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Kuvataidekoulu vuonna 2020 
 

Covid-19 -viruksen aiheuttaman epidemian johdosta Espoon kuvataidekoulun lähiopetus 
keskeytettiin kevätlukukauden 2020 ajaksi 16.3.2020 alkaen. Maaliskuun lopusta lähtien 
kuvataidekoulu alkoi järjestää lukujärjestyksen mukaista opetusta etäyhteyden kautta. Etäopetuksen 
tueksi oppilaille jaettiin taidetarvikkeita sisältäviä materiaalipaketteja. Opettajat koostivat koulun 
nettisivuille viikoittain kuvataiteen ja muotoilun kotitehtäviä, jotka käännettiin myös ruotsiksi ja 
englanniksi. 

 

Heinäkuun lopussa palattiin lähiopetukseen, kun loppukesälle lykätty kolmen viikon 
kesäkurssiperiodi alkoi. Myös taiteen perusopetusryhmät aloittivat 17.8. syyslukukauden 
lähiopetuksessa, josta siirryttiin uudelleen etäopetukseen marraskuun lopussa. Lähiopetuksessa 
huomioitiin turvavälit, tehostettu siivous sekä välineiden puhdistus. Opetuksessa vältettiin 
taidekasvatukselle ominaista yhteistoiminnallista oppimista ja ryhmätöitä. Opettajat kehittivät 
uusia opetusmenetelmiä myös lähiopetuksessa.  
 

Vuoden 2020 aikana toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Espoon kuvataidekoulun 40-
vuotisjuhlajulkaisu Ääriviivoja. Toimituskunta jatkoi työskentelyä poikkeusoloista huolimatta ja 
lopputuloksena syntyi laaja katsaus kuvataidekoulun 40-vuotiseen historiaan, nykypäivään ja 
tulevaisuuteen. Kirja julkistettiin Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020 pienessä tilaisuudessa, 
johon osallistui julkaisun toimituskunta: rehtori Maritta Poijärvi, professori emerita Liisa Piironen, 
apulaisrehtori (eläkkeellä) Hannele Jääskeläinen, muotoilija TaM Alisa Närvänen ja tuottaja-
tiedottaja Krista Holm. Julkaisujuhla striimattiin ja tallennettiin kuvataidekoulun Facebook-sivun 
kautta. 

Yleistä 
 
Espoon kuvataidekoulun perustehtävä on antaa laajan oppimäärän mukaista 
kuvataiteen sekä käsityön perusopetusta 5–20-vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaisesti. Laaja 
oppimäärä sisältää varhaisiän kuvataide- ja käsityökasvatuksen sekä perus- ja syventävät 
opinnot. Käsityön perusopetusta toteutetaan koulussa muotoilun opetuksena. 
 
Opetuksessa toteutuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain vaatimukset (Laki 
taiteen perusopetuksesta n:o 633/1998). Elokuussa 2019 kaikissa opetusryhmissä 
siirryttiin noudattamaan vuonna 2018 vahvistettuja opetussuunnitelmia, jotka 
perustuvat Opetushallituksen vuonna 2017 antamiin taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opetus luo edellytyksiä elinikäiselle 
taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle.  
 
Espoon kuvataidekoulu tarjoaa lapsille ja nuorille iloa ja hyvinvointia, mielekkään 
harrastuksen sekä perusvalmiuksia oppilaille, jotka myöhemmin hakeutuvat 
kuvataiteen tai muotoilun ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. Lisäksi koulu 
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tarjoaa muuta maksullista opetus- ja koulutustoimintaa, joka on kaikille avointa: 
vauvojen värikylpyjä, kuviskerhoja kouluilla, perhekursseja, lomakursseja ja 
tapahtumatyöpajoja. Hankerahoituksen avulla koulu järjestää myös maksutonta kerho- 
ja työpajatoimintaa. 

Strategian mukainen toiminta 

 
Espoon kuvataidekoulun toimintaa ja kehitystä ohjataan johtokunnan 16.3.2017 
vahvistaman strategian mukaisesti. 
 
Voimassa olevassa strategiassa on otettu huomioon kulttuurin tulevaisuudennäkymät, 
taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. 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 kuvataide- ja muotoilukasvatuksen keinoin. Kuvataiteen ja muotoilun 
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. Tiimejä kehitetään ja niiden toimintaa 
arvioidaan sekä 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 PedaCafe – opettajien oma pedagogisen kehittämisen foorumi, jossa 
keskustellaan opettamiseen liittyvistä ajankohtaisista ja opetuksesta nousevista 
teemoista. Työpariopettajuuteen kannustetaan.  
  
Koulu kehittää Tyky-toimintaa ja pyrkii vastaanottamaan henkilöstön koulutustoiveet. 
Työsuojelutoimikunta ja Tyky-tiimi toimivat työntekijöiden sosiaalisen ja henkisen 
hyvinvoinnin tukena.   
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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. Koulu tekee 
lääkärikeskus Aavan kanssa kiinteää yhteistyötä työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen 
seurannassa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. 
 
Lääkärikeskus Aava on tehnyt koko henkilöstöä koskevan ParTy®-
työhyvinvointikyselyn vuosittain joulukuusta 2017 alkaen. Kyselyn tulokset on käsitelty 
ryhmittäin (alle 14 tuntia opettavat, yli 14 tuntia opettavat, hallinto, koko henkilökunta 
yhdessä ja johtokunta) ja kehittämisehdotuksia on mietitty yhdessä henkilökunnan 
kesken.  
 
Työyhteisönä koulu on avoin ja vastuuta jakava. Henkilökunta on ammattitaitoista, 
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  
 

Vuonna 2020 Espoon kuvataidekoulu antoi perustehtävänsä mukaisesti lakisääteistä 
laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen sekä käsityön perusopetusta 5–20-vuotiaille 
espoolaisille lapsille ja nuorille sekä muuta maksullista opetus- ja koulutustoimintaa 
noin 1900 oppilaalle. Koulun tapahtumissa, näyttelyissä ja tapahtumissa kävi vuoden 
aika yhteensä noin 4500 osallistujaa. Vuonna 2020 Covid-19 -viruksen aiheuttama 
pandemia rajoitti voimakkaasti kurssitoiminnan järjestämistä. 
 
Opettajina toimivat muun muassa kuvataideopettajat, ammattitaiteilijat, arkkitehdit, 
valokuvaajat, muotoilijat, luovan teknologian osaajat ja taideteollisuuden ammattilaiset.  
 
Uusien oppilaiden hakuaika alkoi 14.4.2020. 20.9.2020 (suluissa vuoden 2019 vastaava 
luku) oppilasmäärä oli yhteensä 1318 (1364). Oppilaista 1062 (934) opiskeli varhaisiän 
kuvataidekasvatuksen ja kuvataiteen perusopintojen ryhmissä. Kuvataiteen syventävien 
opintojen työpajoihin osallistui 146 (346) oppilasta. Käsityön varhaisiän ja 
perusopetuksen oppilasmäärä oli 87 (51) oppilasta. Käsityön syventävien työpajojen 
oppilasmäärä oli 23. Päiväkotiyhteistyöryhmissä oli mukana kolme (neljä) päiväkotia, 
joissa oli oppilaita 27 (56). Päiväkotiryhmien oppilasmäärä sisältyy yllä oleviin 
kuvataiteen ja käsityön varhaisiän oppilasmääriin. 
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Sekä kuvataiteen että käsityön laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus 
jakaantuu neljään opintokokonaisuuteen, lopputyöhön sekä varhaisiän 
taidekasvatukseen. Opintokokonaisuudet 1–3 (perusryhmät, jaksoryhmät sekä 
perustyöpajat) sisältyvät perusopintoihin; opintokokonaisuus 4 syventäviin opintoihin 
(syventävät työpajat ja lopputyö). 

Varhaisiän kuvataidekasvatus eli kuvataiteen esikoulu 

 
Kuvataiteen esikoulussa luodaan pohjaa myöhemmille opinnoille. Tavoitteena on 
vahvistaa lapsen luontaista uteliaisuutta ja aktiivisuutta, tukea tämän kykyä tehdä 
monipuolisia aistihavaintoja lähiympäristöstä (luonnonympäristö, rakennettu 
ympäristö ja esineympäristö), kehittää tämän mielikuvitusta sekä tutustuttaa tämä 
kuvalliseen ilmaisukieleen. Näihin tavoitteisiin päästään harjoittelemalla erilaisia 
perustekniikoita, kokeilemalla materiaaleja ja tarkastelemalla taideteoksia, median 
kuvia ja muuta visuaalista kulttuuria. Kuvataiteen esikoulu tukee myös oppilaan 
ryhmässä toimimisen taitoja, puheilmaisua, keskustelutaitoja ja tunneilmaisun taitoja. 

Kuvataiteen perusopinnot 

 
Oppilaat saavat yhdeksän vuotta kestävien opintojen aikana perusvalmiudet 
kuvailmaisuun ja taiteen tarkasteluun erilaisista näkökulmista. Oppilaan kuvataiteellista 
ajattelua kehitetään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Opinnot vahvistavat oppimisen 
iloa ja oppilaalle muodostuu kehittyvä ja elävä oma taidesuhde. Kulttuurisen historian 
tunteminen taiteen kautta antaa perspektiiviä tekemiselle ja rakentaa oppilaan 
identiteettiä. 
 
