
Osallistumismaksu:    
220 €/2 pv, 115 €/1 pv   
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen jäsen -10%   
Eläkeläis- ja opiskelija-alennus -10%   
Jos samasta yhteisöstä vähintään 8 osallistujaa -10 %   
Osallistumismaksuun sisältyvät ohjelmassa mainitut ruokailut ja kahvit.  
   
Majoitus Lapland Hotels Oloksessa   
1hh 108 €/yö/hlö (kahden hengen huone yhdelle)   
2hh 60 €/yö/hlö (kahden hengen huone kahdelle)   
   
Ilmoittautuminen tästä linkistä.   
  
Varaus- ja peruutusehdot:    
Ilmoittautuminen sekä majoitus- ja päivällisvaraukset on tehtävä 2.9.2021 mennessä. 
Ilmoittautumisen sekä majoitus- ja päivällisvaraukset voi perua 
kuluitta 2.9.2021 mennessä. Myös muutoksia varauksiin voi tehdä 2.9.2021 saakka.  
   
Mikäli osallistuminen Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäiville perutaan 2.9.2021 jälkeen, 
veloittaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry osallistumismaksun 
arvon kokonaisuudessaan.   
Mikäli majoitusvaraus perutaan 3.9.2021 jälkeen, hotelli veloittaa peruutuskuluina yhden yön 
majoituksen arvon. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti 
sähköpostitse Lapland Hotels Olos myyntipalveluun.   

  
Nimenmuutoksia osallistumisiin voi tehdä 15.9.2021 klo 12.00 saakka. 2.9.2021 jälkeen 
tehtävät nimimuutokset tulee ilmoittaa Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistykselle sähköpostitse sinikka.suorsa@lapinsote.fi tai soittamalla 
0401646696.   
Jos koronatilanne muuttuu, olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin.   
  
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.  

  
  
Lisätietoja Syyspäivistä:   
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry   
Sinikka Suorsa   
vs. toiminnanjohtaja   
puh. 040 164 6696, sinikka.suorsa@lapinsote.fi   
Tervetuloa!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

                               

https://www.lyyti.fi/reg/Lapin_sosiaali_ja_terveysturva_syyspOlos
mailto:sinikka.suorsa@lapinsote.fi


         
Torstai 16.9.2021  

  
  

9.00-10.00 Ilmottautuminen, tulokahvi  
 

10.00-10.10 Kulttuurituokio Kuksallinen kulttuuria 
 
10.10-10.20 Pitkospuilla, Veli-Matti Ahtiainen, puheenjohtaja, Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry 
 

10.20-10.30 Tuulahdus Muonionn tuntureilta, Laura Enbuska-
Mäki, Muonion kunnanjohtaja  

 
10.30-11.30 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut, Krista Kiuru, perhe- 

ja peruspalveluministeri 
   

11.30-12.15 Alueellisen eriarvoisuuden selättäminen, Sakari Karvonen, 
tutkimusprofessori, THL 

  
12.15-13.15 Lounas 

  
13.15-13.30 Vuoden 2021 Kellokas   

  
13.30-14.00 Palvelujen yksisävyisyys - saamelaisten 

palvelutarpeet, Ristenrauna Magga, 
toiminnanjohtaja, Samisoster ry  

  
14.00-14.30 Sosiaalisen eriarvoisuuden torjuminen, Mirja Kangas, Perhe- ja 

sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki  
  

14.30-15.00 Kahvit  
  

15.00-15.30 Terveyserojen kaventaminen, Teemu Taulavuori, 
perusterveydenhuollon johtava lääkäri, Muonio-Enontekiö 

  
15.30-17.00 Kyytiä eriarvoisuudelle! -paneelissa iltapäivän puheenvuoronpitäjät 

(4), puheenjohtajana Hilkka Halonen Hyvinvointia ulkoillen  
  

20.00  Yhteinen illallinen (varattavissa paikan päällä erikseen)   

 

Perjantai 17.9.2021  
  
  

9.00-9.45 Mielenterveys muuttuvassa maisemassa, Sami Pirkola, 
sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen yliopisto 
    

9.45-10.30 Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuden polulle - missä mennään 
sote-uudistuksessa Lapissa?  Mirva Salmela, Hankejohtaja 
Sote-rakenneuudistus Lapissa – hanke    
  

10.45-11.30 Järjestöt vahvistamassa yhdenvertaisuutta, Hanna Heinonen,  
STEA   
  

11.30-12.00 Ihmisen ääni tulevaisuuden sotessa, kehittäjäasiakas 
  
12.00-13.00 Lounas 

   
13.00-13.45 Sosiaaliturvauudistuksella yhdenvertaisempiin 

elämisen ehtoihin! Pentti Arajärvi, professori emeritus  
  

13.45-14.30 Hyvä elämä harvaan asutulla alueella (puhuja varmistuu 
myöhemmin) 

  
14.30-14.45 Reppu täynnä eväitä kotimatkalle ja kohti seuraavia 

syyspäiviä, Arja Kilpeläinen, varapuheenjohtaja, Lapin 
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry  

  
14.45 Lähtökahvit  
 

Hyvää kotimatkaa!  
  
  

   

 

Perinteikkäitä Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiviä vietetään 16.-17.9.2021 Oloksella teemalla ”eriarvoisuus ja yhdenvertaisuus” 

.Syyspäivät järjestetään Olos Polar Centerin auditoriossa. 


