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Otsikko

Puhe- ja äänioikeuden käyttäminen Kuvataidekoulujen liiton
syyspäivillä Helsingissä 22.-23.11.2018

Asian esittely
ja perustelut

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry on perustettu
vuonna 1982 kuvataidekoulujen yhteistyöelimeksi. Porin kaupunki /
Porin taidekoulu on hyväksytty liiton jäseneksi 8.6.2006 alkaen.
Liiton tarkoituksena on valvoa lasten ja nuorten kuvataidekoulujen ja
kuvataiteen perusopetuksen etuja Suomessa, edistää
jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa, tehdä tunnetuksi lasten ja
nuorten kuvataidekoulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaa ja
tavoitteita sekä kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten
yhteisöjen kanssa. Liitto järjestää vuosittain useita
koulutustilaisuuksia, joista kaksi on vuosittain sääntömääräisten
kokousten yhteydessä marras- ja huhtikuussa.
Kuvataidekoulujen liiton vuoden 2018 syyspäivät pidetään
Helsingissä 22.-23.11.2018. Seminaarin yhteydessä pidetään
sääntömääräinen vuosikokous perjantaina 23.11.2018.
Taidekoulun rehtori Henna Jaatinen osallistuu syyspäiville ja
vuosikokoukseen.

Päätös

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki päättää valita rehtori Henna Jaatisen
käyttämään puhe- ja äänioikeutta Porin kaupungin edustajana
sääntömääräisessä vuosikokouksessa perjantaina 23.11.2018.

Allekirjoitus
Esa Kohtamäki
SIVI toimialajohtaja
Tiedoksi

Henna Jaatinen

Pöytäkirja nähtävänä

14.11.2018

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n
sääntömääräinen vuosikokous ja valtakunnalliset syyspäivät
Helsingissä 22.-23.11.2018 ohjelma

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten
päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Porin kaupungin kirjaamolle
osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

LIMITTÄISIÄ MAAILMANKUVIA

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton Syyspäivät
22.–23.11.2018 Annantalolla, Helsingissä

Valokuva: Johanna Pohjolainen

Paikka: Annantalon Juhlasali (1. krs), Annankatu 30, 00100 Helsinki.

Syyspäivillä pohdimme tänä vuonna limittäisiä ja lomittaisia maailmankuvia. Eri alojen asiantuntijat
johdattelevat meitä tarkastelemaan, miten menneisyys kulkee mukana nykyhetkessä ja voiko tulevaisuuteen kurkistaa. Pohdimme myös näkökulmien vaihtamisen taitoa, ei-tietämistä, moninaisuutta ja
elämän merkityksellisyyttä. Jäsenkoulumme esittelevät monitaiteisia hankkeitaan, ja kuulemme nuorten osaajien näkemyksiä taide- ja kulttuurialojen tulevaisuuksista.
Torstain illanvietossa julkistamme Vuoden 2018 kuvataidekasvattajan. Ohjelmassa myös muita yllätysnumeroita, vapaata keskustelua sekä omakustanteinen buffet-illallinen (varataan ilmoittautumislomakkeella).
Perjantaina pidetään Annantalon Juhlasalissa myös liiton sääntömääräinen syyskokous. Muistathan
valtakirjan, joka oikeuttaa puhe- ja äänioikeuden käyttämiseen kokouksessa! Samaan aikaan kokoontuu Opettajien työtehoseura Kuva 1 -luokassa.