12- ja 13-vuotiaat opiskelevat jaksoryhmissä. Ryhmissä tutustutaan erilaisiin 
kuvataiteen tai muotoilun aloihin syventyen kullekin taiteenalalle ominaiseen 
ilmaisutapaan puolen vuoden ajan. Oppilaat opiskelevat yhteensä neljässä perättäisessä 
jaksoryhmässä. Tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisyyttä, laajentaa ja monipuolistaa 
oppilaiden taidekäsitystä ja tarjota erilaisia näkökulmia kuvallisen kulttuurin ja 
ympäristön tarkasteluun.  

 
14–15-vuotiaat opiskelevat perustyöpajoissa, joissa syvennytään opiskelijan valitsemaan 
kuvataiteen alaan.  

Kuvataiteen syventävät opinnot 

 
Syventävät opinnot koostuvat työpajoista ja lopputyöstä. Työpajoissa syvennytään 
yhden tai useamman lukuvuoden ajan opiskelijan valitsemaan kuvataiteen osa-
alueeseen. Painopiste on oman kuvailmaisun löytämisessä. Työpajaoppilaalta 
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edellytetään kykyä itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä kykyä soveltaa 
aiemmin opittuja asioita omaan kuvailmaisuun.  
 
Työpajojen opettajina toimivat eri alojen ammattitaiteilijat. Osa työpajaryhmistä 
toteuttaa myös pitkäkestoisia projekteja kuvataidekoulun ulkopuolisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
Vuonna 2020 oppilaille tarjottiin 25 eri työpajavaihtoehtoa. Kevätlukukaudella 2020 
toteutuivat seuraavat työpajat: 
 
2D Game Art & Game Design, 3D, Advanced Game Project, Animaatio, Digitaalinen 
taide, Grafiikka, Katutaide ja käyttögrafiikka, Keramiikka, Kuvataide, Piirtäminen, 
Piirustus ja maalaus, Sarjakuva ja kuvitus, Valokuvaus, Video sekä Ympäristö ja 
arkkitehtuuri.  
 
Syyslukukaudella 2020 toteutuivat seuraavat työpajat: 
 
3D, 2D Game Art and Design, Advanced Game Project, Animaatio, Digitaalinen 
taide, Grafiikka, Katutaide ja käyttögrafiikka, Keramiikkataide ja -muotoilu, 
Kuvataide, Muoti ja vaate, Piirtäminen, Piirustus ja maalaus, Sarjakuva, Valokuvaus 
sekä Valokuvaus ja video. 
 
Työpajojen ja lopputöiden näyttely oli esillä 2.9.–1.11.2020 kauppakeskus Ison 
Omenan näyttelytilassa osana koko kuvataidekoulun Ihmeluonto-näyttelyä. 

Varhaisiän käsityökasvatus eli muotoilun esikoulu  

 
Varhaisiän opintojen tavoitteena on vahvistaa oppilaan yhteyttä omaan ympäristöön, 
sen havainnointiin, omaan ilmaisuun ja itse tekemiseen. Opintojen aikana lapsi 
tutustuu muotoilun työtapoihin ikätasolle sopivalla tavalla. Lukuvuonna 2019–2020 
varhaisiän käsityöopintoja suoritettiin kahdessa Mankkaan päiväkodin ryhmässä. 
Lukuvuonna 2020–2021 perustettiin myös uusi 5-vuotiaiden varhaisiän käsityöryhmä 
Tapiolan opetuspisteeseen WeeGee-talolle. 

Käsityön perusopinnot 

 
Käsityön laajan oppimäärän perusopetus toteutetaan Espoon kuvataidekoulussa 
ensisijaisesti muotoilun opetuksena. Opintojen tavoitteena on tutustua ja perehtyä 
muotoilun perusosaamiseen, muotoilun merkitykseen ympäristössä sekä muotoilun 
soveltamiseen muissa yhteyksissä. Opetussuunnitelman perusteissa opetuksen 
tavoitteet jaetaan kolmeen ryhmään: taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä 
taiteiden- ja tieteidenvälisyys. 
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Käsityön perus- ja syventävät työpajat 

 
Perustyöpajoissa opiskelun tavoitteena on syventää oppilaan valitseman muotoilun alan 
kautta muotoilun perusosaamista sekä muotoilun merkitykseen liittyvää tietoa ja 
ymmärrystä. Tavoitteena on myös soveltaa muotoilua taiteiden ja tieteiden parissa.  
 
Lukuvuonna 2019–2020 Espoon kuvataidekoulussa järjestettiin yksi muotoilun työpaja 
(Muoti ja vaate). Lukuvuonna 2020–2021 käsityön opetussuunnitelman mukaisia 
työpajoja järjestettiin seitsemän, sillä osa aiemmin kuvataiteen opetussuunnitelmaan 
kuuluneista työpajoista siirrettiin käsityön puolelle: Muoti ja vaate -työpaja, 
Keramiikan työpajat (3 ryhmää), Ympäristö- ja arkkitehtuurityöpaja (vain lukuvuonna 
2019–2020) sekä 2D Game Art and Design -työpajat (2 ryhmää). 

Lopputyöt  

 
Keväällä 2020 Espoon kuvataidekoulussa valmistui 25 kuvataiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän lopputyötä. Töitä valmistui yhteensä kahdeksasta eri työpajasta ja viidestä eri 
opetuspisteestä. 
 
Piirustus-maalaus 13 
Keramiikka 3 
Digitaalinen taide 2 
Valokuvaus 2 

Kuvataide 2 
Muoti ja vaate 1 
Piirtäminen 1 
3D 1

 
Lopputyöopintoihin kuului lukujärjestyksen mukaisten työpajatuntien lisäksi 
täydentäviä opintoja. Ne sisälsivät ylimääräisiä työskentelypäiviä WeeGeellä sekä  viisi 
lopputyöinfoa ja taiteentuntemuksen opintokertaa. Lopputyön ohjaaja oli viikoittaisen 
työpajaryhmän opettaja.  
 
Koronatilanne vaikutti lopputöiden valmistumisaikatauluun. Kuvataidekoulun toimipisteet 
sulkeutuivat 16.3.2020 ja keväälle suunniteltu lopputyönäyttely jouduttiin siirtämään syksyyn. 
Töiden palautusaikataulua pidennettiin, jotta jokaisella lopputyöllä oli aikaa valmistua kevään 
aikana poikkeusoloista huolimatta. 
 
Lopputyöprosessi huipentui arviointiviikonloppuun, jonne jokaista lopputyötä 
arvioimaan kutsuttiin oman opettajan lisäksi kunkin taiteenalan asiantuntija. 
Kuvataidekoulun edustajina arvioinnissa olivat mukana opettajat Pasi Autio, Minttu 
Hyytiäinen, Neonilla Narjus, Leena Rantanen, Nina Ruokonen, Maiju Salmenkivi, 
Nina Sarkima, Aleksi Tolonen ja Hillevi Vähälä-Aranko. Koulun ulkopuolelta 
kutsuttiin arvioijiksi Leena Nio, Irina Schuvaloff, Leena Ylä-Lyly, Johanna Aulén, 
Katri-Maria Huhtakallio ja Liisa Pesonen. Arviointitilaisuuksiin osallistuivat lisäksi 
lopputöiden ohjaajat, lopputyökoordinaattori Ruusu Hulmi ja rehtori Maritta Poijärvi. 
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Kuvataiteen ja käsityön perusopetuksen rakenne ja lukukausimaksut 

 
Kuvataidekoulun perusopetus koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopinnoista sekä 
syventävistä opinnoista.  

 

Opinto- 
vaihe 

Varhaisiän  
taide-/muotoilu- 
kasvatus 

Perusopetus eli perusryhmät, 
jaksoryhmät ja 
perustyöpajat 

Syventävät opinnot 
eli syventävät työpajat ja 
lopputyö 

Ikä ja 
viikkotunti- 
määrä 

5–6 v, 2h/vko 7–10 v, 2h/vko 
11 v, 3h/vko 
12–13 v, jaksoryhmät 3h/vko 
14–15 v, perustyöpajat 3 h/vko 
Taidegrafiikka: 4h/vko   

16–20 v,  
syventävät työpajat 3h/vko 
Taidegrafiikka: 4h/vko: 

 

Kesto 1–2 v 1–9 v 1–5 v 

Taulukko 1. Kuvataidekoulun opetuksen rakenne vuonna 2020 
 

Lukukausimaksut nousivat maltillisesti edellisestä vuodesta. Korotus oli 5–8 
euroa/lukukausi.  
 
Varhaisiän taide- tai muotoilukasvatus 250 € - 2 oppituntia/vk 
Perusopetus 250 € - 2 oppituntia/vk 
Perusopetus 270 € - 3 oppituntia/vk  
Jaksoryhmät 280 € - 3 oppituntia/vk 
Perus- ja syventävät työpajat 300 € - 3 oppituntia/vk 
Perus- ja syventävät työpajat 360 € - 4 oppituntia/vk 
  
Lukukausimaksuista kertyi tuloja yhteensä 658 063,95 euroa. Edellisenä vuonna tuloja 
saatiin 625 151,00 euroa. Lukukausimaksujen huojennuksia myönnettiin 
kevätlukukaudella 5 106,00 euroa ja syyslukukaudella yhteensä 5 005,00 euroa.  
 
