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Hyvä osallistuja, 
 

Tervetuloa Tuusulaan Hotelli Krapiin Vanhempainliiton järjestämään verkostotapahtumaan 24.-

25.8.2019. Luvassa on uuden oppimisen hetkiä, hedelmällisiä keskusteluita ja vertaistukea.  

Aloitamme kesäpäivien ohjelman Erätauko-dialogikoulutuksella. 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. Sunnuntaiaamu aloitetaan jykevästi, kun kokeneet 

Vanhempaintoiminnan mentorit houkuttelevat toiminnastanne parhaat puolet esiin ja oivalluttaa 

uusien näkökulmien äärelle. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat omien yhdistysten 

kehittämiskohteita. 

 

Saapuminen 
Yhteiskuljetuksen varanneille on järjestetty 

kuljetus, joka lähtee Helsingistä Kiasman edestä 

lauantaina klo 8.45. Muistathan olla ajoissa 

paikalla. Yhteyshenkilöinä toimivat Sari 

Haapakangas (040 675 7599) ja Aslak Rantakokko 

(040 721 1300). 

Tapahtumapaikka on osoitteessa Rantatie 2 

Tuusula. Tapahtumapaikalla on reilusti 

pysäköintitilaa, mikäli saavutte autolla. 

Ilmoittautuminen alkaa lauantaina klo 9.30. 

Aloitamme virallisen ohjelman klo 10 Krapin 

kokoustilassa Vintti, mikä sijaitsee Hotelli Krapin 

yläkerrassa. Seuraa Hotellilla Vanhempainliiton 

logoja ja löydät perille oikeaan tilaan. Ottakaa 

matkalaukut mukaan kokoustilaan, sillä 

kirjautuminen hotelliin tapahtuu myöhemmin 

päivällä.  

  

Majoitus 
Majoitus tapahtuu Hotelli Krapissa. Huonejako 

löytyy liitteestä 2. Kaikki majoitukset on varattu Vanhempainliiton toimesta. Pe-La yöpyjille majoitus 

on Hotelli Arthurissa Helsingin keskustassa. 

  



Matkakulujen korvaaminen 
Suosittelemme yhteiskuljetusta kesäpäiville. Matkakulut korvataan luottamushenkilöille ja 

osallistujille voimassa olevan verottajan päätöksen mukaisesti (Verovapaat 

matkakustannusten korvaukset) kuitenkin halvimman mahdollisen kulkuneuvon mukaan 

erikseen sovittavia tilanteita lukuun ottamatta. Luottamushenkilöillä ja osallistujilla 

kilometrikorvauksena käytetään 50 %:a verottajan päätöksen tasosta. Matkalaskuun (Liite 

2.) on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut 

saatavilla.  

Toimi näin:  

- suosittelemme julkisia kulkuvälineitä ja korvaukset maksetaan pääsääntöisesti 

julkisten kulkuneuvojen mukaan 

- hanki matkaliput halvimman mahdollisen kulkuneuvon mukaan 

- ota talteen tositteet (liput, kuitti)  

- täytä tapahtuman jälkeen matkalaskulomake ja palauta se tositteineen 

Vanhempainliittoon 

- voit myös täyttää matkalaskulomakkeen kesäpäivien aikana, mikäli sinulla on 

tositteet mukana 

Yleistä  
Luentotilana toimii koko tapahtuman ajan kokoustila Vintti, jonne on pääsy myös hissillä. 

Johtokunnan kokous pidetään lauantaina kokoustila Ali-Tuvassa. Kokous alkaa suoraan 

lounaalta. 

Lauantaina tarjolla on kotiruokalounas ja päivällisellä Mankelin ”paella” (kasvisruoka). 

Sunnuntaina majoittujille on tarjolla aamiainen ja päätöslounaalla on päivän keitto. Koko 

tapahtuman ajan jokainen huolehtii ruokailujen juomakustannuksista (alkoholijuomat ja 

virvokkeet). 

