksystä 2018 alkaen Espoon kaupungin 10 000 € kohdeavustuksella 
taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen. 
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Taide- ja mediakerhojen järjestämistä jatkettiin alakouluissa, joissa oli pidetty HOP-kerhoja sekä yhdessä 
uudessa alakoulussa. Tavoitteena on turvata harrastuksen pitkäjänteisyys ja osallistujien mahdollisuus 
monipuolistaa ja syventää taitojaan.  

Avustusta käytetään lukuvuoden 2018–2019 aikana 15 opintokerran kestoisiin kerhoihin Eestinkallion (kaksi 
ryhmää), Hansakallion, Mainingin ja Päivänkehrän kouluissa. Kerhoissa tehdään savitöitä, rakennetaan 
kolmiulotteisia rakennelmia, tehdään animaatioita sekä piirretään ja maalataan erilaisin materiaalein ja 
välinein. Kerhojen oppilasmäärä oli yhteensä 42. 

Hanke jatkuu vuonna 2019. 

 

 

Alakoululaisten taidekerhot Espoon keskuksen alueella 

Espoon kuvataidekoulu käynnisti syksyllä 2018 kuvataiteen iltapäiväkerhot Kirkkojärven koulussa sekä 
piirustus, maalaus, kuvaus ja media -valinnaisaineen pariopettajuushankkeen Kirstin koulussa. Toiminta 
järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 10 000 € valtionavustuksen avulla. Toimintaan 
osallistui 81 oppilasta. 

Koulujen oppilaista suuri osa on maahanmuuttajataustaisia ja selvitysten mukaan maahanmuuttajataustaiset 
lapset ovat aliedustettuja taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa. Hanke laajentaa kuvataidekoulun 
järjestämiä harrastusmahdollisuuksia Espoon keskuksen ympäristössä, jossa on tarjolla niukasti kuvataiteen ja 
median harrastustoimintaa.  

Kirstin ja Kirkkojärven kouluissa järjestämämme opetus on osa (Juha Sipilän hallituksen) hallitusohjelman 
kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Hanke jatkuu vuonna 2019. 

 

Mun elämä – videoita kadulta -hanke 

Vuonna 2018 käynnistettiin Mun elämä – videoita kadulta -hanke yhteistyössä Kaisa Rastimon kanssa. Hanke 
toteutetaa Espoon kaupungin 10 000 € avustuksen turvin. 

Projektissa poimitaan nuoret suoraan kadulta oppimaan nuorten suosiman ”trendilajin” videoiden tekemistä 
eli tubettamista. Haussa on erityisesti ne nuoret, jotka ovat ajautuneet yhteiskunnan ulkopuolelle 

Videopajoja järjestetään kolme eri puolella Espoota: Espoon keskuksessa Helinä Rautavaaran museon tiloissa, 

Leppävaarassa Tyttöjen talossa sekä Matinkylässä Ison Omenan Wox-nuorisotilassa. 

Jokaiseen työpajaan otetaan 15 nuorta, jolloin työpajoissa on yhteensä 45 osallistujaa. Hanke jatkuu vuonna 

2019. 

 

Mediataidepajat  

Espoon kuvataidekoulu toimi syksystä 2018 alkaen yhteistyökumppanina Espoon kaupungin koordinoimassa ja 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Matalan kynnyksen kulttuuriharrastuksia Espoon lapsille ja 

nuorille - jatkohankkessa 

 

Kuvataidekoulu tuottaa hankkeeseen yläkoululaisille kohdistettuja mediataidepajoja keskiviikkoiltapäivisin, 

jolloin Espoon kaikissa yläkouluissa koulupäivä päättyi klo 14.00. Mediataidepajajaksot järjestettiin neljässä 

kirjastossa ja yhdessä yläkoulussa eri puolilla Espoota. Yksi jaksoista oli kaksikielinen (suomi ja ruotsi). 

Mediataidepajoihin osallistui 30 oppilasta syksyllä 2018. 

 

Mediataidepajat kostuvat viidestä teemakokonaisuudesta, joista kukin jakso on neljän-viiden viikoittaisen 

harrastuskerran pituinen.  
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1) Piirrä oma maailma ja hyppää sen sisään: Tehdään greenscreen-tekniikan avulla pienoisvideo jossa 

esiinnytään itse piirretyn kuvan sisällä. 

2) Aikakonetyöpaja: kootaan museoiden ja muista arkistokuvista kuvasarja, josta editoidaan tunnelmallinen 

video kuvia ja ääntä yhdistäen. Aikakoneen materiaalina voi käyttää myös itse aiemmin kuvattuja kuvia ja 

videoita, jotka ladataan editointiohjelmaan esim. puhelimen avulla. 

3) Studiokuvia eri rooleissa: kokeile pukeutumisen, rekvisiitan ja valaistuksen keinoin muotokuvan 

suunnittelua. Tehdään studiomuotokuva "unelmaroolissa". 

4) Äänekäs ja elävä muotokuva: editoidaan muotokuva, jossa on liikettä mukana ja jossa ääni kertoo 

kuvattavasta henkilöstä lisää. 

5) Minielokuva: tehdään pienoiselokuva alku- ja lopputeksteineen itse keksityn ja näytellyn tilanteen pohjalta. 

Mediataidepajoja markkinoitiin kouluihin jalkautumalla ennen syyskauden alkua. Jalkautumisessa pyrittiin 

tuomaan ohjaaja näkyväksi oppilaille sekä kerrottiin konkreettisesti harrastuksen sisällöstä. 

Markkinointikierroksen materiaaliksi tuotettiin pajojen mainosvideo yhteistyössä Superreel Oy:n kanssa. 

Espoon kaupunki vastasi markkinoinnin rahoituksesta sekä kirjastojen ja koulujen kontaktoinnista. Espoon 

kuvataidekoulu vastasi hankkeen sisällön suunnittelusta, opetuksesta, välineistä ja materiaalista. Hanke jatkuu 

vuonna 2019. 