Kaiken kaikkiaan huojennuksia myönnettiin 11 111,00 euroa, edellisenä vuonna  
6 042,00 euroa. 

 
 

Opetusryhmät, kuvataide Kevät Syksy 

Varhaisiän kuvataidekasvatus 12 7 

Perusopinnot 
 

74 80 
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Työpajat 33 24 

Yhteensä 119 111 

Opetusryhmät, käsityö Kevät Syksy 

Varhaisiän käsityökasvatus 2 3 

Perusopinnot 7 7 

Työpajat 1 5 

Yhteensä 10 15 

Taulukko 2.  Kuvataidekoulun opetusryhmät vuonna 2020 
 

Espoon kuvataidekoulu tarjosi kaksi opetusryhmää ruotsin sekä kaksi opetusryhmää 
englannin kielellä. Ryhmät sisältyvät yllä olevaan taulukkoon (ks. Taulukko 2). 
Varhaisiän taidekasvatuksen, perusryhmien ja jaksoryhmien ryhmäkoot olivat 3–14 
oppilasta ja työpajaopetuksen 5–15 oppilasta. 

 
 

Syksyn oppilasmäärät, kuvataide Oppilaat  
yhteensä 

Tytöt Pojat Ryhmät 

Varhaisiän kuvataidekasvatus 57 43 14 7 

Perusopinnot 1005 802 203 96 

Työpajat 146 117 29 8 

Yhteensä 1208 962 246 111 

Syksyn oppilasmäärät, käsityö  Oppilaat  
yhteensä 

Tytöt Pojat Ryhmät 

Varhaisiän käsityökasvatus 24 17 7 3 

Perusopinnot 63 43 20 11 

Työpajat 23 16 7 1 

Yhteensä 110 76 34 15 

Taulukko 3. Syksyn 2020 oppilasmäärät (20.9.2020) 
 

Lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja oli keväällä 18 opintoviikkoa eli yhteensä 5 
464 (kuvataide) ja 378 (käsityö) tuntia. Kuvataiteen kevään tuntimäärä sisältää 



 
 

10 
 

syventävien opintojen täydentävät opinnot eli 64 tuntia. Syksyllä opintoviikkoja oli 16, 
mikä teki yhteensä 4 512 (kuvataide) ja 592 (käsityö) opetustuntia. Kaiken kaikkiaan 
lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja oli 9976 (kuvataide) ja 778 (käsityö) yhteensä 
10754 opetustuntia. 
 
Olarin opetuspiste toimi väistötiloissa tammi-, helmi- ja maaliskuussa opetuspisteen 
linjasaneerauksen takia. Väistötiloina toimivat Olarin koulu ja Opinmäen 
oppimiskeskus. Loppukeväällä opetus järjestettiin etäopetuksena. Kaksi remontoitua 
opetuspistettä avattiin osoitteessa Kuusikallionkuja 3 F elokuussa 2020. Kalajärven 
opetuspiste siirtyi syyslukukauden 2020 alussa Juvanpuiston koululle. Karakallion 
monitoimitalon opetuspiste siirtyi väistötiloihin Viherlaakson ja Espoon yhteislyseon 
tiloihin osoitteeseen Kutojantie 2 myös elokuussa. Karatalossa toimineet työpajat 
siirrettiin lukuvuoden 2020–2021 ajaksi Leppävaaran opetuspisteeseen. 

Opetuspisteet  

(Sisältää myös kerhotoiminnan) 
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Kuvataidekoululla on 11 perusopetuksen opetuspistettä ympäri Espoota. Lisäksi 
varhaisiän käsityökasvatusta annettiin Mankkaan päiväkodin kahdessa tilassa. 
 
 
Opetuspisteiden osoitteet: 

 
Espoonlahden opetuspiste (Yläkaupinkuja 1, 02360 Espoo) 
Kevät 2020: Kalajärven opetuspiste (Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo) 
Kevät 2020: Karakallion opetuspiste (Karatalo, Kotkatie 4, 02620 Espoo) 
Kauklahden opetuspiste (Klippinkitie 1, 02780 Espoo) 
Suvelan opetuspiste (Kirstin koulu, Kirstintie 11, 02760 Espoo) 
Leppävaaran opetuspiste (Ruutikatu 9, 02650 Espoo) 
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Syksy 2020: Olarin opetuspiste (Kuusikallionkuja 3 F, 02210 Espoo) 
Kevät 2020: Otaniemen opetuspiste (Kivimiehen koulu, Lämpömiehenkuja 2–3, 02150 
Espoo) 
Tapiolan opetuspisteet (WeeGee-talo, Ahertajantie 5; Omnian grafiikan tila, 
Itätuulenpiha 1 ja Heikintori, Kauppamiehentie 1, 02100 Espoo) 
Opinmäen oppimiskeskus (Suurpelto, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo) 
Mankkaan päiväkodin muotoilun varhaiskasvatusryhmät (5-vuotiaat, Mankkaan 
asukaspuisto, Vanhan-Mankkaan kuja 2; 6-vuotiaat, Purolan päiväkoti, Vanhan-
Mankkaan tie 17) 
 
Kuvataidekerhot toimivat vuonna 2020 kuudessa espoolaisessa koulussa iltapäivisin 
koulupäivän jälkeen: 
 
Auroran koululla (Lippajärventie 44, 02940 Espoo)  
Eestinkallion koululla (Viittakorpi 7, 02280 Espoo) 
Syksy 2020: Lintuvaaran koululla (Lintuparvenpuisto 5, 02660 Espoo) 
Niittykummun koululla (Niittyportti 3, 02200 Espoo) 
Päivänkehrän koululla (Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo) 
Saunalahden koululla (Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo) 
 
Hankerahoituksella rahoitettu, osallistujille maksuton kerho: 
 
Hansakallion koululla (Hansakallio 4, 02780 Espoo), kevätlukukaudella 2020, Espoon 
kaupungin avustus 
 
Mainingin koululla (Maininkitie 23, 02320 Espoo), kevätlukukaudella 2020, Espoon 
kaupungin avustus 

 

Henkilökunta 

 
Kuvataidekoulun henkilökunta koostuu toimistossa työskentelevästä hallinnosta sekä 
opettajista.  

Hallinto  

 
Rehtori    Maritta Poijärvi, TaM, kuvataideopettaja 
Apulaisrehtori   Anu Hietala, TaM, kuvataideopettaja 
Talousvastaava   Marju Pohjola 
Asiakaspalveluvastaava  Salma Tähtivuo (kevätlukukauteen 2020 asti) 
Asiakaspalveluvastaava  Iina Sumkin (elokuu–lokakuu 2020) 
Asiakaspalveluvastaava  Matias Järvinen (marraskuusta 2020 alkaen) 
Tuottaja-tiedottaja  Krista Holm 
Työmestari   Jaakko Järveläinen 
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Aulavalvoja   Arttu Brade 
Avustaja   Catrina Waselius 

 
Viestinnän assistenttina ja avustajana toiminut Catrina Waselius suoritti Espoon 
kuvataidekoulussa KEUDA:n työssäoppimisen jakson 1.1.–18.6.2020. 

Opettajat  

 
Kuvataidekoulussa työskentelee sekä tuntiopettajia että päätoimisia opettajia.  
 
Päätoimiset opettajat: 
 
Mari von Boehm, taiteen maisteri 
Valpuri Grönholm, taiteen maisteri 
Elisse Heinimaa, kuvataideopettaja 
Saga Heino, taiteen maisteri 
Minttu Hyytiäinen, taiteen maisteri, keraamikko 
Laura Ikonen, muotoilija, taiteen maisteri 
Nina Ruokonen, taiteen maisteri, perhevapaasijaisuus 1.8.2019–22.5.2020 
Niina Thuneberg, taiteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, (perhevapaalla 
22.5.2020 saakka ja 25.11.2020 alkaen)   
 
Tuntiopettajat:  
 
Johanna Aulén, taiteen maisteri, graafinen suunnittelija (syksy 2020) 
Pasi Autio, taiteen maisteri, valokuvaaja 
Pekka Barman, kuvataiteilija 
Sari Bremer, taiteen maisteri, taidegraafikko 
Mirkka Forsberg, taiteen kandidaatti 
Rasmus Förster, taiteen maisteri (kevät 2020) 
Elina Hartzell, taiteen maisteri, kuvataiteilija 
Ruusu Hulmi, taiteen maisteri, valokuvaaja 
Vuokko Hurme, värikylpyohjaaja 
Juuso Kallioinen, animaatiosuunnittelija (kevät 2020) 
Marjatta Kekki, kuvanveistäjä 
Outi Korhonen, taiteen maisteri (kevät 2020) 
Sirpa Kärkkäinen, taiteen maisteri 
Kaisa Lenkkeri, taiteen maisteri (kevät 2020) 
Paula Martikainen, taiteen maisteri 
Saana Murtti, taiteen maisteri, keramiikkataiteilija (syksy 2020) 
Neonilla Narjus, taiteen maisteri 
Alisa Närvänen, taiteen maisteri, vaatetussuunnittelija 
Minna-Mari Paija, maisema-arkkitehti yo (kevät 2020) 
Mari Paikkari, taiteen maisteri, keramiikkataiteilija (kevät 2020)  
Laura Pokela, taiteen maisteri, muotoilija  



