
 

 

KUVATAIDEKOULUJEN JA VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUKSEN REHTORIPÄIVÄT 
Torstai – perjantai 30. – 31.8.2018 Vanajanlinna 

 
Hotelli Vanajanlinna, Vanajalinnantie 485, 13330 Harviala, Hämeenlinna 

(www.vanajanlinna.fi) 
 
 
Tervetuloa historiallisen upeaan ympäristöön Vanajanlinnaan! Päälinnan on suunnitellut arkkitehti Si-
gurd Frosterus, ja rakentaminen aloitettiin vuonna 1919. Linnan arkkitehtuuri ilmentää aikansa virtauk-
sia, kuten barokkia, renessanssia ja englantilaista kartanotyyliä. Alueen kauniin puutarhan on suunnitel-
lut puutarhuri-arkkitehti Bengt Schalin, jonka kädenjäljen voi vieläkin aistia linnan pihoilla. Koko rehto-
ripäivien ohjelma tapahtuu Vanajanlinnassa tarjoten viihtyisän ympäristön koulutukseen, yhteiseen 
kokemusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun. 
 
Rehtoripäivillä suunnataan katse kahteen ajankohtaiseen teemaan: työhyvinvointiin ja vertaistukeen 
sekä taiteen perusopetuksen arviointiin ja sen pedagogiikan kehittämiseen. Rehtoripäivät sisältävät 
alustuksia, mutta pääpaino on ryhmätyöskentelyssä ja keskusteluissa. 
 
Rehtoripäivät ovat tarkoitettu kuvataiteen, käsityön ja arkkitehtuurin taiteen perusopetusta antavien 
oppilaitosten rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille kuten johtaville ja suunnittelijaopettajille. 
 
 
OHJELMA 
 
TORSTAI 30.8.  
 
11.00–11.15  Rehtoripäivien avaus  
 
11.30–12.30  Lounas Päälinnan ravintolasalissa 
   
12.30–13.30  Merta & Pullinen: Dialogisuus, taideopettajan identiteetti ja tutkiva 

oppiminen 
TaT Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto  

 
13.30–14.30  Law and Order -työpaja 

Alustus ja keskustelu järjestyssääntöjen sisällöistä ja käytännöistä kuvatai-
de-, käsityö- ja arkkitehtuurikouluissa 

 
  Rehtori Juha Saari, Vantaan kuvataidekoulu 
  
14.30–15.00   Kahvi 
  
15.00–17.00  Performanssityöpaja 
  Mona Ratalahti 
 
18.00–19.00   Yhteinen illallinen  
 
19.00–20.00   Valeperspektiivi- ja puutarhakävely Vanajanlinnassa ja sen ympä-

ristössä 
  Rehtori Pekka Lehtimäki, Visuaalisten taiteiden koulu AIMO 
 
 



 

 

 
 
PERJANTAI 31.8.  
 
7.00–9.30  Linnan aamiainen Päälinnan ravintolasalissa  
 
9.30-9.45  Päivän avaus 
 
9.45–10.45  Ovi auki taiteen maailmaan!  Miten voimme mahdollistaa jokaisen 

lapsen ja nuoren osallistumisen? 
Ylitarkastaja Hanna Koskimies, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 
10.45–11.45  Mihin suuntaan, millä keinoin? 

Pedagoginen kehittäminen kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteen 
perusopetuksessa 
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 

 
11.45–12.45   Lounas Päälinnan ravintolasalissa 

 
12.45–14.45  Vertaiskeskustelu aamupäivän alustusten pohjalta 

Paneudutaan uusien paikallisten OPS:ien jalkautumiseen ja oppilasarviointiin 
liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin. Tarkoituksena on yhdessä löytää hyviä 
käytänteitä arviointi- ja lopputyöprosesseihin, myös arviointiin perusopinto-
jen päätteeksi sekä osana syventäviä opintoja. 

 
15.00–15.30  Päätöskahvit  
 
 
 
 
  
OSALLISTUMISMAKSUT 
 
2 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 300 € / hlö / 1hh 
Jäsenkoulujen edustajat 270 € / hlö / 2hh 
 
Infokoulujen edustajat 320 € / hlö / 1hh 
Infokoulujen edustajat 290 € / hlö / 2hh 
 
Muut 370 € / hlö / 1hh 
Muut 340 € / hlö / 2hh 
 
 

1 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 170 € / hlö 
infokoulujen edustajat 190 € / hlö 
Muut 200 € / hlö 

Vain torstaina osallistuvilla on mahdollisuus 
osallistua myös omakustanteiselle (20 €) illalli-
selle klo 18-19. 
 
 

Peruutusehdot:  
1 päivän osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä päivän ateriat. Poikkeuksena torstain 
illallinen, joka on omakustanteinen. Kahden päivän osallistumismaksu sisältää ohjelman, kaikki ateriat 
sekä majoituksen Hotelli Vanajanlinnassa (1hh tai 2 hh). 
 
Kuluton peruutus 20.6. mennessä. 20.6.-7.8. välisenä aikana tehdyitä peruutuksista laskutamme 30% 
osallistumismaksusta, sen jälkeen koko maksu. Kuluton peruutus 20.6. jälkeen ainoastaan lääkärinto-
distuksella. Ohjelmamuutokset mahdollisia.  
 