 

 

Päiväkotiyhteistyö 

Päiväkotiyhteistyö 

Espoon kuvataidekoulu tarjosi vuonna 2018  taiteen perusopetusta osana varhaiskasvatusta yhteistyössä 

kahdeksan päiväkodin kanssa. Yhteistyön mahdollistaa taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

keskinäiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen siten, että tunneille osallistuva päiväkodin henkilökunta saa 

ideoita omaan työhönsä. 

 

Kuuden päiväkotiryhmän oppilaat opiskelivat kuvataiteen varhaiskasvatusta: 

Tapiolan päiväkoti Tapiolan opetuspisteessä 

Satusoppi -päiväkoti Tapiolan opetuspisteessä 

Tontunmäen päiväkoti päiväkodin omissa tiloissa Tapiolassa 

Kotitontun päiväkoti päiväkodin omissa tiloissa Tapiolassa 

Montessorileikkikoulu Auringonsäde Olari 1:n opetuspisteessä 

Palttinan kylätalon päiväkoti Kauklahden opetuspisteessä  

 

Kahden päiväkotiryhmän oppilaat opiskelivat design & teknologian opetussuunnitelman mukaan: 

Mankkaan ja Purolan päiväkodit Tapiolan opetuspisteessä (syksystä 2018 alkaen)  

 

 

Hallinnon kehittäminen 

Oppilashallinnon sähköistäminen ja tehostaminen 

Joulukuussa 2016 käyttöön otetun Eepos-oppilashallinto-ohjelman käyttöä jatkettiin ja laajennettiin. Eeposta 

on käytetty oppilaiden ilmoittautumisportaalina keväästä 2107 alkaen. Eepos-ohjelma on käytössä sekä 

kurssi-ilmoittautumisessa että kuvataiteen ja käsityön perusopetuksessa.  
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Syksystä 2018 alkaen opettajat ottivat Eepos-ohjelman käyttöön oppilaiden läsnäolojen merkitsemiseen ja 

huoltajien kanssa viestimiseen.  

 

Eepos-oppilashallinto-ohjelman käyttöoikeus on ostettu Oksidia Oy:ltä, jolta on hankittu lisäksi 

koulutuspalveluita hallinto- ja opetushenkilöstölle. 

 

Sähköinen asianhallinta Google- ja Office 365 -ohjelmien avulla  

Espoon kuvataidekoulun sisäisessä viestinnässä sekä asiakirjahallinnassa on siirrytty asteittain digitaalisten 

pilvipalvelujen käyttöön. Vuonna 2018 otettiin käyttöön Office 365 -pilvipalvelu hallinnon asiakirjojen 

hallintaan sekä Google Drive -ohjelma opetushenkilöstön ja hallinnon yhteiseen sisäiseen viestintään ja 

oppilastöiden tallenukseen. Google Drive -ohjelmalla korvattiin aiempi, verkkosivujen yhteydessä oleva 

opeverkko. 

 

Google G Suite for Education -palvelun tuotti Oksidia Oy ja  Office 365 -palvelun Microsoft Oy. 

 

Oppimisympäristön kehittäminen 

Opetuspisteisiin tehtiin kalusto- ja välinehankintoja opettajakunnan esitysten pohjalta. Opetuskäyttöön 

hankittiin mm. iPadejä, kuvauskalustoa sekä uusittiin opetuspisteiden dataprojektoreja.  

IPadien ohjelmistojen hallinnassa siirryttiin AirWatch -järjestelmään. Jäjestelmä hankittiin Ilona IT:n kautta. 

 

 

Arviointi 

Oppimisen arviointi 

Valmentavissa ryhmissä opiskelevia oppilaita lukuun ottamatta kaikki oppilaat saivat jokakeväisen kirjallisen 

vuosiarvioinnin lukuvuoden opiskelustaan. 

 

Päättötyön tehneet saivat kuvataiteen laajan oppimäärän päättötodistuksen, johon tulivat sanallisen ja 

numeerisen arvioinnin lisäksi liitteinä päättötöiden arvioijien kirjalliset lausunnot. Päättötöitä valmistui 

yhteensä viisitoista kappaletta. 

 

Espoon kuvataidekoulun toiminnan arviointi 

Oppilaille tehdyssä kyselyssä vuonna 2018 keskityttiin kestävään kehitykseen ja opetussuunnitelmaan sekä 

oppilaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kysely toteutettiin 25 opetusryhmän oppilaille. 

 

Kirjallisia kurssipalautteita pyydettiin kaikilta täydennyskursseille osallistuneilta sekä säännöllisin välein muilta 

kurssilaisilta. KULPS- koululaistyöpajoista kerättiin myös jatkuvasti kirjallista palautetta. Koululle on ollut 

mahdollista antaa myös palautetta koulun kotisivujen palauteosion kautta. 

 

Arvokasta palautetta koulun sisäisen toiminnan kehittämiseksi saatiin rehtorin ja apulaisrehtorin pitämistä 

kehityskeskusteluista, joiden pohjalta suunniteltiin mm. koulutuksia ja kehittämissuunnitelma. 
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YHTEISTOIMINTA 
 

Päiväkotiyhteistyön kehittäminen 

Yhteistyötä espoolaisten päiväkotien ja Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa jatkettiin. Keväällä 

Espoon kuvataidekoulu järjesti toimintansa esittelyn päiväkodeille Tapiolan ja Palttinan kylätalon 

päiväkodeissa. 

 

Kuvataidekoulu järjesti Mankkaan ja Purolan päiväkotien perhetapahtumassa 12.6.2019 Kesärilli-työpajan, 

jossa esiteltiin muotoilun esikoulun (design & teknologia -varhaiskasvatuksen) toimintaa. 

