
12.00  Ilmoittautuminen 

12.15  Päivien avaus / Puheenjohtaja, kuvataideopettaja 
Anna Linna, Kuvataideopettajat ry 
12.20  Taide- ja taitoaineiden linjaukset perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa / Opetusneuvos Mikko 
Hartikainen, Opetushallitus 
13.15  Omia ja toisten polkuja – taidekasvatuksen näyttely 
InSean Euroopan kongressissa Espoossa kesäkuussa 2018. 
Hankeen esittely ja kutsu opettajille. / Kuvataideopettaja 
Birgitta Nurmi, Viherlaakson koulu ja kuvataideopettaja Kaisa 
Torkki, Juvanpuiston yhtenäiskoulu, Espoo 

13.30  Kahvi/tee 

14.00  Pysyvyys ja muutos. Kuvataiteen opettajankoulutusta 
monialaisessa yliopistossa / Lehtori Marja Rastas, Aalto- 
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
14.30  Kuvista saarella / Kuvataideopettaja Salla Iivanainen, 
Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki 
15.00  Mitä julkinen taide opettaa? Miten julkinen taideteos 
taipuu opetusvälineeksi ja oppimateriaaliksi? / 
Kasvatustieteen väitöskirjatutkija Oona Myllyntaus,  Helsingin 
yliopisto 
15.15  Keskustelua päivän aiheista ja ajankohtaisista asioista 
/ Moderaattorina kuvataideopettaja Pasi Kirkkopelto, Pohjois- 
Tapiolan lukio, Espoo 

16.00  Tauko 
16.15  Opastus EMMAn näyttelyihin 
17.00  Koulutusosuus päättyy

17.15  Kuvataideopettajat ry:n syyskokous / Kokouskabinetti 

NÄYTTELYKESKUS WEEGEE / EMMA 
– ESPOON MODERNIN TAITEEN 

MUSEO,  Ahertajantie 5, 02100 Espoo

POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO, 
Otakaari 1 X,  02150 Espoo 
(huom! Aalto-yliopistolla) 

PERJANTAI 27.10.2017 

LAUANTAI 28.10.2017 

9.30  Ilmoittautuminen 

10.00  Päivän avaus:  Koulu palveluna / Anna Linna ja Pasi 
Kirkkopelto 
10.10  Omia ja toisten polkuja - työpaja ja ideariihi. Laaja- 
alainen suomalaisen taidekasvatuksen näyttely toteutetaan 
InSean kansainvälisen kongressin yhteydessä Espoossa 
kesäkuussa 2018. Miten kongressin teemat jalkautetaan 
osaksi kuvataiteen opetusta? Miten hankkeessa tehdään 
yhteistyötä eri koulujen, opettajien ja oppilaiden kesken?
Millaisia teoksia näyttelyyn voi tehdä? Miten näyttely 
toteutetaan? / Birgitta Nurmi ja Kaisa Torkki 

11.30  Lounas (omakustanne, esimerkiksi Dipolissa) 

12.30  Kaksi työpajaa rinnakkain, osallistuminen toiseen: 
TP1) AutoDesk FormIt 360 3D-suunnitteluun, hands-on. 
Lisäksi Office365 opettajan työkaluna ja SWAY 
julkaisualustana / Pasi Kirkkopelto 
TP2) Kuvataide ja lukiouudistus – diplomit vai YO-koe? 
Aivoriihi oppiaineen tavoitteista ja toiveista / Anna Linna 

13.45  Kahvi / tee 

jatkuu> 

Tarkoituksenmukaista
Kuvataideopettajien syyspäivät 

27.-28.10.2017 Espoossa



<.lauantai jatkuu 

14.15  Kaksi työpajaa rinnakkain, osallistuminen toiseen: 
TP3) Kuvankäsittelysovellukset Mac ja IPad: Affinity Photo ja 
Pixelmator - demonstraatio ja Photoshop Mix - hands-on / 
Pasi Kirkkopelto ja kuvataideopettaja Joanna Puro-Aunola, 
Kirkkojärven koulu, Espoo. 
TP4) Tilannekuvia –hankeen esittely ja kutsu opettajille, 
työpaja ja ideariihi. Monen eri toimijan yhteinen hanke kutsuu 
nuoria tarkastelemaan tervehtimistä ja pohtimaan, miten he 
tervehtivät eri ihmisiä eri tilanteissa sekä tuottamaan 
aiheesta video - tai valokuvateoksen / Toiminnanjohtaja 
Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 
ry, rehtori Katja Uksila, Vihdin kuvataidekoulu ja 
kuvataideopettaja Anni Halonen, Karkkilan yhteiskoulu 

