POHJOIS-SUOMEN
PELASTUSLIITTO
27.4.2019, Oulu
Pohjois-Suomen pelastusliitto on Suomen vanhin pelastusliitto ja juhlii tänä
vuonna 90v juhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään Oulussa
vuosikokouksen ohessa seminaari ja iltatilaisuus. Lähde mukaan oman
jäsenyhdistyksesi, palokuntasi tai puolison kanssa juhlistamaan pelastusliittoa
ja viettämään mukava päivä Ouluun!
Paikka
Original Sokos Hotel Arina, Kauppakeskus Valkean kokoustilat

Kohderyhmä
Tilaisuudet on tarkoitettu pelastusliiton jäsenten henkilöstölle, sopimuspalokuntien
henkilöstölle (toimihenkilöt, hälytyskelpoiset, palokuntanuorten ohjaajat, palokuntanaiset ja
pelastuslaitosten henkilökunta). Iltatilaisuuteen ovat tervetulleita myös puolisot!

Hinta
Seminaari ja vuosikokous on ilmainen kahdelle (2) pelastusliiton jäsenen osallistujalle.
Lisähenkilöiden osallistumismaksu on pelastusliiton jäsenien henkilöstölle 10 €/hlö ja muille
osallistujille hinta on 15 €/hlö. Iltatilaisuuden hinta on pelastusliiton jäsenien henkilöstölle 30
€/hlö, muille osallistujille 40 €/hlö.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 8.4. mennessä osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/A0A51E48FE2B3963. Ilmoittautumisen yhteydessä voit
ilmoittaa itsesi sekä mahdollisen puolison iltatilaisuuteen.

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

Yhteistyössä
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Ohjelma
Klo 12.00

Ilmoittautuminen

Klo 12.30

Seminaarin avaus
puheenjohtaja Marko Koivikko / Pohjois-Suomen pelastusliitto

Klo 12.45

Pelastustoimi osana Suomalaisen yhteiskunnan kehitystä
johtaja Pasi Ryynänen / Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Klo 13.30

Pelastusalan arvot
toiminnanjohtaja Ari Keijonen / Suomen Palopäällystöliitto

Klo 14.10

Kahvi

Klo 14.30

Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutus ja koulutuksen kehittäminen
koulutusjohtaja Minna Hirvonen / Pelastusopisto

Klo 15.20

CASE: Iso-Syötteen hotellipalon opit
apulaispalopäällikkö Kari Kuosmanen / Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Klo 16.00

Pohjois-Suomen vuoden palokuntanuorisotyön tekijän palkinto
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous

--Klo 19.00

Iltatilaisuus, Veranta-tilausravintola
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Iltatilaisuus
Iltatilaisuus järjestetään Veranta-tilausravintolassa Oulun
keskustassa. Tilaisuus on vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus pelastusliiton jäsenten henkilöille ja kaikille
palokuntalaisille. Pukeutumiskoodina on smart casual.
Tarjolla on buffetruokailu ja meitä viihdyttää illan aikana
laulaja ja imitaattori Ari Kettukangas. Voi ollakin, että
iltatilaisuudessa vierailee niin Kimi Räikkönen kuin Martti
Ahtisaarikin! Tilaisuus alkaa klo 19 ja voit osallistua myös
vain pelkkään iltatilaisuuteen.

Majoitus
Original Sokos Hotel Arinasta on varattu majoituskiintiö, jonka mukaan huoneiden hinnat ovat:
85 € / yhden hengen huone / vrk
100 € / kahden hengen huone / vrk
Hintaan sisältyy aamiainen sekä iltasaunavuorojen ja kuntoiluhuoneen käyttö. Huoneet ovat
käytössänne tulopäivänä klo 15:00. Huoneiden luovutus on lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä.
Huoneita on rajoitettu määrä varattavissa suoraan Original Sokos Hotel Arinan
myyntipalvelusta p. 08-3123255 tai sales.oulu@sokoshotels.fi. Huoneita voi varata myös
nettisivuilta osoitteessa www.sokoshotels.fi varauskoodilla BPELASTUSLIITTO.
Majoituskiintiö on voimassa 5.4.2019 saakka.

