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Tervetuloa Vanhempainliiton Verkostopäivään! 

Ajankohta:  14.11.2020 

Paikka:  Hotelli Haaga, Helsinki 

Kenelle: Kuntakohtaisille vanhempaintoimijoille (2 osall./yhdistys) 

Verkostopäivien esittely 

Tapahtuma yhdistää kuntakohtaisia vanhempaintoimijoita ja tarjoaa paikan uusille ajatuksille sekä innostaa 

tekemään tärkeää työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkostopäivään voivat 

osallistua kaksi henkilöä/ kuntakohtainen vanhempainyhdistys. Teemoina ovat kodin ja koulun yhteistyö ja 

turvallisuus kasvatusyhteisöissä. Tapahtumassa keskitytään erityisesti dialogiin ja annetaan aikaa 

keskusteluille eri kodin ja koulun yhteistyön ulottuvuuksista. Lisäksi verkostopäivien osallistujille on tarjolla 

alkusammutuskoulutus. 

Tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti yksipäiväisenä. Tapahtuman turvallisuus on ensisijaisen tärkeää 

ja olemme ottaneet hygieniasuositukset huomioon suunnittelussa.  

Verkostopäivien ohjelman tavoitteet 

Osallistujat osaavat selittää onnistuneen kodin ja koulun yhteistyön keskeiset osa-alueet. Lisäksi osallistujat 

tietävät kasvatusyhteisöissä toteutettavasta turvallisuussuunnittelusta ja siitä, kuinka vanhemmat voisivat 

osallistua ennaltaehkäisevään turvallisuustoimintaan. Tavoitteena on myös, että osallistujat osaavat 

käyttää alkusammuttimia turvallisesti ja tietävät, milloin erilaisia alkusammuttimia käytetään. 

 



 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen lokakuun 13. päivä mennessä. Tapahtuman aineisto, ilmoittautuminen ja lisätiedot 

löytyvät verkosta vanhempainliitto.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on sitova. Vanhempainliitto kustantaa 

osallistujille ohjelman, majoituksen ja matkakulut.  

Majoitus ja matkakulujen korvaaminen 

Suosittelemme yhteiskuljetuksia verkostopäivään. 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 Haagassa. Osallistujat voivat varata majoituksen la-su 

yöksi ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli pitkänmatkalaisena tarvitset majoituksen jo perjantaina, kerro 

siitä ilmoittautumisessa. 

Tapahtuman turvallisuus 

Osallistujien terveys on tilaisuudessamme erittäin tärkeää. Siksi olemme laatineet viranomaisten 

suositusten pohjalta hygieniaohjeistuksen ja yhdessä Hotelli Haagan henkilökunnan kanssa huolehdimme 

tilaisuuden turvallisuudesta. Tarvitsemme tähän työhön myös osallistujien sitoutumista ja toivomme, että 

osallistujat sitoutuvat osaltaan noudattamaan seuraavia ohjeita: 

- Pidämme tilaisuudessa 1,5m välit toisiin ihmisiin 

- Ahtaissa tiloissa käytetään suojamaskia (Vanhempainliitto hankkii tilaisuuteen kasvomaskeja) 

- Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan 

- Vältetään kättelyä ja koskettelua 

- Pestään ja desifioidaan käsiä usein 

- Tuuletetaan tiloja ja huolehditaan ilmanvaihdosta 

- Kaikki, jotka tuntevat mitään sairastumiseen viittaavia oireita jäävät kotiin   

https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/kuntakohtaisten-vanhempaintoimijoiden-verkostopaivat-29-30-8-2020/


Lauantain ohjelma 

Aamiaisbuffet klo 9.00 Ravintola Central Parkissa. Ilmoittautuminen Hotelli Haagan kokoustila Lehto 9.30 

alkaen. 

10.00  Tilaisuudet avaus 

 Verkostopäivien ohjelma ja käytännön asiat 

 Turvallisuusinfo 

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja järjestötoiminnan asiantuntija Valtteri Tervala, 

Vanhempainliitto 

10.10  Esittäytyminen ja kuulumiset, toiminnanjohtaja Ulla Siimes 

11.00  Kodin ja koulun yhteistyön malli, erityisasiantuntija Tuija Metso, Vanhempainliitto 

 Kodin ja koulun yhteistyön malli avaa hyvän yhteistyön perusasiat. Mallista 

tuotetaan kirjallista- ja digitaalista aineistoa sekä laaditaan koulutuspaketti 

vanhempainyhdistystoimijoille.  

12.00  Lounas  

13.00  Keskustelua kodin ja koulun yhteistyöstä teemaryhmissä  

 Tila Koivikko 

 Tila Kuusikko 

 Tila Havu 

15.00  Alkusammutuskoulutus, turvallisuuskouluttaja Valtteri Tervala 

16.30  Päivän oivallukset ja yhteenveto 

17.00  Vapaa-aikaa 

18.00  Päivällinen 

21.00  Vapaata illanviettoa salakapakassa Hotelli Haagassa  



Sunnuntain ohjelma 

9.00 Aamupala ja kotimatkalle! 

 

 Vanhempainliiton liittokokous pidetään Hotelli Haagassa klo 9 alkaen. 

 

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 

 


