
 

KUVATAIDEKOULUJEN JA VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUKSEN REHTORIPÄIVÄT 
Torstai-Perjantai 25.–26.8.2015 Järvenpäässä 

 
 
Kallio-Kuninkala, Ristinummentie 6, 04400 Järvenpää 
 
Kallio-Kuninkalan idyllisessä kartanoympäristössä pidettävät rehtoripäivät ovat tarkoitettu kuvataiteen, käsityön ja 
arkkitehtuurin taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille ku-
ten johtaville ja suunnittelijaopettajille. 
 
Rehtoripäiville mahtuu enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
   
Rehtoripäivien teemoja ovat  

• TPO 2018 - ops-perusteuudistus koulutuspoliittisesta näkökulmasta ja kuntien rooli tulevaisuudessa 
• Tekijänoikeus-, kuvaus- ja julkaisulupa-asiat 
• Rehtorien kokemusten vaihto ja asiantuntijuuden jakaminen 
• Kestävän aikakauden sivistys 
• Tasa-arvolainsäädännön uudistuminen ja lakisääteisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen 

 
 
TORSTAI 25.8. 
 
11.00–12.00 Ilmoittautuminen ja lounas 
  
12.00–14.00 OPS-perusteet kuntien ja koulutuspolitiikan näkökulmasta 
 TPO 2018 - Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen; Opetus- 
 hallituksen oppilas- ja huoltajakyselyn ja avoimen verkkokyselyn tuloksia 
 Kuntien rooli tulevaisuudessa 
 Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 
 Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto 
 Rehtori / Puheenjohtaja Liisa Vornanen, Jokihelmen opisto / Kansalaisopistojen liitto 
 Taiteen perusopetuksen tila ja kehittäminen -selvitystyöryhmä 
 Petteri Räisänen / Reetta Sariola, Helsingin kulttuurikeskus 
 
14.00–14.30 Kahvitauko 
 
14.30–16.00 Tekijänoikeus-, kuvaus- ja julkaisulupa-asiat 

Tekijänoikeuden peruskysymykset ja sopiminen  
Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, Kuvasto ry 
Opetustuntien dokumentoiminen ja kuvissa / videoissa esiintyvät oppilaat 
Toiminnanjohtaja Anu Hietala, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry 
 
Majoittuminen huoneisiin 

 
16.30–17.30 Päivällinen 
 
18.00–21.00 Keskustelutilaisuus, iltapala ja mahdollisuus saunomiseen 
 Ajankohtaiset tilanteet oppilaitoksessa ja henkilöstöjohtaminen 
 Hankkeiden suunnittelu ja rahoituksen haku 
 Uudet tuulet, projektit, opiskelu ja taiteenteko rehtorin työn rinnalla 
 Jaamme osaamista ja vertaistukea, vaihdamme kokemuksia ja ratkaisumalleja työhön ja elämään 
   



 
 
PERJANTAI 26.8. 
 
 
8.30–9.30 Aamiainen  
 
10.00–11.15 Kestävä sivistys ja sen rakentaminen taiteen avulla 
 Dosentti Arto O Salonen, lisätietoja: www.artosalonen.com  
  
11.15–12.30  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistus 
 Ylitarkastaja Miko Lempinen, Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
  
12.30–13.30 Lounas 
 
13.30–14.00 Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen musiikkioppilaitoksessa 
 Rehtori Matti Vänttinen, Juvenalian musiikkiopisto 
 
14.15–15.30 Toimintamalleja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen 
 Pienryhmäkeskustelua 
 Kahvitauko työskentelyn lomassa 
 
15.30–16.00 Rehtoripäivien yhteenveto ja päätös 
 
 
 
 
  
OSALLISTUMISMAKSUT 
 
2 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 220 € / osallistuja 
infokoulujen edustajat 250 € / osallistuja 
Muut 275 € / osallistuja 
 
HUOM! Majoitus Kallio-Kuninkalasssa  
lisämaksusta 
32 € / hlö / 2hh 
49 € / hlö / 1hh 

1 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 130 € / osallistuja 
infokoulujen edustajat 160 € / osallistuja 
Muut 200 € / osallistuja 

 

 
Peruutusehdot: Kuluton peruutus 21.6.2015 mennessä. 22.6.-10.8. välisenä aikana perutuista ilmoittautumisis-
ta laskutetaan 30% osallistumismaksusta, sen jälkeen koko maksu. Kuluton peruutus 21.6. jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksella. Ohjelmamuutokset mahdollisia.  
 


