
VARHAISKASVATUKSEN JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN VALTAKUNNALLINEN SEMINAARI 
FINLANDIA-TALO, HELSINKI-SALI, 6.-7.6.2019 
  
PAIKKA 
Finlandia-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti M3. 
 
Tässä saapumisohjeet: 
https://www.finlandiatalo.fi/fi/kavijoille/sijainti-ja-kulkuyhteydet  
  
PYSÄKÖINTI 
Huomioithan, että pysäköinti Finlandia-talon pysäköintihallissa on maksullista. 
  
SAAPUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen alkaa klo 8:45. 
Saapuessasi tapahtumaan, nouda Helsinki-salin lämpiöstä / edestä henkilökohtainen nimikorttisi, joka toimii pääsylippunasi 
seminaariin. Nimikortit on aakkosteltu sukunimen mukaan.  
 
RUOKAILU  
Aamiaiset, lounaat ja iltapäiväkahvit sisältyvät tapahtuman hintaan. Aamiaiset ja lounaat tarjoillaan ravintolasalissa 2. kerroksessa, 
iltapäiväkahvin tarjoilupaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
  
Torstai 6.6. 
 
Aamukahvi: 
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä 
Kauraruutu kalkkuna-kasvistäytteellä 
Pieni vuohenjuustopaistos 
Luonnonjogurttia ja kauden granolaa 
 
Kokouslounas noudetaan buffet-pöydästä ja nautitaan pystypöytien ääressä: 
Raikasta vihersalaattia 
Tomaatti-Caesar-salaattia 
Kirkas inkivääri-cole slaw kevätkaalista 
* * * 
Sipulipihviä ja puikulaperunamuusia 
* * * 
Reilun kaupan luomukahvia ja –teetä, päivän pieni makeinen 
 
Iltapäiväkahvi 
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä 
Artesaani-puolukkapulla 
Mini-brownies 
Paloiteltuja hedelmiä 
 
Perjantai 7.6. 
 
Aamukahvi: 
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä 
Pieni ruisnappi luomuemmentaltäytteellä 
Mini-croissant ja kauden hilloketta 
Omena-punaherukkasmoothie 
 
Kokouslounas noudetaan buffet-pöydästä ja nautitaan pystypöytien ääressä: 
Raikasta vihersalaattia 
Paahdettua kukkakaalia ja luomukvinoaa 
Basilikalla marinoitua papusalaattia 
* * * 
Kevyesti savustettua kirjolohta ja tilliperunaa sekä fenkolikastiketta 
* * * 
Reilun kaupan luomukahvia ja –teetä, päivän pieni makeinen 
 
Iltapäiväkahvi 
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä 
Raparperi-mansikkapiirakkaa 
Täytettyjä tuulihattuja 

https://www.finlandiatalo.fi/fi/kavijoille/sijainti-ja-kulkuyhteydet


Paloiteltuja hedelmiä 
 
Erityisruokavaliot huomioidaan ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen mukaisesti. 
  
Aamupala to klo 9:00-9:45 ja pe klo 8:30-9:00  
Lounasbuffet torstaina klo 12-13:15 ja perjantaina klo 11:30-13:00  
Seminaaritiloissa tarjoiltavat iltapäiväkahvit torstaina ja perjantaina  
  
OHJELMA 
Liitteenä seminaarin ohjelma. 
  
LUENTOMATERIAALIT 
Emme jaa paikan päällä paperimateriaaleja. Luentomateriaalit löytyvät 10.6.2019 alkaen tapahtuman 
kotisivuilta https://varhaiskasvatusmessut.net/varhaiswp/johdon-seminaari-2019/ 

PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJE 
Muistathan antaa meille palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely aukeaa heti 
tapahtuman päätyttyä osoitteessa www.varhaiskasvattaja.fi ja siellä JOHDON SEMINAARI. 

Otamme mielellämme vastaan myös luentoehdotuksia ja kehittämisideoita tulevia tapahtumia varten. Niitä pääset antamaan tästä 
linkistä 

Tästä linkistä puolestaan pääset tilaamaan uutiskirjeemme, jossa käsitellään varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja kerrotaan 
tulevista tapahtumistamme. 

PERUUTUSEHDOT 
Ilmoittautuminen on voitu peruuttaa veloituksetta, kunhan ”peruutus on tapahtunut viimeistään tiistaina 7.5.2019”. Estyneen 
osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.  
 
MUUTA 
Huomioithan hajusteyliherkkyydestä kärsivät osallistujamme ja vältät hajusteiden käyttöä tapahtumassamme, kiitos.  
  
 

https://varhaiskasvatusmessut.net/varhaiswp/johdon-seminaari-2019/
http://www.varhaiskasvattaja.fi/
http://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/yhteydenotto/
http://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/yhteydenotto/
http://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/uutiskirjeen-tilaus/