 
 

14 
 

Arja Rantala, taiteen maisteri, muotoilija  
Leena Rantanen, taiteen maisteri 
Viivi Rintanen, taiteen maisteri, sarjakuvataiteilija 
Jenna Saarinen, taiteen maisteri (syksy 2020) 
Maija Saarnio, taiteen maisteri 
Maiju Salmenkivi, taiteen maisteri, kuvataiteilija 
Aamu Salo, taiteen maisteri, vaatetussuunnittelija (kevät 2020) 
Arash Sammander, taiteen maisteri, uusmedia, pelisuunnittelu 
Nina Sarkima, kuvataiteilija 
Satu Tikka, taiteen maisteri 
Aleksi Tolonen, taiteen maisteri, kuvataiteilija 
Tanja Tyvand, taiteen maisteri, värikylpyohjaaja 
Hillevi Vähälä-Aranko, taidemaalari 
Magnus Zweygberg, taiteen maisteri 

Muu henkilöstö  

 
Tapiolan opetuspisteessä siivouksesta vastasi keväällä 2020 SOL oy ja syksyllä 2020 
Jaslec oy. Espoonlahden, Kauklahden, Leppävaaran ja Olarin opetuspisteissä siivous 
ostettiin ostopalveluna Fiini koti oy:ltä. 
 
Tietokoneiden ja tietoverkon it-tuesta vastasi Apple-laitteiden osalta HS-Works ja 
Ilona IT sekä Windows-laitteiden osalta Tmi Pekka Hautamäki.  

Opettajainkokoukset 

 
Vuoden 2020 aikana pidettiin yhdeksän kaikkien opettajien kokousta ja kolme 
päätoimisten, suurituntisten ja vastuuopettajien kokousta. Lisäksi lukuvuoden alussa 
järjestettiin kaikkien opettajien kahden päivän kestoiset suunnittelupäivät.  
 
Kokousten yhteydessä järjestettiin koulutuksia, joiden alustajina toimi koulun omia 
opettajia sekä koulutuksen ja taidekasvatuksen asiantuntijoita. Kokousten keskeisiä 
aiheita olivat etäopetuksen järjestäminen, uuden opetussuunnitelman mukaiset 
arviointikäytännöt, omaan opetukseen ja koulun kehittämiseen liittyvät asiat, näyttelyt, 
Opetushallituksen rahoittamat ympäristökasvatuksen ja digipedagogiikan 
kehittämishankkeet sekä muut projektit.  
 
Kaikkien opettajien kokousten lisäksi pidettiin kaksi PedaCafeta, joissa käsiteltiin 
oppimisen arviointia ja dokumentoimista sekä muotoilukasvatusta. Lisäksi hallinto 
kokoontui säännöllisesti toimistopalavereihin.  

Työsuojelutoimikunta  
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Työsuojelutoimikuntaan kuului työsuojelupäällikkö rehtori Maritta Poijärvi, 
työsuojeluvaltuutettu Laura Ikonen, varavaltuutetut luottamusmies Minttu Hyytiäinen 
ja Valpuri Grönholm sekä työmestari Jaakko Järveläinen. Työsuojelutoimikunta pyrkii 
kokoontumaan säännöllisesti sekä tarpeen vaatiessa. Toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Koko koulun henkilökunta voi vapaasti jättää omia työturvallisuuteen liittyviä 
huomioitaan ja ehdotuksiaan työsuojelutoimikunnan sähköpostiosoitteeseen 
(tyosuojelu@espoonkuvataidekoulu.fi). Käytössä on myös lomake, jolla uhka- tai 
vaaratilanteesta voi ilmoittaa työsuojelutoimikunnalle luottamuksellisesti. 
 
Opetuspisteiden riskikartoitukset tehtiin keväällä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 
opetuspisteissä päivitettiin niin sanotut opekansiot, jotka sisältävät mm. ohjeita 
toiminnasta tapaturman sattuessa sekä ohjeita huoltajalle vakuutuskorvauksen 
saamiseksi. Vuonna 2020 työsuojelussa painottui opiskelijoiden ja henkilökunnan 
suojeleminen Covid-19 -viruksen aiheuttamalta koronavirustaudilta. 
 
Kuvataidekoulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ohjaa 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  

 
Espoon kuvataidekoulussa on käytössä tiimiorganisaatio. Tiimit kokoontuvat 
opettajien kokousten yhteydessä tai muina aikoina. Vuonna 2020 toiminnan 
kehittäminen suuntautui monien tiimien työskentelyn sijaan turvallisten 
työmenetelmien sekä etäopetuskäytäntöjen opiskeluun ja käyttöön ottamiseen 
koronaviruspandemian luomissa poikkeusoloissa.  
 
Tiimityöskentelyllä pyritään madaltamaan organisaatiota sekä selkeyttämään ja 
jäsentämään kuvataidekoulun kehittämistä ja arjen työmenetelmien sujuvuutta. Lisäksi 
tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön työtyytyväisyyttä ja  
-hyvinvointia sekä työyhteisön sisäisen viestinnän toimivuutta. 
  
Tiimien määrä ja kokoonpanot tarkistetaan vuosittain elokuussa syyslukukauden 
ensimmäisessä opettajainkokouksessa. 

Pysyvät tiimit 

 
I Pedagoginen johtoryhmä  
 
Tiiminvetäjä: rehtori Maritta Poijärvi 
 

mailto:tyosuojelu@espoonkuvataidekoulu.fi
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Tiimiin kuuluvat syksystä 2020 alkaen: apulaisrehtori Anu Hietala, tuottaja-tiedottaja 
Krista Holm, päätoiminen opettaja Minttu Hyytiäinen, päätoiminen muotoilun 
vastuuopettaja Laura Ikonen, lopputyökoordinaattori Ruusu Hulmi, kestävän 
kehityksen vastuuopettaja Mari von Boehm, digitaalisten opetusmenetelmien 
vastuuopettaja Valpuri Grönholm ja tuntiopettajien edustaja Nina Sarkima. 
 
Pedagogisen johtoryhmän tehtävänä on kuvataidepedagogiikan, muotoilu- ja 
käsityöpedagogiikan sekä kestävän kehityksen edistäminen. Lisäksi ryhmän tavoitteena 
on kehittää markkinointia ja viestintää sekä vahvistaa koulun brändiä. Ryhmä miettii 
myös keinoja koulun näkyvyyden, kansainvälisyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi 
sekä koulun sisäisen viestinnän ja strategian toteutumiseksi. 
 
Pedagoginen johtoryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana neljä kertaa.  
 
II Hallintoasiat-tiimi 
 
Tiiminvetäjä: rehtori Maritta Poijärvi 
 
Tiimiin kuuluvat apulaisrehtori, asiakaspalveluvastaava, talousvastaava, tuottaja-
tiedottaja sekä työmestari. 
 
Tiimin tehtävänä on oppilashallinnon kehittäminen, oppilasryhmien täyttöasteen 
seuranta, asiakastyytyväisyys sekä muu opetus- ja koulutustoiminnan seuranta, 
talousasiat, tilojen kunnossapito sekä toimiston digitaalisten työkalujen ja 
verkkoyhteyksien kehittäminen.  
 
Tiimi kokoontui toimistopalavereihin säännöllisesti kerran viikossa tai vähintään 
kerran kuussa. 

 
III Digitiimi   
 
Tiiminvetäjä: Valpuri Grönholm 
 
Tiimiin kuuluvat Pasi Autio, Ruusu Hulmi, Jaakko Järveläinen, Laura Ikonen, Nina 
Sarkima, Johanna Aulén ja Anu Hietala 
 
Tiimi vastaa digitaalisen opetuksen ja oppimisympäristön (ml. laitteet ja välineet) kehittämisestä ja 

koulutuksesta sekä koordinoi digipedagogiikan kehittämishankkeita. 

 
IV Talousasiat-tiimi 
 
Tiiminvetäjä: talousvastaava Marju Pohjola 
 
Tiimiin kuuluvat rehtori ja apulaisrehtori.  
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Tiimin tehtävänä on budjetin seuranta, taloudellisen kestävyyden varmistaminen, 
ryhmä- ja kurssikohtainen kannattavuus, tehokas laskutusprosessi sekä pitkäjänteinen ja 
ennakoiva talouden suunnittelu. 
 
V Kestävyystiimi 
 
Tiiminvetäjä: Mari von Boehm 
 
Tiimiin kuuluvat: Elisse Heinimaa, Minttu Hyytiäinen, Paula Martikainen, Nina 
Ruokonen ja Anu Hietala. 
 
Tiimin tehtävänä on Kestävä kuvataidekoulu -ohjelman kehittäminen, Taiteen 
perusopetusliiton kestävän kehityksen kriteerien pilotointi sekä Näkymätön luonto -
taideperustaisen ympäristökasvatuksen kehittämishankkeen koordinoiminen. 
 
