
 

 
 
 
 
 
Kuka voi järjestää? 
Kuka vain, esimerkiksi paikallisen vanhempainyhdistyksen edustaja, perhekerhon tai -kahvilan vetäjä tai 
paikallisen järjestön edustaja. 
 
Illan tarkoitus 
Ideana on järjestää vanhempainilta, jonka teemana on energiansäästön turvallisuuskysymykset ja 
sähkökatkoihin varautuminen. Teemoja käsitellään rennosti ja lapsiperhelähtöisesti. Ei haittaa, jos kaikkiin  
 
Kenelle tilaisuus on tarkoitettu? 
Lasten ja nuorten vanhemmille. Iltaa ei ole suunniteltu lapsille vaan heille on omaa materiaalia sekä 
koulujen kautta tarjolla että tilaisuuden jälkeen perheelle on toiminnallinen ohjelma varautumiskävely. 
 
Tilaisuus voi olla suunnattu yhden päiväkodin tai koulun vanhemmille tai se voi olla järjestetty myös 
laajemmallekin joukolle. 
 
Miten vanhemmat voivat saada viestin? 
Voit levittää kutsua esimerkiksi päiväkodin tai koulun kautta sekä sähköpostiryhmien, Wilma-viestien tai 
vastaavien ja someryhmien kautta.  
 
Jos järjestät yhtä päiväkotia tai koulua isomman tilaisuuden, voit ehkä levittää viestiä vanhempien 
someryhmien kautta tai pyytää alueen lapsijärjestöjä tai kuntaa levittämään viestiä.  
 
Tilaisuuden kesto  
Suosittelemme, että tilaisuus kestäisi noin 1,5 tuntia. 
 
Tilaisuuden ajankohta 
Varautumisen vanhempainilta kannattaa järjestää joulu-tammikuussa, koska aiheet liittyvät erityisesti 
tähän talveen ja ensi kevääseen. 
 
Kutsu  
Kutsu kannattaa lähettää ajoissa, mielellään 2-3 viikkoa etukäteen. 
Varaa ennen kutsun lähettämistä sopiva tila esimerkiksi koulusta ja mieti, onko järjestäjillä mahdollisuutta 
järjestää paikalle tarjoiluja. 

Valmiit materiaalit 
Voit ottaa valmiin Powerpoint-esityksen sekä kutsupohjan ja somekuvan käyttöösi nettisivuilta 
https://www.spek.fi/varautumisillat. 

Tilaisuuden lopussa voit antaa nettisivuilta tulostetun infolapun vanhemmille tai antaa siihen linkin 

Kustannukset 
SPEK tarjoaa materiaalin maksutta käyttöön. Tiloista ja mahdollisista tarjoiluista tulevat kulut ovat 
paikallisen järjestäjän vastuulla. 
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Vanhempainillan vetäjän rooli 
Vanhempainillan vetäjänä sinun ei tarvitse olla näiden teemojen asiantuntija vaan toimit tilaisuuden 
koollekutsujana, esittelijänä ja keskustelun vetäjänä. Tarkoituksena on saada rento hyväntuulinen tilanne ja 
mukavia kohtaamisia.  
 
Ei haittaa, jos et itse tiedä vastauksia kysymyksiin. Voit myös lähettää meille kysymyksiä etukäteen tai 
tilaisuuden jälkeen (tiedotus@spek.fi). Kerro viestissä, milloin tilaisuus on ja laita viestikenttään 
Varautumisen vanhempainilta.  
 
Mistä vetäjä saa lisätietoa etukäteen? 
Lisätietoa teemoista saa 72tuntia.fi-sivuilta osoitteesta https://72tuntia.fi/ sekä uutisesta 
https://www.spek.fi/suurin-saastokeino-ei-liity-kodin-sahkolaskuun-tulipalo-tulee-viela-kalliimmaksi/.  
Ei kuitenkaan haittaa, jos et ehdi näihin tutustua. 
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