OHJELMA / Torstai 22.11.2018
9.15–10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–10.15 Avaussanat
Eduskunnan Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuomo Puumala
10.15–11.15 Luento: Miten tullaan kyborgiksi ja meedioksi?
Dosentti, FT Susanna Lindberg, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
11.15–12.00 Hanke-esittely: Urbaaniluonto Plug in!
Rehtori Matti Uusikylä ja tuottaja Terhi Pursiainen, Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu
12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00–13.30 Hanke-esittely: Salvos
Rehtori Johanna Kivioja, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil
13.30–14.30 Luento: Sukupuolisensitiivisyydestä
Sara Sundell, Folkhälsan
14.30–15.00

Kahvi

18.00–23.00 Illanvietto
Juhon sali ja kirjastobaari, Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, Helsinki
OHJELMA / Perjantai 23.11.2018
9.30–10.00

Aamukahvi

10.00–10.15 Avaussanat
Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, Helsingin kaupunki
10.15–11.00 Taiteilijapuheenvuoro: Flatlands sekä muita esityksiä ja tulkintoja
Kuvataiteilija Jani Ruscica, www.janiruscica.com
11.00–12.00 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyskokous
Juhlasali
Opettajien työtehoseura
Kuva 1 -luokka
12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00–14.00 Luento: Tulevaisuuteen kurkistaminen
TkT Mikko Dufva, johtava asiantuntija, ennakointi, Sitra
14.00–14.30 Tervehdys ja ajankohtaiset Taiteen perusopetusliitosta
Toiminnanjohtaja Viivi Seirala
14.30–14.50 Kahvi
14.50–15.45 Pitchaus ja panerointi
Nuorten osaajien visioita taiteiden ja kulttuurin tulevaisuuksista

OSALLISTUMISMAKSUT
2 päivän osallistumismaksut
Jäsenkoulujen edustajat 180 € / osallistuja
Infokoulujen edustajat 220 € / osallistuja
Muut 280 € / osallistuja

1 päivän osallistumismaksut
Jäsenkoulujen edustajat 130 € / osallistuja
Infokoulujen edustajat 170 € / osallistuja
Muut 230 € / osallistuja

Peruutusehdot: 10-2 vrk ennen seminaaria perutuista ilmoittautumisista laskutetaan 30% osallistumismaksusta, sen jälkeen koko maksu. Maksuton peruutus ainoastaan lääkärintodistuksella.
Osallistumismaksu sisältää päivän ohjelman ja kahvit. Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Lounaat ovat omakustanteisia vapaavalintaisessa ravintolassa. Myös illanvieton buffetillallinen on omakustanteinen (27 €) ja illallinen varataan sitovasti ilmoittautumislomakkeella. Katso tästä buffetin sisältö (erityisruokavaliot huomioidaan): Plaza Restaurant kirjasto Buffet
Buffetin hintaan ei sisälly juomia, joita voi omakustanteisesti tilata ravintolasta illan aikana. Paikan
päällä voi vapaasti tilata muutakin ruokaa Ravintola Plazan à la carte -listalta, mutta tällöin kannattaa
varautua pitkään odotusaikaan.

HOTELLIKIINTIÖT AJALLE 22.-23-11.2018
Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse.
Kiintiö tunnuksella ”SYYSPÄIVÄT 2018” voimassa 8.11. saakka:
HOTEL ANNA
(700 m Annantalolle)
Annankatu 1
00120 Helsinki
www.hotelanna.fi
1hh / 109 € / yö
2hh / 134 € / yö
Sis. buffetaamiainen ja alv.
Varaukset varausnumerolla 224381: info@hotelanna.fi / puh. 09 616621.
Avoin kiintiö tunnuksella ”BKUV221118” voimassa 8.11. saakka:
SCANDIC SIMONKENTTÄ
(n. 100 m Annantalolle)
Simonkatu 9
00100 Helsinki
www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-simonkentta
1hh / 151 € / yö
2hh / 171 € / yö
Sis. buffetaamiainen, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv.
Varaukset:
Hotellin nettisivulta varauskoodilla BKUV221118 / simonkentta@scandichotels.com / puh. +358 9 68
380

Kiintiö tunnuksella "SYYSPÄIVÄT 2018" voimassa 1.11. klo 20.00 saakka:
ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA
(450 m Annantalolle)
Asema-aukio 2
00100 Helsinki
www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-vaakuna
1 hh / 140 € / yö
2 hh / 160 € / yö
Sis. buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv.
Varaukset: puh. 020 1234 600 / sokos.hotels@sok.fi

