
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Kaukolämmön

strategiaseminaari

31.1.–1.2.2019 Levi

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

24.1.2019

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Levi Summit

Tunturitie 205

99130 Levi

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

750 euroa + alv 24 %

Mikäli samasta yrityksestä 

osallistuu viisi tai useampi henkilö, 

on osallistumismaksu 650 euroa + 

alv/henkilö.

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Perjantaina 1.2. iltapäivällä

oheisohjelma optiona

• Moottorikelkkaretki

120 euroa + alv 24 %

• Lumikenkäretki

60 euroa + alv 24 %

Mikä on kaukolämmön tulevaisuus? Alan yritysten menestymisen 

kannalta on olennaista ymmärtää energia-alan toimintaympäristön 

muutos ja asiakkaiden tarpeet. Strategiaseminaarissa käydään avointa 

keskustelua ja etsitään rohkeita ratkaisuja kaukolämpötoiminnan 

eteenpäin viemiseksi. Tähän keskusteluun sinäkin varmasti haluat 

osallistua!  

Kohderyhmä

Kaukolämpöyritysten johtajat, hallitusten jäsenet ja johtoryhmät. Parhaan annin 

seminaarista saa, jos yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä. Seminaariin 

ovat tervetulleita myös muut kaukolämmön tulevaisuudesta kiinnostuneet.

Majoitusvaihtoehtoja

Break Sokos Hotel Levi, Tähtitie 5, 99130 Sirkka

Huoneet varattavissa koodilla BADATO2019 suoraan hotellista, 

puh. 016 3215 500 tai reception.sokoshotellevi@sok.fi. Varaukset 30.12.2018 

mennessä.

• 105 euroa / vrk / standard yhden hengen huone

• 120 euroa / vrk / standard kahden hengen huone

Hotelli Hullu Poro, Rakkavaarantie 5, 99130 Levi

Varaukset sähköpostilla (karin.halla@hulluporo.fi), varausviestiin mukaan 

myös majoituksen laskutusosoite. Varaukset 15.12.2018 mennessä.

• 360 euroa / 2 vrk / yhden hengen huone

• 400 euroa / 2 vrk / kahden hengen huone

Levin Matkailun kautta on varattavissa mm. Alppitalohuoneistoja. 

Alppihuoneistojen lisätiedot ja varaukset:

Anne Välitalo, puh. 040 714 3064, anne.valitalo@levi.fi

Lisätiedot:

Juha Rakkolainen

040 541 6960 

juha.rakkolainen@energia.fi

Asiantuntija

Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Paula Peura

0400 504 949 

paula.peura@energia.fi

Koulutusassistentti

mailto:reception.sokoshotellevi@sok.fi
mailto:karin.halla@hulluporo.fi
https://koulutuskalenteri.adato.fi/eTaika_Tiedostot/2/TapahtumanTiedostot/1775/Lisatietoa_Levin_majoituksista.pdf
mailto:anne.valitalo@levi.fi
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1775


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Torstai 31.1.2019

Tilauslinja-autokuljetus Kittilän lentokentältä Leville Finnairin lennolta Helsinki – Kittilä 11.25 – 12.55.

Puheenjohtaja Energiateollisuus ry:n Lämmitysmarkkinatoimikunnan puheenjohtaja Clas Blomberg, Vapo Oy

14.00 Kahvi ja ilmoittautuminen

14.45 Seminaarin avaus

Clas Blomberg

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta – kaukolämpöä yhteistyössä

Mika Mankinen, toimitusjohtaja, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kaukolämmön ajankohtaiskatsaus

Jari Kostama, johtaja, energiantuotanto, Energiateollisuus ry

Tauko

Energiateollisuuden jäsenpalvelut

Osaamisen kehittäminen

Janne Kerttula, johtaja, palveluntuotanto ja jäsenpalvelut, Energiateollisuus ry

Strateginen johtaminen

Clas Blomberg, Director, Consumers, Vapo Oy

17.15 Päivän luento-osuus päättyy

19.30 Päivällinen

Jängällä

“Mielenkiintoiset esitykset ja mainio ajankohtaista -osuus.”

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Perjantai 1.2.2019 aamupäivä

Lämmön toimitusvarmuus vs. polton hyväksyttävyys

9.30 Polton tulevaisuus ja hyväksyttävyys

Jukka Makkonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Entä jos energiayhtiöt alkavat käyttämään kuitupuuta?

Jyrki Peisa, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry

Tauko

Energiaturpeen rooli 2020-luvulla

Tarja Väyrynen, laatu- ja ympäristöjohtaja, Oulun Energia Oy

Saadaanko pienpuuta riittävästi ilman Kemera-tukea?

Anssi Kainulainen, energia- ja ilmastoasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

12.00 Lounas

“Erinomainen paikka verkostoitua ja hakea alan näkemyksiä kollegoilta. 
Virallista ja epävirallista ohjelmaa hyvässä suhteessa.”

“Hyvä paikka, hyvät keskustelut!”

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma

Perjantai 1.2.2019 iltapäivä

Asiakkuus ja uudet palvelut, älykäs energiajärjestelmä

13.00 Älykäs energiajärjestelmä

Mirja Tiitinen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

• Älykäs energiajärjestelmä – järjestelmien välinen vuorovaikutus

• Hukkalämpöjen hyödyntäminen – mitä tarkoitetaan avoimella kaukolämpöverkolla?

Kaukolämmön kysyntäjousto asiakkaan näkökulmasta

Juha Jokisalo, erikoistutkija, Aalto-yliopisto

Energiapalveluiden kehitys yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Pasi Muurinen, asiakkuusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy

Asiakkaan puheenvuoro

Kirsti Saviaro, toiminnanjohtaja, Domus Arctica –säätiö DAS

15.00 Päivän luento-osuus päättyy 

Iltapäiväkahvi

16.00 – 18.30 Oheisohjelma optiona

• Moottorikelkkaretki – Levitunturin kierto (1 hlö/kelkka)

120 euroa + alv 24 %

• Lumikenkäretki – Levitunturin huiputus

60 euroa + alv 24 %

20.00 Päivällinen

Pihvipirtti

Lauantai 2.2.2019

Lauantaina on mahdollisuus omatoimiseen ohjelmaan. Kaukolämpöyritykset voivat järjestää hallitustensa 

kokouksia. Levillä on myös mahdollista toteuttaa monenlaisia talvisia aktiviteetteja.

“Hyvät esitykset, hyvä rytmitys, tila oli onnistunut/upea ja tekniikka toimi. 
Tarjoilut olivat onnistuneita, erityisesti perjantain illallinen.”

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri

