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On aika kokoontua yhteen Rehtoripäiville! Ajankohtaisten muutosten aiheuttamat tuulet puhaltavat 
kentällämme. Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetus ja taidekasvatus ovat selviytyneet 
koronavuodesta, mutta mitä kaikkea se on muuttanut? Rehtoripäivien aiheina käsittelemme 

ajankohtaisia tärkeitä asioita, koronavuoden jälkipyykkiä, hyvinvoinnin merkitystä sekä kenttään 
vaikuttavia uusia ilmiöitä. Rehtoripäivät tarjoavat foorumin pysähtyä pohtimaan ja jakamaan 
kokemustamme kollegiaalisesti. 

 

Eri alojen asiantuntijat johdattelevat meitä tarkastelemaan taiteellista ajattelua, johtamista sekä niiden 

yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Pohdimme myös työpajassa taiteen perusopetusta koronan jälkipyykin 
näkökulmasta ja harrastamisen kentällä. Lisäksi kuulemme taiteen perusopetuksen ja harrastamisen 

ajankohtaiset kuulumiset Opetushallituksesta. 
 

Koko Rehtoripäivien ohjelma tapahtuu Kallio-Kuninkalassa tarjoten viihtyisän ympäristön koulutukseen, 

yhteiseen kokemusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun. Kahden päivän koulutuspakettiin sisältyy 
kaikki ateriat sekä majoitus 1 hengen huoneessa. 
 

Rehtoripäivät ovat tarkoitettu arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön ja mediataiteiden taiteen 
perusopetusta antavien oppilaitosten rehtoreille sekä hallinnosta vastaaville opettajille kuten johtaville 

ja suunnittelijaopettajille.   
 

 
Tervetuloa mukaan Tuusulanjärven kulttuurimiljöön kauniiseen Kallio-Kuninkalaan! 
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OHJELMA  
 
 

TORSTAI 16.9.2021 
 

11.00–12.30  Ilmoittautuminen, majoittuminen ja lounas porrastetusti kolmessa erässä  
 

12.30–12.40  Tervetuloa! 
  Puheenjohtaja Johanna Kivioja  
 

12.40–13.20   OPH:n ajankohtaiset kuulumiset taiteen perusopetuksessa 

Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo 
 

13.20–13.35  Hanke kuulumiset: ISO KUVA  

vt. toiminnanjohtaja Eliisa Sorvali 
  

13.35–14.30  Puheenvuoro: Kuvataiteen kansallinen visiotyö 

Varadekaani Johanna Vakkari ja Taidekasvatuksen ja -koulutuksen 
kansallisen visiotyön projektipäällikkö, TaM, KuM Katriina Rosavaara 
Kuvataideakatemia, Taideyliopisto 

 
 
14.30–15.15  Kahvi 

 

15.15– 16.15  POST korona työpajat: Ajankohtaisten asioiden prosessointia työpajoissa.  
Työskennellään pienryhmissä ja koonnissa esitellään. Käsiteltäviä 

ajankohtaisia aihe ehdotuksia: Koronan jälkipyykkiä, Harrastaminen ja 

Suomen malli 
Vetäjä Anne Rossi-Horto, Annantalo.  

 

16.15–17.20  Päivällinen porrastetusti kolmessa erässä 

 
17.20-18.00  POST korona työpajojen koonnit 

 
Iltaohjelma: 
Vapaata keskustelua 

 
n. 20.30  Iltapala 
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PERJANTAI 17.9.2021  
 
8.30–10.00  Aamiainen porrastetusti kolmessa erässä 
 

10.00–10.30  Kuvataidekoulujen liiton jäsenkyselyn tuloksia 

vt. toiminnanjohtaja Eliisa Sorvali 
 

10.30-11.30  Puheenvuoro: Mistä iloa ja energiaa johtamiseen? Rehtoreiden 
työhyvinvointi ja jaksaminen  
Rehtori, psykoterapeutti ja työnohjaaja Maritta Poijärvi, Espoon 

kuvataidekoulu 

 
11.30–12.30  Lounas ja päätöskahvit porrastetusti kolmessa erässä 

 

 
Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Seuraamme COVID-19 -pandemiaan liittyviä ohjeistuksia ja 
huolehdimme terveysturvallisuudesta. Tulethan paikalle terveenä.  

 

 
 

OSALLISTUMISMAKSUT: 
 
2 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 335 € / hlö / 1hh 

Jäsenkoulujen edustajat 290 € / hlö / ei majoitusta 
 

Infokoulujen edustajat 375 € / hlö / 1hh 

Infokoulujen edustajat 330 € / hlö / ei majoitusta 
 
Muut 385 € / hlö / 1hh 

Muut 340 € / hlö / ei majoitusta 
 
1 päivän osallistumismaksut 

Jäsenkoulujen edustajat 185 € / hlö 
infokoulujen edustajat 235 € / hlö 
Muut 285 € / hlö 

 
 
PERUUTUSEHDOT:  

 
1 päivän osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman sekä päivän ateriat. Kahden päivän 
osallistumismaksu sisältää ohjelman, kaikki ateriat sekä majoituksen Kallio-Kuninkalassa (1hh).  

 

Kuluton peruutus lääkärin- tai sairaanhoitajan todistuksella. Ohjelmamuutokset mahdollisia. Vallitseva 
koronatilanne huomioidaan seminaarin toteutuksessa. 

http://youngart.fi/

	VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN REHTORIPÄIVÄT
	Torstai – perjantai 16.-17.9.2021 Kallio-Kuninkalassa