 

Lisäksi päiväkotiyhteistyökumppanit kutsuttiin yhteistyötapaamiseen WeeGeelle 16.5.2019.  

 

 

Rehtoritapaamiset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Rehtori osallistui säännöllisesti Espoon laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antavien 

oppilaitosten yhteisiin rehtoritapaamisiin Espoon kaupungin opetustoimessa. Rehtoritapaamisten tavoitteena 

on vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa Espoossa. Espoon taiteen perusopetuksen rehtorit ovat olleet 

kehittämässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa taiteen perusopetusta päiväkotipäivän 

aikana -hanketta sekä keskustelleet muun muassa eheyttävästä koulupäivästä ja koulujen aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta. 

 

Rehtori ja apulaisrehtori osallistuivat yhteiskunnalliseen keskusteluun myös osana valtakunnallisia 

taidekasvatustapahtumia ja taiteen perusopetusliittojen koulutuspäiviä. Paikallisiin päätöksentekijöihin 

pidettiin yhteyttä mm. kutsumalla heitä avaamaan kuvataidekoulun näyttelyitä ja juhlatilaisuuksia.  

 

 

Aalto-yliopiston opetusharjoittelu Espoon kuvataidekoulussa 

Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen ensimmäisen vuosikurssin 22 
opiskelijaa suoritti orientoivan opetusharjoittelun perinteisesti kuvataidekoulun perusopetusryhmissä Espoon 
kuvataidekoulussa keväällä 2018. Harjoittelua organisoi ja pohjusti päätoiminen opettaja Elisse Heinimaa. 
Hänen lisäkseen useat opettajat ohjasivat harjoittelijoita omissa opetusryhmissään. 
 
 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton nimittämä vuoden 
kuvataidekasvattaja 2018 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton hallitus nimesi apulaisrehtori Anu Hietalan vuoden 2018 

kuvataidekasvattajaksi. Ansiomaininta myönnettiin pitkäaikaisesta ja ansioituneesta toiminnasta  visuaalisten 

taiteiden ja koulujen ja opetussuunnitelmaperustaisen taiteen perusopetuksen kentillä. Vuosina 2008–2018 

Hietala toimi Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtajana ja vuosina 2012–2018 

Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtajana. 
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Kuviskummi 2015–2018 

Kuvataidekoulun kuviskummina jatkoi VTT Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori, Aalto-yliopiston 

taidekasvatuksen dosentti ja HY:n sosiologian dosentti Tommi Hoikkala.  Hän on kolmas Espoon 

kuvataidekoulun kuviskummi. Kummin tehtävä on edistää eri yhteiskunnallisissa sidosryhmissä lasten- ja 

nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä kuvataidekasvatuksen keinoin. 

 

Kansainvälinen toiminta 

Yhteistyöprojektit 

Espoon kuvataidekoulu järjesti yhteistyössä Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen kanssa nuorten Päin Mäntyä -kesäleirin kansainvälisen InSEAn (International Society of 

Education through Art) Interventions-kongressin yhteydessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. 

 

Päin Mäntyä -leirin ideana oli nuorilta nuorille työskentely. Leirin suunnittelivat yhdessä nuoret ja aikuiset (2 

Espoon kuvataidekoulun ja 2 Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasta) sekä kolme 

taidekasvatuksen ammattilaista (Espoon kuvataidekoulusta, Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulusta ja 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiöstä). Nuoret vastasivat ohjauksesta leirin aikana. Leiri pidettiin 

kongressialueella ma 18.6. – 21.6. klo 9.30–15. Espoon kuvataidekoulun edustaja projektissa oli Saga Heino. 

 

InSea 2018 -kongressin ohjelmassa oli puolen tunnin workshop (ke 20.6. klo 11.30–12), jossa kongressin 

osallistujilla oli mahdollisuus osallistua Päin Mäntyä -leirin ohjelmaan. Ohjaajana toimi yksi leirin nuorista 

ohjaajista. Workshopiin osallistui yhteensä 22 kongressivierasta. 

 

Kansainväliset vieraat 

Espoon kuvataidekoulussa vieraili useita kansainvälisiä asiantuntijaryhmiä, mm. Japanista, Koreasta, 

Yhdysvalloista ja Latviasta. Vierailujen järjestämisessä tehtiin yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

tulkki & matkaopas Toyohiro Miyazawa, MML:n kanssa. 

 

Yhteistyökumppanit 

Kuten edellä on kuvattu, Espoon kuvataidekoulu tekee moninaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Kuvataidekoulun yhteistyökumppaneita ovat olleet mm: 

 

- Aalto-yliopisto 

- Citycon Oy 

- Designmuseo 

- EJY Kansalaistoiminnan keskus 

- Espoon kaupungin opetustoimi, kulttuurin 

tulosyksikkö ja päiväkodit 

- Espoon kirjastot 

- Espoon kulttuurikeskus 

- Espoon musiikkiopisto ja Ebeli-linja 

- Espoon nuorisotoimi 

- Espoon tanssiopisto 

- EMMA 

- Etelä-Tapiolan lukio 

- Kuviskummi Tommi Hoikkala 

- Länsiväylä-lehti 

- Mannerheimin lastensuojeluliitto 

- Plan International, yhdessä kesätyöhön  

- Suomen InSEA ry 

- WeeGee-talo 

- Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo 
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- Mehackit Oy  

 

ESPOON KUVATAIDEKOULUN 
OPPILASTYÖNÄYTTELYT 
 

Kevätnäyttely 

Espoon kuvataidekoulun kevätnäyttelyn 11.4.–6.5.2018 teemana oli aika. “Aika hyvin” -näyttely esitteli lasten 

ja nuorten näkemyksiä ajasta taiteen keinoin. Kuvataidekoulun opetuksessa lukuvuonna 2017–2018 

keskityttiin havainnoimaan ja kuvaamaan ajan ilmenemistä ihmisen elämässä, luonnossa, taidehistoriassa ja 

kulttuurissa. 

