
 

KUVATAIDEKOULUJEN JA VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUKSEN REHTORIPÄIVÄT 
Torstai-Perjantai 14.-15.9.2017 Lohjalla 

 
 
Lohjanseudun kuvataidekoulu (Rantapuisto 45, 08100 Lohja), Ravintola Villi Kriikuna (Karstuntie 
16, 08100 Lohja) ja Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsali (Karstuntie 3, 08100 Lohja). 
 
Rehtoripäivät ovat tarkoitettu kuvataiteen, käsityön ja arkkitehtuurin taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten 
rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille kuten johtaville ja suunnittelijaopettajille. 
 
Rehtoripäivillä suunnataan katse kahteen ajankohtaiseen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitoksen tehtävään: 
torstaina taiteen perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien suunnitteluun sekä perjantaina oppilaitosten 
yhdenvertaisuussuunnitelmien lähtökohtiin ja toteutukseen. Rehtoripäivät sisältävät alustuksia, mutta pääpaino 
on työryhmätyöskentelyssä ja keskusteluissa. 
 
Rehtoripäivien tilat ja majoituspalvelut: Lohjan kuvataidekoulu, Pääkirjaston Järnefelt-sali, Ravintola Villi Kriikuna 
sekä Hotelli Lohja sijaitsevat lyhyiden kävelymatkojen päästä toisistaan ja tarjoavat viihtyisän ympäristön opiske-
luun, yhteiseen kokemusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun. Perjantai-iltapäivänä rehtoripäivät päätetään 
vierailulla kauniiseen Lohjan kirkkoon. 
 
 
TORSTAI 14.9. Ravintola Villi Kriikuna ja Lohjanseudun kuvataidekoulu 
 
 Saapuminen ja majoittuminen Hotelli Lohjaan 
  
11.00–12.00 Lounas  
 Villi Kriikuna, Karstuntie 16 
 
 Siirtyminen Lohjanseudun kuvataidekoululle 
 
12.15–12.45 Rehtoripäivien avaus  
 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 – mikä muuttuu? 

- Perusteuudistuksen tehtävä ja tarkoitus 
 - Visuaalisten taiteenalojen laajan ja yleisen oppimäärän uudet linjaukset 

 
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 

 
12.45–16.30 Keskustelutyöpajat paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tueksi 

Luonnostellaan keskusteluryhmissä työskennellen suuntaviivoja oppilaitosten opetussuunnitelma-
työhön. Ideoidaan yhdessä esimerkiksi miten opintokokonaisuuksia suunnitellaan ja laajan oppi-
määrän osalta, miten lopputyö asettuu osaksi syventäviä opintoja. Ideoidaan uusia tuulia ja miten 
ops-työ syntyy oppilaitoksissa yhteistyössä opettajien kanssa. 
 
Ryhmätöiden fasilitointi: 

 Rehtori Johanna Kivioja, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil 
 Johtava opettaja Antti Hämäläinen, Visuaalisten taiteiden koulu Aimo 

 
Kahvitauko pidetään työskentelyn lomassa 

  
17.00-18.00 Päivällinen 

Villi Kriikuna, Karstuntie 16 
 

Tauko 
 
19.30–22.00 Iltapala ja keskustelua 

Villi Kriikuna  
   



 
 
PERJANTAI 15.9. Lohjan pääkirjasto, Järnefeltinsali, Karstuntie 3 
 
 
9.15–9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi  
 
9.30–11.30 Yhdenvertaisesti (ja tasa-arvoisesti) yhdessä 

 
 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat teemoja, jotka vaativat tänä päivänä oppilaitoksilta systemaat-
tista paneutumista ja suunnitelmaa. Mitä? Ketkä? Kuinka ja miten tämä tehdään ja toteutetaan? 
Nämä lienevät kysymyksiä, joita moni oppilaitos pohtii omassa työyhteisössään.  
 
Paneudumme yhdenvertaisuussuunnitelman käytännön työskentelyprosessin suunnitteluun ja to-
teuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin. Tarkoituksenamme on  yhdessä löytää ymmärrys-
tä ja työkaluja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Pohdimme myös, mitä 
kaikkea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on oppilaitoksen ja opettajan arjen käytän-
nön työssä. 
 
MuM, työnohjaaja Päivi Jordan-Kilkki 
kouluttajapsykoterapeutti (JYU), musiikki- ja perheterapeutti 
www.dialogic.fi 

 
  

12.00–13.00 Lounas 
Villi Kriikuna, Karstuntie 16  
 

13.15–15.00 Työskentelyn jatkaminen ja yhteenveto  
  
15.00–15.15 Päätöskahvit  
 
15.30 Vierailu Lohjan kirkkoon 
 
 
 
  
OSALLISTUMISMAKSUT 
 
2 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 200 € / osallistuja 
infokoulujen edustajat 225 € / osallistuja 
Muut 250 € / osallistuja 
 

1 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 150 € / osallistuja 
infokoulujen edustajat 170 € / osallistuja 
Muut 190 € / osallistuja 

Peruutusehdot: Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman, lounaan ja kahvit. Ohjelmamuutokset mahdol-
lisia. Peruutusehdot: 10-2 vrk ennen seminaaria perutuista ilmoittautumisista laskutetaan 30% osallistumismak-
susta, sen jälkeen koko maksu. Maksuton peruutus ainoastaan lääkärintodistuksella. 
 
HOTELLIKIINTIÖ 
Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse. Kiintiö tunnuksella "Rehtoripäivät 2017” 11.8.2017 saakka 
seuraavassa hotellissa: 

HOTELLI	  LOHJA	  
Laurinkatu 34 
08100 Lohja 
Puh. +358 1933 221 
info@hotellilohja.fI	  
www.hotellilohja.fi 

1hh / 85 € 
2hh / 110 € 
Huonehinnat sisältävät alkoholittoman minibaarin, langattoman laajakaistayhteyden, aamiaisen ja saunan. 