VI Varhaisiän ja päiväkotiyhteistyön kehittämistiimi 
 
Tiiminvetäjä: Niina Thuneberg (perhevapaalla) 
 
Tiimiin kuuluvat: Nina Ruokonen, Neonilla Narjus, Laura Pokela (syksy 2020) ja 
Laura Ikonen (kevät 2020) 
 
Tiimin tehtävä on päiväkotiyhteistyön ja varhaisiän taidekasvatuksen käytäntöjen 
kehittäminen ja yhteistyö kaupungin päiväkotiyhteistyön vastuuhenkilön kanssa. 

Projektitiimit  

 
Juhlavuosijulkaisutiimi 

Tiimin vetäjä: Maritta Poijärvi 

Tiimiin kuuluivat: Hannele Jääskeläinen, Liisa Piironen, Alisa Närvänen, Krista Holm 

 
Näyttelytiimi 
 
Tiiminvetäjä: Marjatta Kekki (pj) 
 
Tiimiin kuuluivat: Pasi Autio, Mari von Boehm, Neonilla Narjus, Ruusu Hulmi, Nina 
Sarkima, Pekka Barman, Maiju Salmenkivi, Leena Rantanen, Jaakko Järveläinen, 
Krista Holm ja Anu Hietala. 
 
Suurpellon taideaita -projektin tiimi 
 
Tiimin vetäjä: Anu Hietala 
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Tiimiin kuuluivat: Arja Rantala, Maiju Salmenkivi ja Aleksi Tolonen 
 
Pensselihirmut-tiimi 
 
Tiimiin kuuluivat Maritta Poijärvi, Krista Holm ja Anu Hietala 
Graafikko Aimo Katajamäki (Aimonomia Oy) 
 
Ison Omenan vitriininäyttelyn organisointi- ja pystytystiimi 
 
Tiimiin kuuluivat kunkin näyttelyn oppilastöistä vastaava opettaja, työmestari ja 
tuottaja-tiedottaja. 

Henkilöstön täydennyskoulutus 

 
Haastavien oppilaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus erityisen tuen oppilaiden kanssa 
jatkuivat koulutuksen teemoina vuoden alussa 31.1.2020 WeeGeellä pidetyssä Erja 
Sandbergin luennossa ja 7.2.2020 Porvoossa Kuvataidekoulujen liiton järjestämässä 
Leikin siivin – pienten lasten pedagogiikka -koulutuspäivässä.  
 
Maaliskuussa 2020 koko kuvataidekoulun opettajakunta koulutettiin toteuttamaan 
vuorovaikutteista videokokousten (Google Meet) välityksellä järjestettävää etäopetusta. 
Kaikki opettajat koulutettiin laitteiden ja Google Meet -sovelluksen käyttöön. Lisäksi 
koulutettiin neljä digitutorina toimivaa opettajaa antamaan opettajille tarvittaessa 
yksilöllistä tukea.  
 
Muita opettamisen hallintoon ja digitaaliseen teknologiaan liittyviä koulutusaiheita 
olivat oppilashallinto-ohjelma Eepoksen käyttö oppimisen arvioinnin työkaluna sekä 
tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen. 
 
Suuri osa henkilökunnasta osallistui Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetyille 
suunnittelupäiville 13.–14.8.2020. Suunnittelupäivillä henkilökunta orientoitui 
turvallisten sekä hygieenisten opetuskäytäntöjen soveltamiseen ja perehtyi 
yhteisölliseen taiteeseen kuvataiteilija Kaisa Salmen sekä tulevaisuuden 
visiointimenetelmiin TkT, Arkkitehti SAFA Anne Stenrosin luentojen kautta. 
  
Rehtori, apulaisrehtori, opettajat, asiakaspalveluvastaava, talousvastaava, 
työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies osallistuivat koulutustilaisuuksiin, joiden 
järjestäjinä olivat muun muassa Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen 
perusopetusliitto, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, OAJ, Sivista ry, 
EK-Tieto Oy ja Oksidia Oy sekä muut kuvataidekoulut. Opettajien omaehtoista 
opiskelua tuettiin kustantamalla kursseja ja mahdollisuudella pitää opintovapaata. 
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Opetuksen kehittäminen 

Pedagogiset kehittämishankkeet 

 
Opetushallitus myönsi Espoon kuvataidekoululle rahoitusta kahteen pedagogiseen 
kehittämishankkeeseen vuosille 2019–2020. Digitaalisen taide- ja mediapedagogiikan 
kehittämishankkeeseen myönnettiin 16 799 euroa. Hankkeen tavoitteena on taata 
oppilaiden tasa-arvo digitaalisen valokuvan, videon, digitaalisen piirtämisen sekä 
animaation opiskelussa. Lisäksi hanke edistää opetussuunnitelman mukaisen 12–13-
vuotiaiden jakso-opintojen kehittämistä puolen vuoden mediataiteiden jaksoryhmän 
osalta. Hankkeen kuluista 7 547,18 euroa kohdistui vuodelle 2020. 
 
15 199 euroa myönnettiin Näkymätön luonto -taideperustaisen ympäristökasvatuksen 
kehittämishankkeelle. Hanke antaa jatkuvuutta ympäristökasvatuksen näkökulman 
kehittämiseen osana kuvataidekoulun pedagogiikkaa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on 
opettajien yhteinen pedagoginen kehittäminen yhteissuunnittelun, dokumentoinnin ja 
työskentelytapojen jakamisen avulla. Hankkeen kuluista 5 986,40 euroa kohdistui 
vuodelle 2020. Hanke jatkuu kevään 2021 ajan. 

Kestävän kehityksen kriteerien pilotointi 

  
Espoon kuvataidekoulu osallistui Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön 
koordinoimaan, kestävän kehityksen kriteerien laatimiseen tähtäävään Kestävä taiteen 
perusopetus -hankkeeseen. Kuvataidekoulussa pilotoitiin kestävän kehityksen kriteerit 
ja toteutettiin kaikille opettajille suunnattu kysely kestävän kehityksen huomioimisesta 
opetuksessa. Lisäksi Kestävä kuvataidekoulu -tiimi suoritti kestävän kehityksen 
arviointikriteerien testaamisen yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa. 
 
Kestävä kuvataidekoulu -tiimin opettajat osallistuivat myös TPO-liiton järjestämiin 
hankkeeseen kuuluviin seminaareihin. 

Taidekasvatuksen saavutettavuuden kehittäminen 

 
Espoon kuvataidekoulu lisää joka vuosi aktiivisesti taiteen, median ja muotoilun 
harrastustarjontaa alakouluissa eri puolella Espoota osana pitkäjänteistä 
kouluyhteistyön kehittämistä sekä taideharrastusten saavutettavuuden kehittämistä. 
Espoon kuvataidekoulu kehitti taidekasvatuksen saavutettavuutta vuonna 2019 neljän 
hankkeen avulla, joista kolmeen koulu haki rahoitusta. Yhdessä hankkeessa 
kuvataidekoulu toimi palveluntuottajana Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön 
ollessa rahoituksen hakija ja palvelun tilaaja. 
 
Espoon kuvataidekoulun taide- ja mediakerhot alakouluissa 
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Kuvataidekoulu jatkoi maksutonta taide- ja mediakerhotoimintaa lukuvuodelle 2019–
2020 myönnetyn Espoon kaupungin 5 000 euron harrasteavustuksen turvin. Kerhot 
järjestettiin Mainingin ja Hansakallion kouluissa. 

Päiväkotiyhteistyö 

 
Espoon kuvataidekoulu tarjosi vuonna 2020 taiteen perusopetusta osana 
varhaiskasvatusta yhteistyössä neljän päiväkodin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on 
taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan vuorovaikutus siten, että 
tunneille osallistuva päiväkodin henkilökunta saa ideoita omaan työhönsä. 
 
Kuvataiteen varhaiskasvatukseen osallistui viisi päiväkotiryhmää seuraavista 
päiväkodeista: Satusoppi-päiväkoti (Tapiolan opetuspisteessä), Montessorileikkikoulu 
Auringonsäde (päiväkodin tiloissa), Palttinan kylätalon päiväkoti sekä Klippingin 
ryhmäperhepäiväkoti (Kauklahden opetuspisteessä) sekä Mankkaan päiväkodin 5- ja 6-
vuotiaiden päiväkotiryhmät (päiväkodin tiloissa). Mankkaan päiväkodin ryhmissä 
noudatettiin käsityön perusopetuksen opetussuunnitelmaa.  

Hallinnon kehittäminen 

 
Oppilashallinnon sähköistäminen ja tehostaminen 
 
Eeposta on käytetty oppilaiden ilmoittautumisportaalina keväästä 2017 alkaen. Eepos-
ohjelma on käytössä sekä kurssi-ilmoittautumisessa että kuvataiteen ja käsityön 
perusopetuksessa.  
 
Opettajat kirjaavat Eepos-ohjelmalla oppilaiden läsnäolot, pitävät opetuspäiväkirjaa ja 
antavat ohjelman arviointityökaluilla opetussuunnitelman mukaiset kirjalliset 
arvioinnit. 
 
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. Hallinnon asiakirjojen työkaluna on 
käytetty Office 365 -pilvipalvelua ja koko henkilön sisäisen viestinnän ja oppilastöiden 
tallennuksen välineenä Google Drive -ohjelmaa vuodesta 2018 alkaen.  
 