Lauantaina on varattu savusauna ja aloitamme miesten vuorolla klo 20. Vuoronvaihto 

toteutetaan n. 21. Illanvietto on mahdollista saunalla klo 22 asti, jonka jälkeen kokoustila 

Vintti tarjoaa suojaa 24 asti. Illalla on tarjolla vain pikkusuolaista. Ravintola Mankeli 

sulkeutuu klo 23, jossa on anniskeluoikeudet. Saunalla voi ostaa saunajuomia, jotka jokaisen 

tulee omakustanteisesti maksaa saunan jälkeen. 

Lauantaina päivällisen jälkeen on vapaa-aikaa. Mikäli haluatte, on Krapin ympäristössä 

erilaisia tutustumiskohteita, kuten Aleksis Kiven kuolinmökki. Lisätietoja enemmän paikan 

päällä lauantaina ja www.visittuusulanjärvi.fi.  

Haluamme tarjota kaikille osallistujille onnistuneen elämyksen. Tapahtuma on syrjinnästä 

vapaata aluetta ja fyysisesti esteettömyyden turvaamisen lisäksi tapahtumassa 

huolehditaan, että ilmapiiri on moninaisuutta kunnioittava. Saavuthan ilman voimakkaita 

hajusteita. Mikäli haluat varmistaa tapahtuman esteettömyyden, voit olla etukäteen 

yhteydessä Valtteriin (valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi, 044 755 1374). 

 

http://www.visittuusulanjärvi.fi/
mailto:valtteri.tervala@vanhempainliitto.fi


 

Lauantain ohjelma 
 

Ilmoittautuminen ja aamukahvia/-teetä tarjolla Hotelli Krapin kokoustila Vintillä 9.30 alkaen 

10.00 Tilaisuuden avaus  

Viikonlopun ohjelma, turvainfo ja käytännön asiat 

Esittäytyminen ja tutustuminen 

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä järjestötoiminnan asiantuntijat Valtteri Tervala ja 

Anri Leveelahti, Vanhempainliitto 

10:45 Erätauko-dialogikoulutus  

 Asiantuntija Marion Fields, 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. 

12.45  Lounas, Ravintola Mankeli  

13.00-15.00 Johtokunnan kokous 

13.30  Erätauko-koulutus jatkuu 

14.45  Tauko, kahvi ja makealeipä   

15.00 Kaikille yhteinen koulu – erityislapset ja inkluusio 

Erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas ja yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak 

Rantakokko, Vanhempainliitto 

16.55-17.00 Päivän yhteenveto ja oivallukset 

 Valtteri Tervala, Vanhempainliitto 

18.00  Päivällinen, Ravintola Mankeli 

Vapaa-aikaa, kukin voi halutessaan käydä tutustumassa lähialueeseen, missä mm. 

Aleksis Kiven kuolinmökki ja Halosenniemi. Katso lisää Visit Tuusulanjärvi.  

20.00-22.00 Savusauna  

 

  

https://www.visittuusulanjarvi.fi/


Sunnuntain ohjelma 
 

9.00-11.00  Kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan johtaminen 

Mika Jokinen ja Tuula Peltoniemi, Vanhempaintoiminnan mentorit 

Onko kuntakohtainen vanhempaintoiminta haastavaa? Parhaimmillaan se on 

tavoitteellista ja yhteisiä asioita kehittävää toimintaa, jossa jokaisella on oma 

roolinsa. Miten sellaista johdetaan?  

11.00-11.15 Tauko 

11.15-12.30 Verkostoitumista, aiheina mm. digitaalinen yhteistyötila ja kielivalinnat 

 Valtteri Tervala, Anri Leveelahti ja Ulla Siimes, Vanhempainliitto 

12.30-13.00 Vanhempainliitto 112-turvallisuusteemalla vuoteen 2020 

Ulla Siimes, Vanhempainliitto  

13.00 Päätöslounas, Ravintola Mankeli  

14.15 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 

 

 

 


