POHJANMAAN VARHAISKASVATTAJA 2019
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
YLIOPISTON PÄÄRAKENNUS TERVAHOVI, VAASA
TIISTAI 11.6.2019 KLO 8-16
1. SAAPUMINEN
Vaasan yliopiston päärakennus Tervahovi sijaitsee osoitteessa Wolffintie 34, Vaasa. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Alueella on rajallinen määrä maksuttomia parkkipaikkoja.
3. VAATESÄILYTYS
Vaatesäilytys tapahtumapaikalla on maksuton ja vartioimaton.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Kun saavut tapahtumapaikalle, nouda aulasta henkilökohtainen nimikorttisi. Kortit on aakkostettu pöydille vaatesäilytyksen viereen
sukunimen mukaan ja ne toimivat pääsylippuina tapahtumaan. Muuta ilmoittautumista ei tarvita.
5. RUOKAILU
Lounas tapahtumapaikalla on vapaavalintainen ja omakustanteinen Ravintola Mathildassa. Lounas, hinta 10 € / hlö, sis. alv 14%
Cafe Oskar ja Ravintola Mathilda ovat auki 11.6. klo 8.00 alkaen – niistä voit ostaa pientä purtavaa sekä kahvia ja teetä.
MENU
-Jauhelihafrikadellit kermaisessa pippurikastikkeessa, (G,M) paahdetut kauden kasvikset
-Kasvisporkkanapihvit, limeaioli (vegaani, M,G), paahdetut kauden kasvikset
-Kermainen kalakeitto ( G,L, )
VL=vähälaktoosinen, L=laktoositon, M=maidoton, G=gluteeniton
Lounaaseen sisältyy lounassalaatti, ruokajuomat, leipäpöydän tuotteet ja levite.
Lisätietoja antavat Hanna Lillthors puhelimitse 020 760 0324 tai sähköpostitse mathilda@juvenes.fi
Ole ystävällinen ja vastaa alla olevan linkin kyselyyn, niin henkilökuntamme osaa varautua lounaan määriin.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCDkEgaArgucozWjQdWoM8oOGVrTAKb-nlF3VkbwP-B6141Q/viewform?usp=sf_link
6. OHJELMA
Tapahtumassa on kaksi luentosalia. Ilmoittautuminen salien luennoille on tapahtunut etukäteen ja jokainen osallistuja on
ilmoittautunut vain yhteen saliin. Osallistuminen molempien salien luennoille ei siis ole mahdollista.
Osallistu IDEA 2019– kilpailuun netissä: https://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/idea-2019/
Varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaisesti jaettu kilpailu odottaa juuri sinun parhaaksi kokemaasi käytännön
vinkkiä tai uutta ideaa. Palkitsemme 5 parasta ideaa sisäänpääsyllä Varhaiskasvatus-messuille Helsingissä perjantaina 4.10.2019
sekä upeilla alan tuotteilla. Lisää infoa kilpailusta saat paikan päällä!
7. NÄYTTELY
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.
8. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät tapahtumaa seuraavasta päivästä lähtien osoitteessa www.varhaiskasvattaja.fi
9. 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.
10. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan ”peruutus on
tapahtunut viimeistään 11.5.2019”. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
11. MUUTA
Huomioithan hajusteyliherkkyydestä kärsivät osallistujamme ja vältät hajusteiden käyttöä tapahtumapäivänä, kiitos!