Google G Suite for Education -palvelun avulla opetuksessa tallennettaville 
mediatiedostoille on rajaton määrä muistia. Vuonna 2019 Google-palvelun 
tallennusmahdollisuus kytkettiin Eepos-ohjelmaan, mikä antoi henkilöstölle pohjan 
oppilaiden töiden jakamiselle ja tallentamiselle sekä monipuolisemmat työkalut 
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viestintään oppilaiden ja huoltajien kanssa. Google G Suite for Education -palvelun 
tuotti Oksidia oy ja Office 365 -palvelun Microsoft oy. 
 
Digitaaliset työkalut ja niiden käyttöosaaminen mahdollistivat onnistuneen ja ripeän 
siirtymisen etäopetukseen keväällä 2020, kun koulun kaikkien ryhmien lähiopetus 
jouduttiin äkkiä keskeyttämään koronavirustilanteen takia. 

Oppimisympäristön kehittäminen 

 
Vuonna 2020 opetuspisteisiin tehtiin kalusto- ja välinehankintoja opettajakunnan 
esitysten pohjalta. Opetuskäyttöön hankittiin mm. iPadejä sekä kuvauskalustoa ja 
opetuspisteiden dataprojektoreja uusittiin.  
 
iPadien ohjelmistojen hallintaan käytettiin AirWatch-järjestelmää. Järjestelmää 
ylläpitää Ilona IT. 
 
WeeGeen opetuspisteeseen hankittiin vuosien 2019 ja 2020 aikana kaksi uutta 
keramiikan polttouunia. 

Arviointi 

 
Oppimisen arviointi 
 
Keväästä 2020 lähtien kirjallinen vuosiarviointi ja itsearviointi annetaan 11-vuotiaista 
alkaen kunkin opintokokonaisuuden päätteeksi sekä jakso-opinnoissa jokaisen 
lukukauden kestoisen jakson päätteeksi. 
  
Lopputyön tehneet oppilaat saivat kuvataiteen tai käsityön laajan oppimäärän 
päättötodistuksen, johon tulivat sanallisen ja numeerisen arvioinnin lisäksi liitteinä 
lopputöiden arvioijien kirjalliset lausunnot. Lopputöitä valmistui vuonna 2020 
yhteensä 25 kappaletta. 
 
Espoon kuvataidekoulun toiminnan arviointi 
 
Kurssitoiminnan kehittämiseksi koulu keräsi vuonna 2020 nimetöntä kirjallista 
palautetta lyhytkurssien ja KULPS! -työpajojen osallistujilta.  
 
Henkilökunnan palautetta koulun sisäisen toiminnan kehittämiseksi saatiin rehtorin ja 
apulaisrehtorin pitämistä kehityskeskusteluista, joiden pohjalta suunniteltiin mm. 
kehittämissuunnitelma ja koulutuksia. 
 
Henkilökunnan työhyvinvointikyselyn avulla saatiin tietoa henkilöstön hyvinvoinnista 
sekä työyhteisön toimivuudesta. Opetuspisteiden riskikartoituksen avulla kerättiin 
koko henkilökunnan kokemuksia ja arvioita työympäristön fyysisistä ja henkisistä riski- 
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ja kuormitustekijöistä. 
 

Yhteistoiminta 

Päiväkotiyhteistyön kehittäminen 

 
Yhteistyötä espoolaisten päiväkotien ja Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa 
jatkettiin. Kaikkien yhteistyöpäiväkotien henkilökunnan kanssa laadittiin lukuvuotta 
2019–2020 koskevat toimintaohjelmat. Koronaviruspandemian takia tavanomainen 
vuosittainen esittelyvierailu yhteistyöpäiväkoteihin tai opetuspisteiden lähiympäristön 
päiväkotien kutsuminen työpajavierailuihin ei ollut mahdollista.  

Rehtoritapaamiset, sidosryhmät 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. Espoolaisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten 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 päättäjiin pidettiin yhteyttä mm. kutsumalla heitä kirjoittamaan 
kuvataidekoulun julkaisuihin ja vierailemaan koulun juhlatilaisuuksissa.  

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

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 2020.  
 
Harjoittelua organisoi ja pohjusti Nina Ruokonen. Hänen lisäkseen neljä päätoimista 
opettajaa ohjasi harjoittelijoita omissa opetusryhmissään. Päätoimisten 



 
 

23 
 

opetusharjoittelun ohjaajien määrä oli tavallista pienempi Olarin opetuspisteiden 
remontin vuoksi. 

Suurpellon taideaita ja Mankkaan päiväkodin Länsimetron työmaa-aita 

 
Espoon kuvataidekoulu osallistui vuonna 2020 Suurpelto-seuran organisoimaan 
Suurpellon taideaita -projektiin. Projektissa osallistettiin Suurpellon asukkaita, 
päiväkotiryhmiä, kouluja ja taiteen perusopetuksen oppilaita maalaamaan ympäristö- ja 
vesistöteemaisia kuvia Henttaan puistokadun ja Lukutorin alueen työmaa-aitaan. 
Kuvataidekoulun edustaja osallistui projektin johtotiimiin. 
 
Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat Espoon kuvataidekoulun Opinmäen 
opetuspisteen muotoiluryhmän oppilaat sekä piirustus-maalaus- ja katutaidetyöpajat 
Arja Rantalan, Maiju Salmenkiven ja Aleksi Tolosen johdolla. 
 
Mankkaan päiväkoti kutsui Espoon kuvataidekoulun mukaan tekemään 
yhteisehdotusta Länsimetro oy:n työmaa-aitaan sijoitettavaksi taideteokseksi. 
Kuvataidekoulu toimi kilpailuehdotuksen koostajana ja teknisenä apuna aidan 
pohjamaalauksessa sekä teoksen toteuttamisessa. Mankkaan päiväkodin 5- ja 6-
vuotiaiden lasten piirustuksista koostettu teos ”Espoolaista elämää yhteisen taivaan 
alla” sijoitettiin Espoo-päivänä 2020 Kaitaan metroaseman työmaa-aitaan. 

Kuviskummi  

 
Espoon kuvataidekoulun kuviskummina toukokuusta 2019 alkaen toimi tekniikan 
tohtori, arkkitehti SAFA Anne Stenros. Stenros on järjestyksessä Espoon 
kuvataidekoulun neljäs kuviskummi.  
 
Kummin tehtävä on edistää eri yhteiskunnallisissa sidosryhmissä lasten- ja nuorten 
hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä kuvataide- ja 
muotoilukasvatuksen keinoin. 

 
Anne Stenros kirjoitti artikkelin “Kirje keski-ikäiselle kuvikselle” Ääriviivoja – Espoon 
kuvataidekoulu 40 vuotta -juhlajulkaisuun sekä “Mielikuvitus on muotoiluajattelua” -
artikkelin Pensselihirmut-vuosijulkaisuun. Kaikkien opettajien suunnittelupäivillä 
13.8.2020 Stenroos luennoi otsikolla “Arkkitehtuurin tulevaisuus 2030”. 

Kansainvälinen toiminta 

 
Espoon kuvataidekoulu osallistui latvialaisen Maras Muiznieces Rigas Makslas skolan 
(Riikan lasten ja nuorten kuvataidekoulu) organisoimaan kansainväliseen lasten ja 
nuorten näyttelyyn “Value Brooch”, joka esitteli eri puolilla Riikaa lasten arvoja 
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käsitteleviä teoksia 1.–30.9.2020. Näyttelyyn osallistuivat Olarin opetuspisteen 
oppilaat opettaja Elisse Heinimaan johdolla. 

Yhteistyökumppanit 

 
Vuonna 2020 Espoon kuvataidekoulu teki moninaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Kuvataidekoulun yhteistyökumppaneita olivat muun muassa: 
 
- Aalto-yliopisto 
- Citycon Oy / Kauppakeskus 
Iso Omena 
- Designmuseo 
- Ernst Mether-Borgströmin 
säätiö 
- Espoon kaupungin 
opetustoimi, kulttuurin 
tulosyksikkö ja päiväkodit 
- Espoon kirjastot 
- Espoon kulttuurikeskus 
- Espoon musiikkiopisto ja 
Ebeli-linja 

- Espoon nuorisotoimi 
- EMMA 
- Kuviskummi Anne Stenros 
- Lähitapiola Oy / 
Kauppakeskus AINOA 
- Kuvataidekoulujen liitto ry 
- Länsiväylä-lehti 
- Suomen InSEA ry 
- Taiteen perusopetusliitto ry 
- WeeGee-talo 
- Saastamoisen säätiö

 

Espoon kuvataidekoulun oppilastyönäyttelyt 

Ihmeluonto – Naturens under – Nature is a Wonder 

 
Espoon kuvataidekoulun oppilastyönäyttely järjestettiin 2.9.–1.11.2020 kauppakeskus 
Isossa Omenassa. Näyttely esitteli näkymättömän ja näkyvän luonnon innoittamia 
oppilastöitä, eri ikäisten animaatio- ja videoteoksia sekä vuoden 2020 lopputyöt. 
Lopputyönäyttelyn avajaisista tehtiin suoratoistolähetys ja tallenne kuvataidekoulun 
Facebook-sivulle. 
 
Näyttelyssä oli esillä 1200 oppilaan teoksia. Näyttelyn näki noin 2200 kävijää.  

