
 
 
 
 

 
 
 

PERJANTAI 24.3.2017   

 
Nuorten Taide- ja Toimintatalo VIMMA, Aurakatu 16  

 

 
9.30 Ilmoittautuminen alkaa 
 

10.00 Ilmiöoppiminen kuviksessa 

Marjo Räsänen, kuvataidekasvatuksen 

yliopistonlehtori, Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitos  

 
 Paussi 
 

12.00 Selfien taiteelliset mahdollisuudet  
 Inari Sandell, kuvataiteilija 

 

13.00 InSean Euroopan kongressin 2018 
 taidekasvatustapahtumat  Suomessa 

- hankkeen esittely ja kutsu 
  
n.13.30 -15.00 Lounas (omakustanne) ja siirtyminen 
Turun taidemuseolle 
 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26 

 

15.00 Elina Brotherus: Teoksia 1998–2015 
Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka: 
Double Take 

 Opastus näyttelyihin 
 
 
Iltaohjelma: Ravintoa Dennis, Linnankatu 17 

 
18.00 Kuvataideopettajien kevätkokous ja Villa 
 Lanten kesäkurssin osallistuja-arpajaiset 
 
19.00 - Vapaamuotoista illanviettoa; Myötätuulta 
 kuvataiteesta 2016 –kunniakirjan  jako  

 

 
 
LAUANTAI 25.3.2017 
 
Turun Normaalikoulu, Annikanpolku 9 
 

10.00 Ilmoittautuminen ja tutustuminen uusitun 
koulun tiloihin, erityisesti kuvisluokkaan 

 

11.00 Miten opitaan elokuvallisen ajattelun 
perustaitoja? 

 Ismo Kiesiläinen, Mediapedagogi 

   
12.00-13.00 Lounas (omakustanne) 
 

13.00 2 rinnakkaista työpajaa – valitse toinen 

ilmoittautuessasi, paikkoja rajoitetusti 
 
 PAJA 1: Livephotoshoppia Screenscreenillä 

ja muita sukelluksia selfieihin 
  Ollipekka Kangas, TaM, KM, 

kuvataiteen yliopisto-opettaja 
 

PAJA 2. Helppoja ja hauskoja 
elokuvausharjoituksia kouluun 

  Ismo Kiesiläinen 
 
15.00 Loppukatselmus, Insea kongressin 2018 

toinen kattaus ja päätöskahvit 

 

n. 16.00 Kevätpäivät päättyvät 

 
TERVETULOA MUKAAN!   
 



OHJEITA 
JA ILMOITTAUTUMINEN 
 

 

HUOMIOITAVAA KOULUTUKSESTA 

 

- Paikat vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 

ja paikkoja on rajoitetusti. 

- Ilmoittaudu lauantaina jompaankumpaan 

työpajaan – kerro työpajan numero. Pajaan no 

1 mahtuu mukaan 20 ensin ilmoittautunutta. 
 
 
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA  

17.3.2014 
 

- Ensisijaisesti kotisivuilta www.kuvis.fi löytyvällä 

verkkolomakkeella. 

- Sähköpostilla toimisto@kuvis.fi - ilmoita nimesi, 

yhteystietosi, miten osallistuminen maksetaan. 

Jos et kerro laskutustietoa ilmoittautuessasi, 

laskutetaan automaattisesti osallistujaa. 

- Soittamalla Kuvataideopettajat ry:n toimistoon 

045-2609535  

- Järjestäjä vahvistaa ilmoittautumisen 

sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimessa.  

 
OSALLISTUMINEN MAKSAA 
 

- Kuvataideopettajat ry:n jäsenet: molemmat 

päivät 120,00 €, yksi päivä 70,00 €. 

- Alennettuun maksuun oikeutetut  

Kuvataideopettajat ry:n jäsenet puoleen 

hintaan! 

- Muut: molemmat päivät 170,00 €, yksi päivä 

110,00  € 

- Maksuun sisältyvät: luennot, opastus, esittely, 

työpajat sekä ohjelmassa ilmoitetut kahvit. 

- Maksuun eivät sisälly: muut ruokailut, matkat, 

majoittuminen. 

 

MAKSA OSALLISTUMINEN ETUKÄTEEN TAI KERRO 

LASKUTUSTIEDOT 

 

- Etukäteen maksu maksetaan suoraan 
viimeistään 25.3.2017 Kuvataideopettajat ry:n 
tilille FI3455412820016179  /  OKOYFIHH.  
Viestikenttään osallistujan nimi, ja 
osallistumispäivä/t. 
    

- Tai Kuvataideopettajat ry lähettää laskun 

ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun 

osoitteeseen ja taholle.   

- Mikäli maksu- tai laskutustieto puuttuu 

ilmoittautumisesta, lasku lähetetään 

osallistujalle. 

 

 

TODISTUS 

 

Osallistujat saavat todistuksen, joka lähetetään 

jälkikäteen, kun osallistumismaksu on todettu 

suoritetuksi. Koulutuksen kesto opetustunteina  6,67 

tuntia molempina päivinä.  

 

PERUUTUSEHDOT 

 

Mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeistään 17.3.2014, 

ei osallistumismaksua peritä. 18.3. alkaen tehdystä 

peruutuksesta peritään 50 % osallistumismaksusta. 

Mikäli ilmoittautunut ei saavu koulutukseen, eikä peruuta 

osallistumistaan, peritään koulutuksesta koko maksu. 

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse toimisto@kuvis.fi 

tai tekstiviestillä  nroon 045-2609535.   

 

 

MUITA HUOMIOITA 

 

Perjantaina koulutuspaikat ovat aivan Turun 

keskustassa. Lauantain koulutuspaikka Turun 

Normaalikoulu sijaitsee Varissuolla, n. 7 km päässä 

keskustasta.  

 

Koulutuksen järjestää Kuvataideopettajat ry yhteistyössä 

Turun Normaalikoulun ja TJS-opintokeskuksen kanssa. 

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin ja 

täydennyksiin. 
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