KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ HELSINKI 2020, KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
FINLANDIA-TALO, TIISTAI 11.2.2020 KLO 8-16
1. SAAPUMINEN
Finlandia-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ovet aukeavat klo 8.00 ja tapahtuma päättyy klo 16.00.
2. PYSÄKÖINTI
Huomioithan, että pysäköinti Finlandia-talon pysäköintihallissa on maksullista.
3. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Rintaan kiinnitettävät nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne
löytyvät pääsisäänkäynnin läheisyydessä olevalta pöydältä sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi
tapahtumaan. Tapahtumassa on maksuton vaatesäilytys.
4. RUOKAILU (HUOM! KAIKKI YHTEYDENOTOT RUOKAILUA KOSKIEN SUORAAN RAVINTOLAAN)
Varaa omakustanteinen buffetlounas etukäteen VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 6.2.2020 tästä linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/Kehittyva_Vanhustyo_2020_lounas
Varaamalla lounaan etukäteen määräaikaan mennessä, on lounaslipukkeet mahdollista ostaa edullisemmalla ennakkohinnalla.
Paikan päällä lounaslipukkeita on myynnissä rajallinen määrä joten vain ostamalla ne etukäteen, voit varmistaa lounaan paikan
päällä. Lounas ennakkomyyntijärjestelmän kautta etukäteen ostettuna 14,00 / henkilö, paikan päällä ostettuna 16,00 / henkilö.
Menu 11.2.2020:
Raikasta kasvissalaattia G, Veg
Meloni-paprikasalaattia ja vuohenjuustoa L, G
Kiviarinaleipää ja voita M, Veg / L, G
***
Paahdettua kotimaista maalaiskanaa, rosmariinikastiketta M, G
Parmesanperunaa ja papru-sienihauduketta L, G
(kasvisruoka saatavissa erikseen ruokavaliosta ilmoittaneille:
Punajuurirösti, papu-sienihauduketta M, G)
***
Reilun kaupan luomukahvi / -tee
Täytekeksejä
Ruokajuomana jäävesi sisältyy lounaan hintaan.
Kahvilapalvelut
Kahviopisteet avoinna Helsinki-lämpiössä ja Piazza-lämpiön pohjoispäädyssä aamusta lounaan päättymiseen asti.
Finlandia-talon ulkopuolisia lounasvaihtoehtoja löytyy osoitteesta www.eat.fi
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan tapahtumapaikalla. Aamukahvi on omakustanteinen.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
5. OHJELMA JA LUENTOMATERIAALIT
Ohjelma löytyy tapahtuman kotisivuilta www.kehittyvavanhustyo.fi Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle.
Finlandia-saliin mahtuvat kaikki, Helsinki-saliin sen sijaan rajallinen määrä osallistujia (350) kuten myös tietoiskuihin ja
työnäytöksiin. Otathan toiset huomioon etkä varaa paikkoja saleista etukäteen. Huomaathan, että salien vaihto on mahdollista vain
taukojen aikana - ei kesken esitysten. Luentomateriaalit löytyvät 12.2.2020 lähtien tapahtuman kotisivuilta.
Uutuutena tapahtumassa – sisääntuloaulan tapahtumainfossa on jaossa rekry-rintamerkkejä, joiden avulla työnhakijat ja
työnantajat löytävät toisensa helpommin!
6. NÄYTTELY
Tapahtumassa on noin 60 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin voit tutustua koko päivän alkaen klo 8.00. Voit myös
tehdä hankintoja näyttelystä niin kotiin kuin työpaikallekin. Näyttely on avoinna koko päivän. Näytteilleasettajaluettelon ja
pohjakartan löydät tapahtuman kotisivuilta.
7. PALAUTELOMAKE
Otamme mielellämme vastaan palautetta tapahtumasta! Palautelomake aukeaa heti tapahtuman päätyttyä tapahtuman
kotisivuilla.
8. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 11.1.2020. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
9. 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 tapahtumainfossa kun noudat nimikorttisi.