Näkymätön luonto -näyttely Villa Elfvikissä 

 
Näkymätön luonto -näyttely oli esillä Villa Elfvikin luontotalon vaihtuvien näyttelyiden 
tilassa 11.3. alkaen, kunnes luontotalo sulkeutui muiden yleisötilojen lailla 
koronavirustilanteen takia. Näyttelyn verkkoversio on nähtävillä kuvataidekoulun blogissa 
koulun kotisivuilla.  
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Näyttely koostui 5–13-vuotiaiden Tapiolan, Olarin, Kauklahden ja Niittykummun 
oppilaiden maalauksista, animaatioista ja kolmiulotteisista teoksista. Teokset käsittelevät 
luonnon näkyviä ja näkymättömiä ilmiöitä. Oppilaiden opettajat ja näyttelyn ripustajat 
olivat Pasi Autio, Mari von Boehm, Minttu Hyytiäinen, Kaisa Lenkkeri ja Nina Ruokonen. 

Näkyvä ja näkymätön luonto – Karakallion opetusryhmien näyttelyt 

 
Karakallion monitoimitalon näyttelytilaan rakennettuun oppilastyönäyttelyyn osallistui 82 Espoon 
kuvataidekoulun oppilasta. Näyttely teki Espoon kuvataidekoulun opetusta näkyväksi talossa 
toimiville kulttuuri- ja nuorisotoimijoille ja Karakallion asukkaille. Näyttely ehti olla auki yleisölle 
viikon verran 9.–16.3.2020, kunnes Karatalo suljettiin koronavirustilanteen takia. 
 
Oppilaiden opettajat ja näyttelyn ripustajat olivat Pekka Barman, Marjatta Kekki, Satu 
Tikka ja Hillevi Vähälä-Aranko. 

 

Muu opetus- ja koulutustoiminta 
 

Taiteen perusopetuksen ohella Espoon kuvataidekoulu järjesti vuonna 2020 myös 
muuta maksullista opetustoimintaa: KULPS! -työpajoja, kuviskerhoja kouluilla, 
kesäkursseja, vauvojen ja taaperoiden värikylpyjä, perhekursseja sekä erilaisia 
tilauskursseja ja tapahtumatyöpajoja.  
 
Koronatilanteen takia vauvojen värikylvyt ja perhekurssit jouduttiin keskeyttämään 
maaliskuussa 2020 ja loppukeväälle suunnitellut kurssit peruttiin. Kesken jääneille 
värikylpykursseille järjestettiin korvaavia kokoontumiskertoja elokuussa 2020. 
Koululaisten kesäkurssit siirrettiin kesäkuulta heinä-elokuuhun ja kurssitarjontaa 
supistettiin. Syksyllä 2020 perhe- ja värikylpykurssit jätettiin kokonaan pois 
kurssitarjonnasta. Myös yleisötyöpajoja järjestettiin tavallista vähemmän 
koronatilanteen takia: syyskuussa kuvataidekoulu toteutti kangaskassipajan Haltian 
luontolauantai -tapahtumaan, Espoo-päivän Liito-oravan matkassa -työpaja 
toteutettiin kokonaan kuvataidekoulun Facebook-sivun kautta välitettynä 
etätapahtumana. 

KULPS! -työpajat 

 
Espoon kuvataidekoulu järjesti vuonna 2020 yhteensä 20 KULPS! -työpajaa 
espoolaisille varhaiskasvatus- ja peruskouluryhmille. Oppilaita pajoissa kävi yhteensä 
359. Espoon kaupungin eskari- ja peruskouluryhmille tarjoama KULPS! – Kulttuuri- 
ja liikuntapolku johdattaa espoolaiset lapset ja nuoret kotikaupunkinsa kulttuuri- ja 
liikuntatarjonnan sekä kirjastopalveluiden pariin eskari- tai koulupäivän aikana.  
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Vuonna 2020 Espoon kuvataidekoulun toteuttamia KULPS! -työpajoja olivat Rakenna 
unelmien huvipuisto! (muotoilu), Stop motion -animaatiopaja (elokuva ja animaatio), 
Manga-sarjakuvapaja (sarjakuva), Ihmeelliset dinosaurukset (kuvataide), 
Muodonmuutos kuvasta veistokseksi (kuvanveisto), Onnentuojat (muotoilu) ja 
Suunnitele ulkoveistos (kuvanveisto). Työpajatarjonnassa otettiin huomioon koulun 
opetussuunnitelman eri oppiaineet ja opintokokonaisuudet, joita KULPS! -pajat 
tukevat. 
 
Joulukuussa 2020 kuvataidekoulu kehitti kaupungin myöntämällä avustuksella 
ulkotiloissa järjestettäviä KULPS! -työpajakonsepteja, jotta KULPS! -toiminta voisi 
jatkua turvallisesti koronavirustilanteesta huolimatta. Uudet työpajat lisätään koulun 
KULPS! -työpajatarjontaan keväällä 2021. 

Kuvataidekerhot kouluissa 

 
Vuonna 2020 Espoon kuvataidekoulu järjesti maksullista kerhotoimintaa kuudessa 
espoolaisessa koulussa: Auroran, Eestinkallion, Lintuvaaran (syksystä 2020 alkaen), 
Niittykummun, Päivänkehrän ja Saunalahden kouluissa. Kerhoja oli yhteensä 8. 
Syksyllä 2020 kerhoissa oli 106 oppilasta ja keväällä 2020 oppilasmäärä oli 78.  

 

Kesäkurssit 

 
Kesäkursseja toteutui yhteensä 9, ja ne järjestettiin Leppävaaran ja Tapiolan 
toimipisteissä. Kurssit järjestettiin heinäkuun viimeisellä ja elokuun kahdella 
ensimmäisellä viikolla.  
 
Ohjelmassa oli puoli- ja kokopäiväisiä taidekursseja eri-ikäisille lapsille. Kurssien 
aiheina olivat mm. animaatio, valokuvaus, kuvitus, luonnontieteiden ja taiteen 
yhdistäminen sekä piirustus ja maalaus. Kesäkursseilla oli yhteensä 90 osallistujaa 
(vuonna 2019: 220). 
 
 

Perhekuvis ja värikylvyt 

 
WeeGee-talolla ehdittiin järjestää alkuvuodesta 2020 yksi vauvojen (4–12 kk ikäiset 
lapset) ja yksi taaperoiden (12–24 kk ikäiset lapset) värikylpykurssi sekä yksi koko 
perheen Perhekuvis-kurssi, kunnes kaikki loppuvuoden vauva- ja perhekurssit piti 
perua koronatilanteen takia. Maaliskuussa kesken jääneille värikylpykursseille 
järjestettiin korvaavia kokoontumiskertoja elokuussa 2020.  
 
Osallistujia kursseilla oli koko vuonna yhteensä 64 (vuonna 2019: 206). 
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Tilauskurssit ja -työpajat 

 
Espoon kuvataidekoulu tuotti EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa pitkäaikaistyöttömien 
ryhmälle osallistavia ja räätälöityjä taidepajoja 29.1.2020 sekä 12.–19.11.2020. 
Taidepajoihin osallistui yhteensä 19 aikuista. 

Tapahtumat ja yleisötyöpajat 

 
Espoo-päivä 
Espoon kuvis osallistui Espoo-päivän ohjelmatarjontaan 31.8.2020 järjestämällä koulun 
Facebook-sivun kautta suoratoistolähetyksenä välitetyn virtuaalityöpajan Liito-oravan 
ja mustarastaan jäljillä.   
 
Haltian luontopaja 
Haltian luontokeskuksen luontolauantaina 5.9.2020 Espoon kuvis järjesti 
kangaskassipajan. Pajaan osallistui yhteensä 250 lasta ja aikuista. 

Hallinto ja talous 

 
Toimintavuoden keskeinen hallinnollinen ja taloudellinen haaste oli sopeuttaa ja 
kehittää toimintaa koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Opetuksen 
järjestäminen etäopetuksena, materiaalipakettien tuottaminen ja jakelu sekä 
työsuojelulliset toimenpiteet lähiopetuksen aikana aiheuttivat monia järjestely- ja 
taloushaasteita.  
 
Kuvataidekoulun kirjanpito, budjettiseuranta ja palkanlaskenta toteutettiin Fivaldi-
taloushallinto + Visma Payroll -palkanlaskentakombinaatiolla, jonka selainkäyttöiset 
sovellukset helpottivat pandemia-aikaista etätyöskentelyä.   
 
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.  

Johtokunta  

 
Espoon kuvataidekoulua ylläpitää rekisteröity kannatusyhdistys, jonka johtokunta 
vastaa koulun toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Kannatusyhdistyksen johtokunta 
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toimii myös koulun johtokuntana. Johtokunta auttaa koulun henkilökuntaa alansa 
asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja osallistuu koulun henkilökunnan kanssa 
koulun toiminnan kehittämiseksi järjestettyihin koulutuksiin 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.    
 
Johtokunnan opettajajäseninä jatkoivat Minttu Hyytiäinen (päätoimisten edustaja) ja 
Ruusu Hulmi (tuntiopettajien edustaja). Opettajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
johtokunnan kokouksissa. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita ja 
oppilasedustajia. 
 
