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Tuusulaan 
 

 

 

 
Tervetuloa Vanhempainliiton verkostotapahtumaan! 

Ajankohta: 24.-25.8.2019 

Paikka: Hotelli Krapi, Tuusula 

Esittely 

Tapahtuman tarkoituksena on yhdistää kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimijoita ja tarjota 

paikka uusille ajatuksille. Verkostoitumisen lisäksi tapahtuma tarjoaa koulutusta, aikaa yhteiselle 

vertaiskeskustelulle ja oivalluksille. Kesäpäivät on rento ja iloinen tapahtuma, missä koulutuksen 

lisäksi viihdytään yhdessä ja nautitaan savusaunan lämmöstä. 

Kenelle 

Tapahtumaan voi osallistua kaksi henkilöä/ kuntakohtainen yhdistys. Yhdistysten on hyvä sopia 

osallistujat ennen ilmoittautumista.  

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen sähköisesti elokuun 7. päivä mennessä. Tapahtuman aineisto, ilmoittautuminen ja 

lisätiedot löytyvät verkosta vanhempainliitto.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on sitova ja se sisältää 

ohjelman, majoituksen ja matkakulut.  

Ilmoittaudu suoraan tästä. 

 

https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/kuntakohtaisten-vanhempaintoimijoiden-kesapaivat-2019/
https://link.webropolsurveys.com/EP/DF9F3699D2E6012D


Tapahtuman aiheina dialogitaidot, inkluusio, johtaminen ja verkostoituminen 

Aloitamme Kesäpäivien ohjelman lauantaina Erätauko-dialogikoulutuksella, jonka 

tarkoituksena on tarjota osallistujille onnistunut kokemus dialogista. Tavoitteena on, että osallistujat 

ymmärtävät dialogin merkityksen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja osana kuntakohtaista 

vanhempaintoimintaa.  

Päivän toinen teema on Kaikille yhteinen koulu. Siinä keskitymme inkluusion, erityislasten ja 

integraation maailmaan. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät mitä ne ovat ja muistavat mitä 

tukea on tarjolla. 

Onko kuntakohtainen vanhempaintoiminta haastavaa? Parhaimmillaan se on tavoitteellista ja 

yhteisiä asioita kehittävää toimintaa, jossa jokaisella on oma roolinsa. Miten sellaista johdetaan? 

Sunnuntainaamu aloitetaan jykevästi, kun kokeneet Vanhempaintoiminnan mentorit houkuttelevat 

toiminnastanne parhaat puolet esiin ja oivalluttaa uusien näkökulmien äärelle. Tavoitteena on, että 

osallistujat tunnistavat oman yhdistysten kehittämiskohteita.    

Sunnuntain aamun koulutuksen jälkeen käydään keskustelua kuntakohtaisten 

vanhempainyhdistysten hyvistä käytännöistä. Tarkoituksena on kehittää palvelua tiedon jakamiseen, 

hyvien käytäntöjen hyödyntämiseen ja verkostoitumiseen, sekä tarjota aikaa vertaistuelle. 

Kesäpäivien lopuksi suunnitellaan ja sparrataan Vanhempainliiton tulevaa toimintaa. 

Vanhempainliitto on ottanut turvallisuusteeman keskiöön vuoden 2020 toiminnassa. Se tulee 

sisältämään malleja ja ohjeita vanhempainyhdistysten turvallisuustyöhön. 

 

Majoitus ja matkakulujen korvaaminen 

Suosittelemme yhteiskuljetuksia 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 Hotelli Krapissa. Hotelli on samassa yhteydessä, missä 

Kesäpäivät järjestetään. Vanhempainliitto on tehnyt majoitusvarauksen ja osallistujat varaavat 

tarvittavan majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää tapahtumapaikasta täältä.  

Vanhempainliitto järjestää yhteiskuljetuksen Helsingistä Nykytaiteen museo Kiasman edestä 

Tuusulaan lauantainaamuna klo 9. Huomioithan ilmoittautumisessa, että varaat paikan 

yhteiskuljetuksessa. Paluukuljetus järjestetään sen varanneille sunnuntaina. 

  

https://krapi.fi/hotelli/esittely/


 

Lauantain ohjelma 

Ilmoittautuminen ja aamukahvia tarjolla Hotelli Krapin kokoustila Vintillä 9.30 alkaen 

10.00 Tilaisuuden avaus  

Viikonlopun ohjelma ja käytännön asiat 

Esittäytyminen ja kuulumiset 

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Vanhempainliitto 

11:00 Erätauko-dialogikoulutus  

 Opintokeskus Sivis 

Dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Siinä tähdätään toisten 

ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. Koulutus tarjoaa osallistujille 

onnistuneen kokemuksen Erätauko-dialogista ja osallistujat ymmärtävät dialogin 

merkityksen yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

13.00  Lounas, Ravintola Mankeli  

13.45  Erätauko-koulutus jatkuu 

15.00  Tauko   

15.15 Kaikille yhteinen koulu – erityislapset ja inkluusio 

Erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas ja yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak 

Rantakokko, Vanhempainliitto 

16.45-17.00 Päivän yhteenveto ja oivallukset 

 Valtteri Tervala, Vanhempainliitto 

18.00  Päivällinen, Ravintola Mankeli 

20.00-22.00 Savusauna 

Vapaata illanviettoa 

  



Sunnuntain ohjelma 

9.00-11.00  Kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan johtaminen 

Mika Jokinen ja Tuula Peltoniemi, Vanhempaintoiminnan mentorit 

Vastaa 7.8. mennessä lyhyeen mentoreiden ennakkokyselyyn ja pyydä myös 

kaikki muutkin kuntayhdistyskollegasi hallituksessa/johtokunnassa vastaamaan 

kyselyyn. Näin saamme kuvaa nykytilasta. Linkki kyselyyn: 

https://forms.gle/yAWGyU4bqzzqo3s79  

11.00-11.15 Tauko 

11.15-12.30 Verkostoitumista 

 Valtteri Tervala ja Anri Leveelahti, Vanhempainliitto 

12.30-13.00 Vanhempainliitto 112-turvallisuusteemalla vuoteen 2020 

Ulla Siimes, Vanhempainliitto  

13.00 Päätöslounas, Ravintola Mankeli  

 Kotimatka, yhteiskuljetus Helsingin keskustaan Kiasmalle 

 

Lisätiedot:  Järjestötoiminnan asiantuntija Valtteri Tervala, valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi tai 

044 755 1374  

Järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti, anri.leveelahti@vanhempainliitto.fi tai 

044 755 1372 

https://forms.gle/yAWGyU4bqzzqo3s79

