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VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN REHTORIPÄIVÄT 
Torstai – perjantai 17.-18.9.2020 Kallio-Kuninkalassa 

 
Kallio-Kuninkala, Sibelius-Akatemian Musiikkikeskus, Ristinummentie 6, 04400 Järvenpää 

(http://www.kuninkala.fi/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Kallio-Kuninkalan päärakennus © Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö. Taitto: Riikka Mäkikoskela. 
 

Ajankohtaisten muutosten aiheuttamat tuulet puhaltavat kentällämme. Visuaalisten taiteiden taiteen pe-
rusopetus ja taidekasvatus ovat tehneet upean digiloikan etäopetuksessa. Rehtoripäivät tarjoavat fooru-
min pysähtyä pohtimaan ja jakamaan kokemustamme kollegiaalisesti.  
 
Eri alojen asiantuntijat johdattelevat meitä tarkastelemaan taiteellista ajattelua, johtamista sekä niiden 
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Pohdimme myös taiteen perusopetusta harrastamisen kentällä. Lisäksi 
kuulemme taiteen perusopetuksen ja harrastamisen ajankohtaiset kuulumiset esimerkiksi Kuntaliitosta, 
Opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  
 
Koko Rehtoripäivien ohjelma tapahtuu Kallio-Kuninkalassa tarjoten viihtyisän ympäristön koulutukseen, 
yhteiseen kokemusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun. Kahden päivän koulutuspakettiin sisältyy 
kaikki ateriat, majoitus joko 1 hengen tai 2 hengen huoneessa, sauna ja kauneudenhoidon hemmottelupal-
veluita. 
 
Rehtoripäivät ovat tarkoitettu arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön ja mediataiteiden taiteen perusope-
tusta antavien oppilaitosten rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille kuten johtaville ja suunnitte-
lijaopettajille.  
 
Tervetuloa Tuusulanjärven kulttuurimiljöön kauniiseen Kallio-Kuninkalaan yhteisten asioiden äärelle! 
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OHJELMA 
 
TORSTAI 17.9.2020 
 
11.00  Ilmoittautuminen ja majoittuminen 
 
11.30–12.30  Lounas  
 
12.30–12.40   Tervetuloa! 
   Puheenjohtaja Johanna Kivioja ja vt. toiminnanjohtaja Eliisa Sorvali 
 
12.40–13.20   Puheenvuoro: Taiteen perusopetuksen ajankohtaiset kuulumiset 

Ylitarkastaja Hanna Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö  
 
13.20–14.00  Puheenvuoro: Uuden kuntien kulttuurilain vaikutukset ja kuntien nykynä-

kökulma taiteen perusopetukseen  
Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto 

 
14.00–14.30  Kahvi 
 
14.30–15.30  Luento: Taidekasvatuksen observatorio ja	oikeus mieluisaan  

taideharrastukseen 
Professori Eeva Anttila, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto 

 
15.30– 16.15  Puheenvuoro: Taiteen perusopetus 2020 -selvityksen tulokset tulevai-

suutta rakentamassa 
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 

 
16.15–17.15  Päivällinen  
 

Iltaohjelma: 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan hius- ja kauneudenhoi-
toalan oppilaiden hemmotteluhoitoja 
 
Sauna 

 
20.30  Iltapala 
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PERJANTAI 18.9.2020  
 
9.00–10.00  Aamiainen 
 
10.00–11.00  Dialogi: Taiteellisen ajattelun mahdollisuudet johtamisessa ja laajemmin  

yhteiskunnassa 
Rehtori Jari Perkiömäki ja vararehtori Jaana Erkkilä-Hill, Taideyliopisto  

 
11.00–11.45  Puheenvuoro: Mistä iloa ja energiaa johtamiseen? Rehtoreiden työhyvin-

vointi ja jaksaminen 
Rehtori, psykoterapeutti ja työnohjaaja Maritta Poijärvi, Espoon kuvataide-
koulu 

 
11.45–13.15   Lounas  
 
13.15–14.00  Puheenvuoro: Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen kuvataidekou-

lujen työehdot ja niiden kehittämistarpeet 
Johtava työmarkkinalakimies Tari Aho, Sivistystyönantajat Sivista 

 
14.00–14.45  Puheenvuoro: Harrastaminen ja Suomen malli 

Valtiosihteeri Tuomo Puumala, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
14.45–15.30  Päätöskahvit  
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OSALLISTUMISMAKSUT: 
 
2 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 330 € / hlö / 1hh 
Jäsenkoulujen edustajat 315 € / hlö / 2hh 
Jäsenkoulujen edustajat 285 € / hlö / ei majoitusta 
 
Infokoulujen edustajat 370 € / hlö / 1hh 
Infokoulujen edustajat 355 € / hlö / 2hh 
Infokoulujen edustajat 325 € / hlö / ei majoitusta 
 
Muut 380 € / hlö / 1hh 
Muut 365 € / hlö / 2hh 
Muut 335 € / hlö / ei majoitusta 
 

1 päivän osallistumismaksut 
 
Jäsenkoulujen edustajat 180 € / hlö 
infokoulujen edustajat 230 € / hlö 
Muut 280 € / hlö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PERUUTUSEHDOT:  
 
1 päivän osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä päivän ateriat. Kahden päivän osallistumis-
maksu sisältää ohjelman, kaikki ateriat sekä majoituksen Kallio-Kuninkalassa (1hh tai 2 hh).  
 
Kuluton peruutus 15.5. mennessä, sen jälkeen ainoastaan lääkärin- tai sairaanhoitajan todistuksella. Oh-
jelmamuutokset mahdollisia.  
 

 


