
 

30.09-02.10.2018 

VARHAISKASVATUS JA 

PERUSOPETUS-PIETARI 

KUTSUU! 

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN 

OPINTOMATKA PIETARIIN 
 

Vertikal Oy järjestää yhdessä VisitEDUfinn Oy: n kanssa 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiantuntijoiden 

opintomatkan Pietariin. Tutustumme kehittyvään ja muuttuvaan 

venäläiseen koulutukseen. Vierailemme päiväkodissa ja koulussa 

ja saamme keskustella paikallisten asiantuntijoiden ja johdon 

kanssa. Lisäksi on tilaisuus osallistua yhteiseen seminaariin 

yhdessä venäläisten asiantuntijoiden kanssa. 

 

 

 

 
 

 

  



 

OPAS 

Matkanjohtajana toimii Vertikal Oy:n 

toimitusjohtaja, Simo Pokki. Asiantuntijana 

matkalla on Kuntaliiton kehittämispäällikkö 

Jarkko Lahtinen. 

  

HINNAT 

Opintomatkan hinta on 799 euroa 

majoituttaessa yhden hengen huoneissa. 

Kahden hengen huoneessa matkan hinta on 

749 euroa. Majoitustaso on ****. Early bird 

hinnat 25.6. mennessä: 

o yhden hengen huone 760 euroa 

o kahden hengen huone 710 

o (hintoihin lis. alv 24 %) 

 

HINTA PITÄÄ SISÄLLÄÄN: 

o bussikuljetukset paikan päällä  

o majoituksen 4 tähden hotellissa 

aamiaisineen 

o vierailut ja muun ohjelman sekä yhden 

illallisen 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ 

Opintomatkan luonteesta johtuen 

osallistujamäärä on rajoitettu 12 henkeen. 

Varmista siis osallistumisesi ilmoittautumalla 

hyvissä ajoin!  

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Sitova ilmoittautuminen tapahtuu online-

lomakkeella. Ilmoittaudu TÄSTÄ>> 

Ilmoittautuminen päättyy, kun 10 hengen 

maksimimäärä on saavutettu, kuitenkin 

viimeistään 10.9.2018 

 

ALUSTAVA OHJELMA (AJAT 

PAIKALLISTA AIKAA): 

 

Sunnuntai 30.9.2018 

o 16:00 lähtö Allegrolla 

o matkalla keskustelua, briiffausta 

ajankohtaisista asioista 

o illallinen (opastettu, omatoimi) 

 

Maanantai 01.10.2018  

o 8:00-9:00 kuljetus 

o 9:00-13:00 vierailu päiväkodissa tai 

koulussa 

o 14:00 paluu hotelliin 

o 14:00-16:00 vierailun purku, alustettua 

keskustelua 

o 16:00-19:00 vapaa-aikaa 

o 20:00 illallinen 

https://ilmo.contio.fi/vertikal/main.aspx?id=110


 

Tiistai 02.10.2018 

o 9:00-10:30 alustettua keskustelua 

o 11:00-14:00 yhteinen seminaari venäläisten 

kanssa / erikseen sovittava vierailu 

- Vasili Suhomlinskin 100-

vuotisjuhlaseminaari: "I give my heart to 

children" 

o 15:30 paluu Allegrolla 

 

MAKSUEHDOT 

Ennakkomaksu 200 € / henkilö laskutetaan 

ilmoittautumisen jälkeen.  

 

 

Mahdollisten peruutusten yhteydessä 

ennakkomaksua ei palauteta. 

 

PERUUTUSKULUT 

Yli 21 vrk ennen matkaa: 200 € / henkilö 

14-21 vrk ennen matkaa: 50 % matkan 

hinnasta  

Alle 14 vrk ennen matkaa: 100 % matkan hinta  

 

PASSI JA VIISUMI 

Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan 

päättymisestä. Viisumi sisältyy matkan hintaan. 

 

 

 


