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19.6.2018 

 

Paikka:  Linnanmäki, Tivoli Sali, Helsinki 

 

Esittely 

Tapahtuman tarkoituksena on yhdistää vanhempaintoimijoita ja tarjota paikka uusien ajatuksien 
synnyttämiseen. Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten kesäpäiville voivat osallistua Suomen 
Vanhempainliiton kuntakohtaisten yhdistysten edustajat ja johtokunnan jäsenet. Kesäpäivillä 
käydään läpi liiton ja vanhempaintoiminnan ajankohtaisia teemoja.  

Tavoitteet  

Tavoitteena tänä vuonna on tuottaa osallistujille näkemys kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen 

ydintoiminnoista ja ymmärryksen myötä osallistujat saavat valmiudet ja välineet toteuttaa 

tulevaisuuskeskustelua omassa kuntakohtaisessa vanhempainyhdistyksessä. Lisäksi tavoitteena on, 

että osallistujat ymmärtävät monikulttuurisuuden kodin ja koulun yhteistyössä.  

Ilmoittautuminen   

Ilmoittautuminen tapahtuu Webropolin kautta keskiviikkoon 14.8.2018 mennessä. 
Ilmoittautuminen on sitova. https://link.webropolsurveys.com/S/EF5F4C78B462D5A1 

Matkakulujen korvaaminen ja majoitus:  

Suosittelemme yhteyskuljetuksia kesäpäiville. Matkakulut korvataan Liiton luottamushenkilöille, 

vapaaehtoisille ja työntekijöille voimassa olevan verottajan päätöksen mukaisesti (Verovapaat 

matkakustannusten korvaukset) kuitenkin halvimman mahdollisen kulkuneuvon mukaan erikseen 

sovittavia tilanteita lukuun ottamatta. Luottamushenkilöillä kilometrikorvauksena käytetään 50 

%:a verottajan päätöksen tasosta. Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista 

silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla.  

Majoitus tapahtuu kahden hengen huoneissa Scandic Meilahdessa. Hotelli sijaitsee kävelymatkan 

päässä (1,9km) Linnanmäeltä. Vaihtoehtoisesta ratikka 3 vie ovelta ovelle. Mikäli saapuminen 

vasta lauantaiaamuna on mahdotonta, on majoittuminen mahdollista jo perjantaina.  

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-meilahti


 

Ohjelma 

Lauantai 25.8. 

 

Matkatavaroiden jättäminen majoitukseen. 

Aamukahvia tarjolla klo 9.30 alkaen Linnanmäellä Tivoli Salissa 

10.00  Tilaisuuden avaus, toiminnanjohtaja Ulla Siimes 

Viikonlopun ohjelma ja käytännön asiat 

Esittäytyminen ja kuulumiset 

11:00  Monikulttuurisuus kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyössä, monikulttuurisuuden 
asiantuntija Melody Karvonen 

 

 Esityksen tarkoitus on lisätä kulttuurisensitiivisyyttä ja antaa eväitä 

yhteisymmärryksen ja yhteistyötaitojen kehittämiselle työskentelyssä maahan 

muuttaneiden kanssa. 

12.30  Lounas, ravintola Caruzello 

13.15  Huvin vuoksi -kisailu 

13.15 Johtokunnan kokous 

15.45  Kohti uutta - kuntakohtainen vanhempaintoiminta,  
järjestötoiminnan asiantuntija Valtteri Tervala  

16.30  Pajatyöskentely -edellisen teeman pohjalta (kuvataan kuntayhdistyksen 
ydintehtävät)    

19.00  Päivällinen, Spasso  

Huvittelu jatkuu (-21.00 asti) 

  

https://www.linnanmaki.fi/fi/herkuttelua/ravintola-caruzello
https://www.linnanmaki.fi/fi/herkuttelua/ravintola-spasso


 

                    

Sunnuntai 26.8.  
 

Aamukahvia tarjolla klo 8.45 alkaen                   

9.00  Kuntayhteistyö käytännön tasolla, Vanvary ry:n hallituksen puheenjohtaja Annele 
Rantavuori 

9.30  Pajatyöskentelyä kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen teemoista (yhteistyön 
rakentaminen kunnan virkamiesten suuntaan, vaikuttamistyön ytimessä, 
jäsenrekrytointi, verkostoituminen ja kuntayhdistysten keskinäisen yhteistyö) 

 Jäsenrekrytointi, Valtteri Tervala 

 Verkostoituminen, Heidi Ristolainen 

 Vaikuttamistyön ytimessä, Ulla Siimes 

10.45  Välikahvit / hedelmät ja työpajat jatkuu 

11.45 OK-Siviksen koulutukset ja koulutusavustukset, Heidi Ristolainen 

12.00  Vanhempainliiton toiminta vuonna 2019, Ulla Siimes  

13.00  Päätöslounas, ravintola Caruzello 

 

Lisätiedot: 

 

Valtteri Tervala, valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi tai 044 755 1374 

Anri Leveelahti, anri.leveelahti@vanhempainliitto.fi tai 044 755 1372 
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