 

Tapiolan Heikintorin tapahtumatilassa järjestetyssä näyttelyssä oli esillä 1200 oppilaan teoksia, oppilaiden ikä 

oli 5–20-vuotta. 

 

Aika hyvin -näyttelyn yhteydessä esiteltiin 16 kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyön tekijää, jotka olivat 

vuoden aikana keskittyneet valitsemaansa aiheeseen ja syventäneet omaa ilmaisuaan itsenäisen projektin 

parissa. 

 
Karakallion ja Kalajärven opetusryhmien näyttelyt 
 

Karatalossa järjestettiin Espoon kuvataidekoulun Karakallion opetusryhmien näyttely 1.3.–31.3.2018. 

Näyttelyn teemana oli aika. 

Näyttelyitä järjestettiin myös Kalajärven Ruskatalossa, jossa esiteltiin Kalajärven koululla toimivan 

opetuspisteen töitä. 
 
 

Oppilastyönäyttely Isossa Omenassa 

Espoon kuvataidekoulu on tehnyt Cityconin kanssa kaksivuotisen sopimuksen näyttelyjen toteuttamisesta Ison 

Omenan vitriiniin. Citycon tukee kutakin näyttelyä 3.000 eurolla ja se käytetään materiaalihankintoihin. 

Vitriinin koko on n. 3 m x 20 m. 

 

Vuoden 2018 näyttelyt: 

Tammikuu–maaliskuu 

Muoti/vaate -työpajan oppilastyönäyttely. Vitriinissä oli esillä isokokoisia painokankaita, jotka oli toteutettu 

paperikaaviota, vahakaaviota tai valotettua kaaviota käyttäen sekä muoti/vaate -työpajan oppilaiden 

kuvakollaaseja. 

 

maaliskuu–kesäkuu: Valokuvatyöpajan oppilastöitä. 

kesäkuu–lokakuu: Kuvasuurennokset kevään 2018 päättötöistä. 

marraskuu 2018–tammikuu 2019: Katutaide- ja käyttögrafiikan työpajan oppilastöitä. 
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MUU OPETUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 
 
Taiteen perusopetuksen lisäksi järjestimme vuonna 2018 myös muuta opetus- ja koulutustoimintaa: 

KULPS!-työpajoja, kuviskerhoja kouluilla, kesäkursseja, vauvojen ja taaperoiden värikylpyjä, perhekursseja sekä 

erilaisia tilauskursseja ja tapahtumatyöpajoja. Lyhytkurssit olivat avoimia myös Espoon ulkopuolella asuville. 

Kursseilla, tapahtumissa ja näyttelyissä kävi vuonna 2018 yhteensä yli 8000 osallistujaa. 

 

 

KULPS!-työpajat 

Espoon kuvataidekoulu järjesti vuonna 2018 yhteensä 25 KULPS! -työpajaa 4.–9. luokkien oppilaille. 

Oppilasmäärä oli yhteensä 455. KULPS! tarkoittaa peruskoululaisten kulttuuri- ja liikuntapolkua. Polku 

johdattaa ja kustantaa espoolaiset koululaiset kotikaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonnan sekä 

kirjastopalveluiden pariin.  

 

Työpajojen teemoina olivat Ihminen ilmassa (kolmiulotteista työskentelyä), Kolmiulotteiset pinnat, Piksillaatio 

ja nykytaide.  Työpajatarjonnassa on otettu huomioon koulun opetussuunnitelman eri oppiaineet ja 

opintokokonaisuudet, joiden oppimista työpajat on suunniteltu tukemaan.  

 

 

Kuvataidekerhot kouluissa 

Järjestimme maksullista iltapäiväkerhotoimintaa seitsemällä espoolaisella koululla: Auroran, Laajalahden, 

Niittykummun, Saunalahden, Tuomarilan, Kuitinmäen ja Ymmerstan kouluilla. Kerhoja oli yhteensä 11. 

Oppilaita kerhoissa oli yhteensä vuonna 2018 yhteensä 162 (keskimäärin 81 / lukukausi). 

 

 

Kesäkurssit 

Kesäkursseja toteutui yhteensä 18 Espoonlahdessa, Kauklahdessa, Leppävaarassa, Tapiolassa, Olarissa ja 

Otaniemessä. Kurssit järjestettiin kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla. Kurssiohjelmassa oli mm. koko 

päivän mittaisia taidekursseja yli 7-vuotiaille ja puolipäiväisiä kursseja yli 9- vuotiaille. Kurssien teemoina oli 

mm. keppihevoset, vaatemuotoilu, tanssi ja kuvataide, uiminen ja kuvataide, luonto ja taide, sarjakuva, 

muotoilu ja robotiikka, animaatio ja valokuvaus. Lisäksi järjestettiin yksi kesävärikylpykurssi vauvoille ja 

taaperoille. Kesäkursseilla oli oppilaita yhteensä 194. 

 

 

Värikylvyt 

WeeGeellä järjestettiin kevätlukukaudella neljä vauvojen värikylpyä (4 - 12 kk) ja yksi taaperoiden värikylpy (12 

- 24 kk). Kesällä järjestettiin yksi värikylpy vauvoille ja yksi taaperoille. Syyskaudella pidettiin kolme vauvojen 

värikylpyä, kolme taaperoiden värikylpyä ja yksi sisarusvärikylpy. Osallistujia oli koko vuonna yhteensä 218. 
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Perhekuvis 

Weegeellä järjestettiin kevätlukukaudella kaksi Muotomaakarit-kurssia (nykyisin Perhekuvis) ja syksyllä yksi 

kurssi. Kursseilla oli yhteensä 30 lasta ja 29 aikuista. 

 

Tarinoita Tapiolasta 
 
Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo piti aikuisille suunnatut Tarinoita Tapiolasta -videokurssit syyslukukaudella. 