15.30  Yhteenvetoa 
16.00  Päivä / koulutus päättyy 

HUOMIOI TYÖPAJOISTA: 

- Valitse ja kerro työpajat ilmoittautuessasi. Valittavanasi on 2 
x 2  rinnakkaista työpajaa eli ilmoittaudu ensin joko TP1) tai 
TP2) pajaan, sitten joko TP3) tai TP4) pajaan. 
- Pajapaikat  ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja ajoitetusti. 

TP1) 
- Mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
- IPadejä ja Macejä lainattavissa, voi ottaa oman tabletin tai 
läppärin ja ladata ilmaisen Formit360 –ohjelman etukäteen. 
- Office365 ja SWAY kokeiluun tarvitset omat tunnukset, mutta 
voit olla mukana myös katsomassa demonstraationa.

TP3) 
- Mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
- IPadejä ja Macejä lainattavissa, voit ottaa myös omat laitteet. 
Demottavat ohjelmat ovat maksullisia, jos haluat ne itse 
etukäteen ladata omalle koneellesi. 

 
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN PE  20.10.2017 KLO 16.00 MENNESSÄ 

- Ilmoittaudu ensisijaisesti kotisivuilta www.kuvis.fi  löytyvällä verkkolomakkeella. Lomake löytyy koulutusta koskevasta 
uutisesta etusivulta. 

- Voit ilmoittautua myös sähköpostilla toimisto@kuvis.fi. Ilmoita nimesi, yhteystietosi, miten osallistumisesi maksetaan. 
- Voit myös soittaa Kuvataideopettajat ry:n toimistoon 045-2609535 (ke-pe klo 10.00-16.00). 

 
KOULUTUSTA KOSKEVA TIEDOTUS - MUISTA KERTOA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI! 

- Vahvistamme  ilmoittautumisen sähköpostilla tai puhelimessa.   
- Koulutusta koskeva tiedotus ja viestintä sekä osallistujien  laskutus ja  todistusten lähetys tapahtuu sähköpostitse. 

 
OSALLISTUMINEN MAKSAA! 

- Kuvataideopettajat ry:n jäsenet: molemmat päivät 120,00 €, yksi päivä 60,00 €. 
Päätoimisesti opiskelevat Kuvataideopettajat ry:n jäsenet puoleen hintaan. 

- Muut: molemmat päivät 170,00 €, yksi päivä 110,00 €. 
- Maksuun sisältyvät: luennot, opastus, työpajat sekä ohjelmassa ilmoitetut kahvit. 

- Maksuun eivät sisälly: muut ruokailut, matkat, majoittuminen. 
 

MAKSA OSALLISTUMINEN ETUKÄTEEN TAI KERRO IMOITTAUTUESSASI LASKUTUSTIEDOT 
- JOKO:Etukäteen maksu maksetaan suoraan viieistään 25.10.2017 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 jälkikäteen sähköpostitse joko laskutuksen yhteydessä, kun osallistumismaksu on todettu 
suoritetuksi tai kun koulutuksen maksaa joku muu kuin osallistuja itse.  Koulutuksen kesto opetustunteina on 6,00 tuntia 

molempina päivinä, eli VESO-/TESO-kelpoista. 
 

PERUUTUSEHDOT 
Mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeistään 20.10.2017, ei osallistumismaksua peritä. 21.10. alkaen  tehdystä peruutuksesta 
peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli et saavu koulutukseen, etkä peruuta osallistumista, peritään koulutuksesta koko 

maksu. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse toimisto@kuvis.fi tai tekstiviestillä  nron 045-2609535.   
 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 
Kuvataideopettajat ry yhteistyössä Pohjois-Tapiolan lukion ja espoolaisten kuvataideopettajien sekä TJS-Opintokeskuksen 

kanssa. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin. 


