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Tervetuloa
pelastustoimen ajankohtaispäiville 2019!

9.00-10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
(kaikille tehdään "tervetuloa susirajalle" -tarkastus)

Tilaisuus alkaa klo 10.00
• Tervetuloa Joensuuhun
• Sisäministeri Maria Ohisalon videotervehdys
• Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto
• Futuristi, keksijä Perttu Pölönen
• Pelastustoimen tulevaisuus

Ajankohtaispäivien teemana ovat tulevaisuus, onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

Torstai 21.11.2019

• Pelastustoimen ja siviilivalmiuden valtakunnallisen
kehittämisen organisointi - yhteistoimintarakenne

• Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn
toimintaohjelma

• Kuinka tehdään turvallinen ja onnettomuuksista
vapaa arki? - Paneelikeskustelussa lasten ja nuorten
turvallisuuspääoman kasvattaminen

Päivän päätös ja yhteenveto klo 16.00
Cocktails – Joensuun kaupungin vastaanotto klo 18.00
Kaupungintalo, Rantakatu 20

1. päiväElokuvateatterikeskus Tapio,
Kauppakatu 27



Tervetuloa
pelastustoimen ajankohtaispäiville 2019!

Tilaisuus alkaa klo 8.45
• Varautumisen ajankohtaiskatsaus ja

valtakunnallisen valmiuden kehittäminen
• Katsaus varautumisen kehittämishankkeisiin

Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hanke
Vapaaehtoiset viranomaisten tukena -hanke
Oil spill –hanke

• Tietoiskut ajankohtaisista asioista mm.:
Toimintavalmius ja palvelutaso
Venäjäyhteistyö
EU-puheenjohtajakausi ja EU:n
pelastuspalvelumekanismin kehittäminen
Turvaa maaseudulle -hanke

Ajankohtaispäivien teemana ovat tulevaisuus, onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

Perjantai 22.11.2019

• Kansliapäällikkö Kirsi Varhila: Sosiaali- ja
terveyspalvelujen rakenneuudistus

• Alueen pelastustoimen siirto maakunnille ja
pääkaupunkiseudun erillisselvitys - tilannekatsaus

• Vuoden 2020 pelastustoimen ajankohtaispäivien
sijaintipaikan julkistaminen

Lähtökahvit klo 14.00

2. päiväElokuvateatterikeskus Tapio,
Kauppakatu 27



Ilmoittautuminen
Viimeistään 6.11.2019
Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/S/5812D96030DA0B4F

Kopio linkki tarvittaessa selaimeen

Lisätietoja:
jaana.nissinen@intermin.fi
puh. 0505698125

Majoitus: Sokos Hotelli Kimmel, Itäranta 1, Joensuu
Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse tunnuksella BSISAMINISTERIO

www.sokoshotels.fi
kimmel.joensuu@soksohotels.fi

020 1234 663
Osallistutko myös kumppanuusverkostoon tai pelastusjohtajien kokoukseen ja majoitut
Kimmelissä? Ilmoita siitä varausta tehdessäsi hotellille niin saat pitää saman huoneen.

(Huomioithan, että jokaiseen tilaisuuteen varataan majoitus kunkin järjestäjän ilmoittamien ohjeiden mukaisesti.)

Huonekiintiö on voimassa 6.11.2019 saakka
hh economy: 92€ / vrk
hh economy: 102€/vrk
hh standard: 102€/vrk
hh standard: 122€/vrk

1hh superior: 127 €/vrk
2hh superior: 147€/vrk
lisävuode +25 €/hlö/vrk

Hintaan sisältyy runsas buffet aamiainen sekä iltasauna uinteineen, hinnoista myönnetään
työmatkustuskortti S-cardin etuudet.

Elokuvateatterikeskus Tapio
Kauppakatu 27

Joensuun Kaupungintalo
Rantakatu 20

Sokos Hotelli Kimmel
Itäranta 1


