KESKI-SUOMEN VARHAISKASVATTAJA 2019, KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI
PERJANTAI 1.11.2019 KLO 8-16
1. SAAPUMINEN
Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus Paviljonki sijaitsee osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Jyväskylän Paviljongin piha-alueella on runsaasti pysäköintitilaa. Kaikki P-alueet ovat maksullisia. Lisätietoja: www.paviljonki.fi/pysakointi
3. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne löytyvät maksuttoman
vaatesäilytyksen luota tapahtumainfosta sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi tapahtumaan.
4. RUOKAILU
HUOM! Kaikki yhteydenotot ruokailuun liittyen (myös erityisruokavaliot) ja ennakkotilaukset ryhmille:
Sari Söderström sari.soderstrom@paviljonki.fi ja puh. 050 433 9015
Lounasruokailu Jyväskylän Paviljongin ravintola Fanerissa, (3. krs.) on omakustanteinen, paikan päältä ostettuna hintaan 12,00 € (10,53 € +
alv 14%)
Ennakkoon tilattujen lounaslippujen nouto ja lounaslippujen osto paikan päällä ravintola Fanerista. Ennakkoon tilatut lipukkeet laskutetaan ja
ne laitetaan valmiiksi kuoreen tilaavan yrityksen / yhdistyksen / yksityishenkilön nimellä.
Kotiruokalounas menu 1.11.2019:
Salaattipöydän antimet
Leipää ja levitettä
Paahdettua kananpoikaa tummassa paprikakastikkeessa
Paistettuja perunoita ja päivän kasviksia
Kahvi, tee
Ruokajuomana jäävesi
Ravintola Fanerissa on kahvila avoinna klo 8.00 – 11.00. Myynnissä on pientä purtavaa, kahvia, teetä ja virvokkeita. Ruuhkien välttämiseksi
toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan tapahtumapaikalla.
5. OHJELMA
Ohjelma löytyy tapahtuman kotisivuilla https://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/keski-suomi-2019/
Tapahtumassa on kaksi luentosalia – Wilhelm-saliin mahtuvat kaikki osallistujat, Wivi-saliin 300 osallistujaa. Tapahtumaan on ilmoittautunut
yhteensä n. 500 henkilöä.
6. NÄYTTELYT
Tapahtuman yhteydessä järjestetään näyttely, jossa osallistujien kannattaa tutustua varhaiskasvatusalan näytteilleasettajien tuotteisiin ja
palveluihin ja tehdä hankintoja työpaikalle ja kotiin. Tutustu jo ennakkoon näytteilleasettajaluetteloon sekä näyttelyn pohjakarttaan.
7. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät 4.11.2019 lähtien tapahtuman kotisivuilla https://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/keski-suomi-2019/.
8. PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJE
Muistathan antaa tapahtumasta palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely aukeaa heti
tapahtuman päätyttyä tapahtuman kotisivuilla.
Otamme mielellämme vastaan varhaiskasvattaja -tapahtumien kehittämisideoita ja koulutusaiheita kotisivuillamme
www.varhaiskasvattaja.fi. Sieltä pääset myös tilaamaan uutiskirjeemme, jossa käsitellään varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja
kerrotaan uusista tapahtumistamme.
9. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Peruutusehdot: ”Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 1.10.2019. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö. ”
10. MUUTA
Huomioithan hajusteyliherkkyydestä kärsivät osallistujamme ja vältät hajusteiden käyttöä tapahtumapäivänä, kiitos!
Tapahtumassa tullaan mahdollisesti kuvaamaan lähinnä yleisluontoisia tunnelmakuvia tapahtumasta. Jos ehdottomasti et halua tulla
kuvatuksi, ilmoitathan siitä erikseen Globexin infopisteellä kun noudat nimikorttisi.