Kursseilla oli seitsemän osallistujaa. 

 

Tilauskurssit ja -työpajat 

Tuotimme EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa pitkäaikaistyöttömien ryhmälle osallistavia ja räätälöityjä 

taidepajoja 13.11.–18.12.2018 aikana. Taidepajajakso koostui neljästä 3–4 h työpajasta (maalaus, keramiikka, 

valokuvaus ja saippuan valmistus). Hanke työllisti kolmea opettajaa. Ejy ry:n hanke kohdistui yhdeksään 

osallistujaan. 

 

Suomen sovittelufoorumin Tyhy-päivä 17.5., Espoon varhaiskasvatuksen hallinnon Tyhy-päivä 28.5., Finno 

Daghem -päiväkodin taidepaja 29.5. ja Opinmäen päiväkodin henkilökunnan koulutuspäivä 4.6. Tilauspajoissa 

oli yhteensä 61 osallistujaa. 

 

 

Tapahtumat ja yleisötyöpajat 

Lasten museofestarit 

Lasten museofestarit järjestettiin Weegeellä  su 18.3.. Festarien teemana oli “raksabileet”. Pidimme 

tapahtumassa Piilomaja-työpajan. Työpajaan osallistui kahden päivän aikana noin 170 lasta ja 120 aikuista. 

 

Espoo-päivä 

Järjestimme Juhlavuoden kakku -työpajan Weegeellä Espoo-päivänä 25.8. Työpajaan osallistui päivän aikana 

noin 96 lasta ja 70 aikuista. Työpajan opettaja Marjatta Kekki kokosi työpajassa tehdyistä 

kakkutikkuveistoksista ja perusopetusryhmien juhlaviireistä installaation kuvataidekoulun Minigalleriaan. 

 

Kutitus-festivaali 

Osallistuimme Espoon kulttuurikeskuksen Kutitus-lastenfestivaalille 3.–7.10. ja järjestimme tapahtumassa 

kolme erilaista työpajaa: Unelmien taikameri, Majakalla -heijastintyöpaja ja Pelastakaa itämeri -pinssityöpaja. 

Työpajat työllistivät festivaalin aikana seitsemän opettajaa ja viisi avustajaa. Työpajoissa kävi yhteensä 2490 

lasta ja 855 aikuista. 

 

Pikku-Auroran lauantaipajatus 

Osallistuimme taidetalo Pikku Auroran lauantaipajatus-tapahtumiin keväällä 2018 neljä kertaa ja syksyllä 2018 

kolme kertaa. Työpajoissamme tehtiin mm. sokeripalalinnoja, moniaistisia kuvia, kuplamaalausta, muotoilua ja 

joulukoristeita. Lisäksi vappuna järjestettiin Vallaton vappumieli-työpaja. Pajoihin osallistui 437 lasta ja 570 

aikuista. 
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Helsinki Design Week -työpajat 

Järjestimme Lasten designviikolla 15.9.neljä muotoilutyöpajaa, johin osallistui 68 lasta ja 28 aikuista. 

Näyttelykeskus Weegeen Design + Weegee -tapahtumassa järjestimme niinikään työpajan, johon osallistui 30 

lasta ja 16 aikuista. 

 

Svenska veckan 

Järjestimme Svenska veckan -tapahtumassa kolme ruotsinkielistä sarjakuvatyöpajaa 5.–7.11.2018. Pajoihin 

osallistui 44 lasta ja kolme aikuista. 

 

Leffatapahtumat Heikintorilla 

Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimon elokuvien Heinähattu ja Vilttitossu sekä Myrsky näytöksiä järjestettiin 

Heikintorilla 15.11. (molemmat elokuvat, 80 osallistujaa), 13.12. (Heinähattu ja Vilttitossu, 30 osallistujaa) ja 

19.12. (Myrsky, 30 osallistujaa). 

 

Muut tapahtumat ja työpajat 

Järjestimme yksittäisiä työpajoja myös seuraavissa tapahtumissa: Haltian luontolauantai 5.5., Kukkiva 

Suurpelto 19.5., Mankkaan ja Purolan päiväkotien perhetapahtuma 12.6., Suurpellon joulumyyjäiset 16.11. ja  

Matinfest 17.–18.11. 

 

 

 

TIEDOTUS  

 

 

Koulun toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin etupäässä koulun kotisivujen kautta, sosiaalisessa 

mediassa ja sähköisellä uutiskirjeellä. Sähköinen uutiskirje lähetetään vanhemmille 6 - 8 kertaa vuodessa.  

Espoon kuvataidekoulun logo,  graafinen ilme ja verkkosivut uudistettiin syksyn 2018 aikana. Logon ja 

graafisen ilmeen suunnitteli graafikko Aimo Katajamäki (Aimonomia Oy). Verkkosivujen uudistamisesta vastasi 

Aimo Katajamäki sekä Laine & Hallami Oy.  

 

Aika hyvind -kevätnäyttelyyn ja päättötyönäyttelyyn lähetettiin kutsut sähköisellä uutiskirjeellä. Näyttelylle 

ostettiiin näkyvyyttä Heikintorilla sijaitsevissa medianäytöissä. 

 

Nelivärinen, tabloid-lehden muotoon painettu vuosikertomus Pensselihirmut jaettiin kaikille oppilaille 

toukokuussa.  

 

Maksetut ilmoitukset julkaistiin vuoden 2018 aikana mm. HS:n koulutusliitteessä, Lepuski- ja 
Kauppakamari-lehdissä sekä Tapiolan lähiseudun asiakaslehdessä.. 
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HALLINTO JA TALOUS 

 

Espoon kuvataidekoulu valmistautui vuonna 2018 tulevaan 40-vuotisjuhlavuoteen (vuonna 2019) 

vahvistamalla brändiään, uudistamalla graafisen ilmeen ja verkkosivut. Juhlavuoden “etkoja” vietettiin jo 

syksyllä 2018. Muun opetustoimen tapahtumia järjestettiin suunniteltua enemmän, ja niiden avulla lisättiin 

kuvataidekoulun näkyvyyttä sekä madallettiin kynnystä osallistua taide- ja kulttuuritapahtumiin. 

