
Pohjois-Suomen pelastusliiton ajankohtaisseminaari ja 
vuosikokous järjestetään tänä vuonna Ylivieskassa 
lauantaina 7.5. Ylivieskaan on mahdollista tulla jo 
perjantai-iltana, jolloin ohjelmassa on vapaamuotoinen 
verkostoitumistilaisuus pelastusalan henkilöstön kesken.

Paikka
Hotelli Käenpesä (perjantain iltatilaisuus ja majoitus)
Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU (lauantain seminaari ja kokoukset)

Kohderyhmä
Tilaisuudet on tarkoitettu pelastusliiton jäsenten henkilöstölle, sopimuspalokuntien henkilöstölle 
(toimihenkilöt, hälytyskelpoiset, palokuntanuorten ohjaajat, palokuntanaiset ja pelastuslaitosten 
henkilökunta). 

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 20.4. mennessä osoitteessa: 
https://link.webropolsurveys.com/S/D0ACEA43A4673D94. 

Lisätietoja
Patrik Willberg, toiminnanjohtaja, puh. 040 7255 448, patrik.willberg@spek.fi

Yhteistyössä
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Iltatilaisuus perjantaina

Perjantaina ohjelmassa on vapaamuotoinen iltatilaisuus, jonka yhteydessä on tarjolla iltapala. 
Hieno mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa pelastusalan tulevaisuudesta. Kannattaa tulla 
paikalle siis jo perjantaina!

Majoitus

Ilmoittautumisen yhteydessä voit varata majoituksen hotelli Käenpesästä. Majoitukseen 
kuuluun aamiainen lauantaina, iltasauna, langaton nettiyhteys ja ilmainen pysäköinti-
mahdollisuus. Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Huoneiden luovutus on 
lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. 

Osallistumispaketit

Osallistumispaketit (jäsenhinta/ei jäsenhinta):

• Paketti1 (100 €/125 €)
• Majoitus 2h hotellihuoneessa, pe iltapala, la aamukahvi, lounas ja seminaari

• Paketti2 (20 €/30 €)
• La aamukahvi, lounas ja seminaari

• Paketti3 (85 €/-) – vuosikokouksen edustajan paketti majoituksella
• Majoitus 2h hotellihuoneessa, pe iltapala, la aamukahvi, lounas ja seminaari

(yksi henkilö/jäsenyhdistys)

• Paketti 4 (0 €/-) – vuosikokouksen edustajan paketti ilman majoitusta
• La aamukahvi, lounas ja seminaari (vuosikokouksen edustajan paketti)

1h hengen huoneesta 30 € lisämaksu.
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Ohjelma

Perjantai 6.5. – Hotelli Käenpesä, Lintutie 1

Klo 15.00 Majoittuminen mahdollista

Klo 21.00 Iltapala

Tervetuloa Ylivieskaan!

Lauantai 7.5. – JEDU, Kuusitie 6

Klo 8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Klo 8.45 Seminaarin avaus

puheenjohtaja Marko Koivikko / Pohjois-Suomen pelastusliitto

Klo 9.00 Psyykkinen toimintakyky

projektipäällikkö Saku Sutelainen / Suomen Palopäällystöliitto

Klo 10.10 Kalajoen maastopalo

pelastusjohtaja Jarmo Haapanen / Jokilaaksojen pelastuslaitos

pelastuspäällikkö Petteri Jokelainen / Jokilaaksojen pelastuslaitos

Klo 11.00 Pohjois-Suomen vuoden palokuntanuorisotyön tekijän palkinto

Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous

Klo 12.00 Lounas

Klo 13.00 Pohjois-Pohjanmaan sopimuspalokuntien kokous

Erillinen kutsu tulossa, jossa lisätietoa!