Johtokunnan puheenjohtaja   
Kari Kallonen, teollisuusneuvos 
 
Johtokunnan jäsenet 2020 
Tiina Ahlfors, johtava ohjaaja, psykoterapeutti  
Inari Grönholm, TAL, varapuheenjohtaja 
Ilkka Helmikkala, toimitusjohtaja  
Heikki Pakarinen, yrittäjä, Espoon kaupungin edustaja 
 
Opettajajäsenet 
Ruusu Hulmi 
Minttu Hyytiäinen  
 
Koulun edustajat 
Anu Hietala, apulaisrehtori 
Marju Pohjola, johtokunnan sihteeri 
Maritta Poijärvi, rehtori 

Kannatusyhdistys    

 
Kannatusyhdistyksen jäsenmäärä oli syksyllä 14 henkilöä.  
Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lykättiin vuoden 2021 puolelle. 
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu henkilöjäseniltä oli 5 euroa ja yhteisöjäseniltä 120 
euroa. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 75 euroa. 

Tilintarkastaja, toiminnantarkastaja 

 
Toiminnantarkastajana toimi Helena Viiala (VTM) ja tilintarkastajana toimi Espoon 
kaupungin nimeämänä BDO Audiator Oy: Ari Lehto (KHT, JHT). 
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Avustukset  

 
Kuvataidekoulu saa avustuksia toimintaansa useammalta eri taholta. Alla olevassa 
taulukossa näkyvät avustukset vuosina 2019 ja 2020. 

 

 2020 2019 

Espoon kaupunki: Opetus- ja varhaiskasvatus 
Toiminta-avustus 
Vuokra-avustus 
Espoon kaupunki: sisäinen vuokra WeeGee 1 

Espoon kaupunki: Perussiivous WeeGee 1 

  
389760,00  
49 975,99  

170 371,00  
9 152,00  

 
 379 760,00  

61 317,00  
 170 371,00  

9 152,00                       

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tuntiperusteinen 
valtionavustus 

426 706,00 386 494,00  

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
erityisavustus käyttökustannuksiin 2 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: harrastekerhot  
Kirkkojärvellä 
Espoon kaupunki: Harrastuskerhot 3 

Espoon kaupunki: Harrastekerhot 
Mainingin ja Hansakallion kouluissa 
Espoon kaupunki: Mun elämä -hanke 4 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus, 
alakoululaisten taidekerhot 5  

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
Ympäristökasvatushanke 6 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
Digipedagogiikkahanke 7  
Opetus- ja kulttuuriministeriö: laite- ja 
kalustohankinnat 10.6.2020 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: jatkuvuutta 
turvaavat toimet 10.7.2020 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: jatkuvuuden 
turvaaminen 30.11.2020 
Saastamoisen säätiö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 986,40  
 

865,74  
 

15 000,00 
 

25 000,00 
 

34 000,00 
10 000,00 

 
19 688,29 

 
 

3 900,00  
5 567,84  

 
5 000,00  
5 756,00  

 
4 452,56  

 
4 124,38  

  
   15 933,26  
                 

 
 

    

Taulukko 5. Kuvataidekoulun saamat avustukset. 
 
1 ei kuvataidekoulun tuloslaskelmassa 
2 bruttosumma on 28 000,00 € (2018), josta 8 311,71 € palautettiin vuonna 2020 
3 bruttosumma 10 000 € (2018)  
4 bruttosumma 10 000 € (2018)  



 
 

30 
 

 
5 bruttosumma 10 000 € (2018)  
6 bruttosumma on 15 199,00 € (2019), josta 11 074,62 € siirtyi käytettäväksi vuonna 2020 ja  
 5 088,22 € siirtyy käytettäväksi vuonna 2021 
7 bruttosumma on 16 799,00 € (2019), josta 865,74 € siirtyi käytettäväksi vuonna 2020 

Tiedotus  

 
Koulun toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin ensisijaisesti koulun 
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköisellä uutiskirjeellä. Sähköinen uutiskirje 
lähetettiin huoltajille ja oppilaille keväällä tarpeen mukaan ja syyslukukaudesta 2020 
lähtien vähintään kerran kuussa. Lisäksi tapahtumista, kerhoista, kursseista ja muusta 
toiminnasta tiedotettiin julisteiden, lehtisten ja kolmansien osapuolten ylläpitävien 
verkkosivujen kautta. 
 
Ihmeluonto-oppilastyönäyttelyn ja lopputyönäyttelyn kutsut lähetettiin sähköisesti.  
 
Vuosikertomus Pensselihirmut julkaistiin koronatilanteen takia vain sähköisesti pdf-
julkaisuna. Julkaisu on ladattavissa kuvataidekoulun verkkosivuilla. 

 
Kohdennettua näkyvyyttä ostettiin Facebookista ja Instagramista. 

Tulevasta kehityksestä 
 

Espoon kuvataidekoulun toiminta tulee jatkumaan nykyisen budjetin puitteissa.  
Kuvataidekoulun toimintakulttuuria tullaan kehittämään Espoon kuvataidekoulun 
arvojen, strategian ja vuonna 2018 vahvistettujen kuvataiteen ja käsityön laajan 
oppimäärän opetussuunnitelmien mukaisesti.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Espoon kuvataidekoululle käsityön 
perusopetuksen järjestämisluvan 1.1.2020 alkaen. Järjestämisluvan myötä käsityön 
perusopetus vakiinnutetaan omaksi opintopolukseen ja käsityöopetuksen muotoilu-, 
design- ja teknologiapainotteisuutta kehitetään.  

Pedagoginen kehittäminen 

 
Opetussuunnitelmia tehdään tutuksi opettajien yhteisen pedagogisen keskustelun ja 
kehittämisen avulla. Opetussuunnitelmien toimivuutta arvioidaan vuosittain. Uutta 
opetussuunnitelmaa sovelletaan ja sen mukaista opetusta kehitetään Opetushallituksen 
kehittämisrahan avulla. Kuvataidekoulun edellytyksiä tarjota kuvataiteen, median ja 
muotoilun uusien muotojen mukaista opetusta parannetaan kehittämällä opettajien 
osaamista sekä uudistamalla oppimisympäristöjä ja -välineitä. 
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Opettajien täydennyskoulutusta kehitetään. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
ja kestävän kehityksen ohjelma otetaan käyttöön.  

Muotoiluopetusta kaikkien koulumuotojen läpi 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.  

Muotoiluopetuksen kehittäminen jatkuu

Kuvataidekoulu edistää elinikäistä muotoilun opintopolun syntymistä. 
Yhteistyöverkoston ja pedagogisen kehittämisen avulla espoolaisille lapsille ja nuorille 
järjestetään mahdollisuus pitkään muotoilun opintopolkuun varhaiskasvatuksesta 
korkeakoulutasolle asti. Aalto-yliopiston Fablabin ja Aalto-juniorin kanssa pyritään 
lisääntyvään yhteistyöhön.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa käsityön perusopetuksen 
laajan oppimäärän antamiseen sekä Espoon kaupungin ja 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, jota on päivitetty keväällä 2018 ja 
lukuvuonna 2019–2020. Kuvataidekoulu pyrkii seuraamaan ja välittämään 
opetuksessaan kestävyysajattelun periaatteita, jotka sisältävät ekologisen, sosiaalisen, 
taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. 

Espoon kuvataidekoulu on Taiteen perusopetusliiton koordinoiman, kestävän 
kehityksen kriteerit taiteen perusopetukseen laatineen hankkeen pilottioppilaitos. 
Kestävän kehityksen kriteerejä testattiin vuoden 2020 aikana ja kriteerien mukaista 
kestävän kehityksen toteutumista kuvataidekoulun opetuksessa ja johtamisessa 
arvioidaan tulevina vuosina. 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden kehittäminen jatkuu 

Espoon kuvataidekoulu edistää taidekasvatuksen saavutettavuuden ja saatavuuden tasa-
arvoa monin tavoin. Syksystä 2019 alkaen koulu on myöntänyt hakemusten perusteella 
vapaaoppilaspaikkoja talousarvion puitteissa. Vähävaraisten oppilaiden opiskelua 
tuetaan lisäksi aiemminkin haettavissa olleilla maksuhuojennuksilla.  
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Kirstin koulun kanssa aloitettiin vuonna 2019 uuden koulukeskuksen kuvataide- ja 
mediatilojen yhteiskäyttö, joka mahdollistaa taiteen perusopetuksen tarjoamisen 
Espoon keskuksen, Suvelan ja Tuomarilan alueilla asuville lapsille. Alueella asuu 
runsaasti maahanmuuttajataustaisia perheitä. Taiteen perusopetuksen 
vakiinnuttamiseen alueelle haetaan taloudellista tukea mm. Espoon kaupungilta. Myös 
Kaakkois-Espoon (Otaniemen ja Haukilahden) alueen tarjonta on vahvistunut 
Kivimiehen koulussa aloitetun muotoiluopetuksen myötä. 

Uudet opetuspisteet 

Kuvataidekoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä opetuspisteissä. Olarissa otetaan 
1.8.2020 käyttöön uudistettu ja laajennettu Kuusikallionkujan opetuspiste. 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 uusien 
koulukeskusten yhteiskäyttöä sekä koulutilojen kuntalaiskäyttöä. 

Liitteet 
Espoon kuvataidekoulun tilikauden tulos vuosille 2018–2022 
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