 

Opetushenkilöstön työresursseja käytettiin merkittävä määrä opetussuunnitelmaprosessin läpiviemiseen. Viisi 

opettajaa kirjoittivat opetussuunnitelmaa opetuksettomalla työviikolla, jolloin kaikkien kirjoittajien 

opetusryhmiin otettiin sijaiset.  

 

Vuosikymmeniä Espoon kuvataidekoulussa käytössä olleen  Visma Econet Pron ylläpito päättyi 31.12.2018. 

Tilalle hankittiin pitkän harkinnan jälkeen  Visma Fivaldi-taloushallinto + Visma Payroll-palkanlaskenta 

-kombinaatio, jonka selainkäyttöiset sovellukset toivat tullessaan paljon uudistuksia.  

 

Espoon kaupunki avustaa kuvataidekoulua toiminta- ja toimitila-avustuksella. Kaupungin tuen turvin koulu on 

kehittynyt merkittäväksi osaksi Espoon kaupungin lapsille ja nuorille suunnattua kulttuuritoimintaa. Koulun 

hallintoon Espoon kaupunki osallistuu nimeämällä yhdistyksen johtokuntaan kaksi edustajaa ja tilintarkastajan.  

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myöntää WeeGee-talon tilat kuvataidekoululle. Tilavuokra ja 

perussiivous ovat osa edellä mainitun tulosyksikön talousarviota eivätkä näy kuvataidekoulun 

tuloslaskelmassa.  

 

Pedagoginen johtoryhmä 

Koko koulun pedagoginen kehitystiimi (OPS-tiimi) 

Tiiminvetäjä: rehtori Maritta Poijärvi 

Tiimiin kuuluivat keväällä 2018  apulaisrehtori (Päivi Tierto), päätoimiset opettajat (Elisse Heinimaa, Minttu 

Hyytiäinen), kurssikoordinaattori (Eeva Kokko), päättötyökoordinaattori (Ruusu Hulmi) digitaalisen taiteen 

tuntiopettaja (Nina Sarkima), päätoiminen opettaja/design & teknologia (Laura Ikonen), markkinointi- ja 

viestintävastaava (avoin) ja kestävän kehityksen vastuuopettaja (Mari Von Boehm, perhevapaalla 1.2.2018 

alkaen). 

Tiimiin kuuluivat syksyllä 2018: apulaisrehtori (Anu Hietala), päätoimiset opettajat (Elisse Heinimaa, Minttu 

Hyytiäinen ja Laura Ikonen), tuottaja-tiedottaja (Eeva Kokko), tuntiopettajat (Nina Ruokonen ja Nina Sarkima). 

 

Tehtäväkuva/kehittämistavoitteet: Koko koulun kuvataidepedagogiikan, design & teknologia -pedagogiikan ja 

kestävän kehityksen edelleen kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä.  Tiimi pohtii keinoja koulun 

näkyvyyden, kansainvälisyyden ja tunnettuuden vahvistamisessa ja edelleen kehittämisessä sekä kehittää 

koulun sisäistä viestintää ja strategian toteutumista. Tiimi luo yleiset kehittämisen linjat: opetustyö, pedagogia, 

toiminta- ja oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen linjassa perustehtävän ja strategian kanssa 

Johtokunta  

Espoon kuvataidekoulua ylläpitää rekisteröity kannatusyhdistys, jonka johtokunta vastaa koulun toiminnasta, 

hallinnosta ja taloudesta. Kannatusyhdistyksen johtokunta toimii myös kuvataidekoulun johtokuntana. 
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Johtokunta auttaa koulun henkilökuntaa alansa asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja osallistuu koulun 

henkilökunnan kanssa koulun toiminnan kehittämiseksi järjestettyihin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin.  

 

Johtokunnan jäsenet pyrkivät edistämään ja tekemään tunnetuksi kuvataidekoulun toimintaa kaupungin eri 

hallintokunnissa, luottamusmieselimissä, Espoon asukkaiden keskuudessa, tiedotusvälineissä sekä 

mahdollisuuksien mukaan Opetushallituksessa sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä.  

Elokuussa 2018 kaikkien opettajien kokouksessa opettajat valitsivat keskuudestaan johtokunnan opettaja 

jäseneksi Ruusu Hulmin. Päätoimiset opettajat valitsivat johtokuntaan edustajakseen Saga Heinon. Opettajilla 

on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita ja 

oppilasedustajia. 

 

Johtokunnan puheenjohtaja   

Kari Kallonen, teollisuusneuvos 

 

Johtokunnan jäsenet 

Tiina Ahlfors, johtava ohjaaja, psykoterapeutti, Espoon kaupungin edustaja 26.4. saakka, vuosikokouksen 

valitsema johtokunnan jäsen 26.4. alkaen 

Inari Grönholm, TAL, 21.4.2016 alkaen, varapuheenjohtaja 

Ilkka Helmikkala, toimitusjohtaja, 21.4.2016 alkaen 

Heikki Pakarinen, yrittäjä, Espoon kaupungin edustaja, 26.4. alkaen 

Pauliina Juntunen, lakimies, 26.4. saakka 

Taru Liira, kouluttaja, Espoon kaupungin edustaja,  26.4. saakka 

Rosa Väisänen, Espoon kaupungin edustaja, 26.4. alkaen 

 

 

Opettajajäsenet 

Elisse Heinimaa, kevätkausi 

Saga Heino, syyskausi 

Ruusu Hulmi 

 

Koulun edustajat 

Maritta Poijärvi, rehtori 

Marju Pohjola, johtokunnan sihteeri 

Päivi Tierto, vt. apulaisrehtori (1.9.2017-10.3.2018) 

Anu Hietala, apulaisrehtori 1.3.2018 alkaen 

 

 

Kannatusyhdistys  

Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli syksyllä 37 henkilöä ja yksi yhteisöjäsen. Kannatusyhdistyksen 

sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.4.2018. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu henkilöjäseniltä oli 5 

euroa ja yhteisöjäseniltä 120 euroa. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 305   euroa. 

 

 

Tilintarkastajat 

Toiminnantarkastajana toimi Helena Viiala (VTM) ja tilintarkastajana toimi Espoon kaupungin nimeämänä Ari 

Lehto (KHT, JHT). 
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Avustukset  

Kuvataidekoulu saa avustuksia toimintaansa useammalta eri taholta. Alla olevasta taulukosta näkyy avustukset 

vuonna 2017 ja 2018. 

 

 

 2018 2017 

Espoon kaupunki: Opetus- ja varhaiskasvatus 

Toiminta-avustus 

Vuokra-avustus 

Kaupungin sisäinen vuokra/WeeGee 1 

Perussiivous/WeeGee 1 

  

357 760,00 € 

61 317,00 € 

170 371,00 € 

9 004,00 €  

 

 354 936,00 € 

61 317,00 € 

 170 371,00 € 

 10 001,00 € 

 

  

Tuntiperusteinen valtionavustus 388 021,00 € 387 282,00 € 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus 

Ylimääräinen valtionavustus Virvatuli-itsearviointi 2 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kärkihankeavustus 3  
Espoon kaupunki: harrastuskerhot 4 

Espoon kaupunki: Mun elämä -hanke 5 

 

13 000,00 

 

4 432,16 

5 547,44 

4 244,00 

 

15 000,00 € 

17 993,10 

 

 

Taulukko 5. Kuvataidekoulun saamat avustukset. 

 

 1 ei tuloslaskelmassa 

 2 bruttosumma on 20 000,00 €, josta aikaisempina vuosina käytetty  2 006,90 €  ja  

vuonna 2017 käytetty 17 993,10 € 

 3 bruttosumma on 10 000,00 €, josta 5 567,84 € siirtyy käytettäväksi vuonna 2019 

 4 bruttosumma on 10 000,00 €, josta 4 452,56 € siirtyy käytettäväksi vuonna 2019  

 5 bruttosumma on 10 000,00 €, josta 5 756,00 € siirtyy käytettäväksi vuonna 2019 
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TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 
  
Espoon kuvataidekoulun toiminta tulee jatkumaan nykyisen budjetin puitteissa.  Kuvataidekoulun 

toimintakulttuuria tullaan kehittämään Espoon kuvataidekoulun arvojen, strategian ja vuonna 2018 

vahvistetun uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Pedagoginen kehittäminen 

Opetussuunnitelma jalkautetaan ja opetussuunnitelman toimivuutta arvioidaan vuosittain. Opettajien 

täydennyskoulutusta kehitetään. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä kestävän kehityksen 

ohjelman viemistä opetustoiminnan arkeen kehitetään. Digitaalisten opetusvälineiden ja opetuksen 

dokumentoinnin käyttämistä opetuksen kehittämisessä tuetaan vertaistuen ja koulutuksen avulla. 

Pedagogiseen kehittämiseen haetaan rahoitusta mm. Opetushallituksessa. 

 

Opetussuunnitelman käyttöönoton ja oppimisen arvioinnin kehittämisen tueksi osallistutaan Taiteen 

perusopetusliiton valtakunnallisen Uuden opetussuunnitelman Luotsit-hankkeen koulutukseen. 

Kuvataidekoulun edellytyksiä tarjota kuvataiteen, median ja muotoilun teknogian uusien muotojen mukaista 

opetusta parannetaan kehittämällä opettajien osaamista sekä uudistamalla oppimisympäristöjä ja -välineitä. 

 

Design & teknologia -opetusta läpi kaikkien koulumuotojen etenevänä opintopolkuna kehitetään yhteistyössä 

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa.  

 

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kaupungin taloudellisen tilanteen tuomat muutokset. Tuntiperusteista 

valtionapua pyritään lisäämään siten, että se vastaa koko laajan oppimäärän tuntimäärää. Lisäksi 

valmistaudutaan hakemaan opetus- ja kultturiministeriön järjestämislupaa käsityön perusopetukselle. 

 

 

Design & teknologia -pilotti jatkuu 

Kuvataidekoulu edistää elinikäistä muotoilun opintopolun syntymistä. Yhteistyöverkoston ja pedagogisen 

kehittämisen avulla espoolaisille lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus pitkään Design & teknologia 

-opintopolkuun varhaiskasvatuksesta Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun 

laitokselle saakka. Aalto-yliopiston Fablabin ja Aalto-juniorin kanssa pyritään lisääntyvään yhteistyöhön. 

Espoon kaupungin sekä Espoon kuvataidekoulun strategia ja sijainti luovat muotoilukasvatuksen 

yhteistyöverkostoon osallistumiselle erinomaiset edellytykset.  
 

Kestävän kehityksen toimintaohjelma 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Kuvataidekoululla on 

kestävän kehityksen ohjelma, joka on päivitetty keväällä 2018. Kuvataidekoulu pyrkii seuraamaan ja 

välittämään opetuksessaan kestävyysajattelun periaatteita, jotka sisältävät ekologisen, sosiaalisen, 

taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. 
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Koulun toimintaa kokonaisuudessaan arvioidaan myös kestävyyden kannalta. Kestävyyden periaatteet ovat 

läsnä koulun toiminnassa ja ne on huomioitu opetussuunnitelmassa. Näyttelyissä ja erilaisissa projekteissa 

pyritään haastamaan sekä tekijöitä että yleisöä pohtimaan kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja. Samalla 

kestävyysajattelu laajenee kouluyhteisömme ulkopuolelle. 
 
 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden kehittäminen jatkuu 
 

Espoon kuvataidekoulun edistää taidekasvatuksen saavutettavuuden ja saatavuuden tasa-arvoa monin tavoin. 

Syksystä 2019 alkaen otetaan käyttöön vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen hakemuksesta koulun 

talousarvion puitteissa. Vähävaraisten oppilaiden opiskelua tuetaan lisäksi aiemminkin haettavissa olleilla 

maksuhuojennuksilla.  

 

Kirstin koulun kanssa aloitetaan uuden koulukeskuksen kuvataide- ja mediatilojen yhteiskäyttö, joka 

mahdollistaa taiteen perusopetuksen tarjoamisen Espoon keskuksen, Suvelan ja Tuomarilan alueilla asuville 

lapsille. Alue on erityisen maahanmuuttajavaltaista, joten taiteen perusopetuksen vakiinnuttamiseen alueelle 

haetaan taloudellista tukea mm. Espoon kaupungilta. Myös Kaakkois-Espoon (Otaniemen ja Haukilahden) 

alueen tarjonta vahvistuu, kun Kivimiehen koulussa aloitetaan design & teknologia -opetus.  

 

Uudet opetuspisteet 
 
Kuvataidekoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä opetuspisteissä. Olarin alueella tavoitteena on 

opetustilaratkaisu, jossa yhdistetään kaksi pientä opetuspistettä suuremmaksi, joka palvelee opetusvälineiden 

uudistustarpeita sekä opettajaparitoiminnan kehittämistä. Uusien opetuspisteiden käyttöönotossa 

kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun ja noudatetaan johtokunnan päättämää sisäilman laadun 

arviointiprosessia kaikissa opetuspisteissä.  

 

Uusien opetuspisteiden alueellisina kehittämiskohteina on Olarin lisäksi erityisesti Otaniemi (Kivimiehen koulu) 

ja Espoon keskuksen ympäristö (Kirstin koulu). Omien opetuspisteiden kehittämisen rinnalla Kuvataidekoulu 

on mukana kehittämässä koulu- ja monitoimitilojen yhteiskäyttöä sekä koulutilojen kuntalaiskäyttöä. 
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talousarvio tilinpäätös

sopetutettu 

talousarvio talousarvio tilinpäätös 

2019 2018 2018 2018 2017

VARSINAINEN TOIMINTA:

TUOTOT

LUKUKAUSIMAKSUT

 * Kuv  lukukausimaksut 704 000,00 618 711,00 646 000,00 640 000,00 601 750,09

 * d&t  lukukausimaksut 24 000,00 6 440,00 15 000,00 5 000,00 9 639,00

* muu opetustoiminta 121 770,00 130 118,27 109 000,00 147 000,00 91 262,81

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 849 770,00 755 269,27 770 000,00 792 000,00 702 651,90

KULUT

Henkilöstökulut

* Palkat -979 000,00 -953 280,77 -920 000,00 -928 000,00 -885 668,47 

* Eläkekulut -175 000,00 -153 556,08 -163 000,00 -167 000,00 -161 903,02 

* Pakolliset henkilösivukulut -19 000,00 -16 119,77 -19 000,00 -23 000,00 -19 597,10 

* Vapaaehtoiset henkilösivukulut -78 500,00 -78 611,25 -83 500,00 -51 000,00 -65 707,85 

Henkilöstökulut yhteensä -1 251 500,00 -1 201 567,87 -1 185 500,00 -1 169 000,00 -1 132 876,44 

MUUT KULUT:

* Opetustoiminnan kulut yhteensä -165 000,00 -169 210,83 -159 000,00 -129 000,00 -96 919,71 

* Kiinteistökulut yhteensä -173 000,00 -145 311,31 -163 000,00 -148 000,00 -136 280,33 

* Yleiskulut yhteensä -126 000,00 -116 402,92 -134 000,00 -165 000,00 -143 596,97 

Muut kulut yhteensä -464 000,00 -430 925,06 -456 000,00 -442 000,00 -376 797,01 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -1 715 500,00 -1 632 492,93 -1 641 500,00 -1 611 000,00 -1 509 673,45 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -865 730,00 -877 223,66 -871 500,00 -819 000,00 -807 021,55 

VARAINHANKINTA:

TUOTOT

     * Tuotot 2 500,00 6 305,00 8 500,00 1 500,00 3 900,00

KULUT

     * Kulut yhteensä -1 000,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00

Varainhankinta yhteensä 1 500,00 6 305,00 7 500,00 500,00 3 900,00

Varainhankinnan jälkeinen 

tuotto-/kulujäämä -864 230,00 -870 918,66 -864 000,00 -818 500,00 -803 121,55 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

* Korkotuotot 1 000,00 3 332,73 1 000,00 1 000,00 5 046,87

KULUT

* Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 000,00 3 332,73 1 000,00 1 000,00 5 046,87

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeinen 

tuotto- /kulujäämä -863 230,00 -867 585,93 -863 000,00 -817 500,00 -798 074,68 

YLEISAVUSTUKSET

* Espoon kaupungin toiminta-avustus 379 760,00 379 760,00 379 760,00 354 936,00 354 936,00

* Espoon kaupungin vuokra-avustus 61 317,00 61 317,00 61 317,00 61 317,00 61 317,00

* Valtion toiminta-avustus 388 020,00 388 021,00 388 020,00 387 282,00 387 282,00

* Valtion ylimääräinen avustus 13 000,00 13 000,00 13 000,00 20 000,00 32 993,10

* Muut avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 1 560,00

Yleisavustukset yhteensä 862 097,00 842 098,00 862 097,00 823 535,00 838 088,10

Rahastojen purku

Tilikauden yli/alijäämä -1 133,00 -25 487,93 -903,00 6 035,00 40 013,42



www.espoonkuvis.fi




