
Tervetuloa SPR:n päihdetyön täydennyskoulutukseen 
Tornio-Haaparantaan 31.8.-2.9.2018! 
 
 
LYHYESTI 

Tulevan EPT-viikon teeman mukaisesti koulutuksen teemana on nuuska. Viikonlopun 
aikana mm. vierailemme Haaparannassa nuuskan myyntipaikoissa sekä perehdymme 
nuuskan käyttöön ilmiönä ja käytön haittoihin. Aihetta käsitellään niin tullin kun nuuska-
asiantuntijan näkökulmista. 
 
Muita aiheita ovat mm. aivoterveys, erilaiset päihdetestit, Vintissä valot peli, 
esiintymistaidot ja ratkaisukeskeinen kohtaaminen. 
 
Mukaan mahtuu myös kesän festareiden purkua, festarikokemusten jakamista ja 
toiminnan kehittämisen ideointia, unohtamatta tietenkään rentoa oleilua! 
 
Tarkempi ohjelma löytyy lopusta. 

 
HINTA 

Koulutus on maksuton päihdetyön vapaaehtoisille. 
Majoituksen omavastuuosuus on 15,-/yö. 
Matkojen omavastuuosuus on 30 euroa ja loput korvataan halvimman kulkuneuvon 
mukaan. 
Matkaliput ostetaan itsenäisesti. Koulutuksen jälkeen saat ohjeet matkalaskun 
tekemiseksi, jolla voit periä takaisin omavastuuosuuden ylittävän summan. 
Yhteiskuljetus Oulu-Tornio-Oulu on maksuton. 

 
PAIKKA 

Koulutus järjestetään Torniossa, Hotelli Joentalossa, n. 2,5 km päässä Haaparannasta. 
Osoite: Kivirannantie 13, 95410 Tornio. 

 
MAJOITUS 

Majoitus järjestetään kurssipaikan yhteydessä 2 hengen huoneissa. Huoneista löytyy wc, 
suihku, hiustenkuivaaja, jääkaappi sekä maksuton Wifi. Myös liinavaatteet ja pyyhkeet 
sekä peitteet löytyvät, joten et tarvitse omia matkaan. 
 
Muista kertoa majoitustoiveesi, esim. mieluisat huonetoverit, ilmoittautumisen 
yhteydessä, jotta saamme yöpymiset järjestymään mukavasti. 

 
RUOKAILUT 

Ruokailut järjestetään paikkakunnan ravintoloissa tai kurssipaikassa. Huomioimme 
erityisruokavaliot, muistathan ilmoittaa niistä hyvissä ajoin! 

 
SAAPUMINEN 

Kurssipaikan sijainnin takia kulkemisiin kannattaa varata reilusti aikaa. Junayhteydet 
Tornioon ovat huonot, mutta Ouluun pääsee helposti. Perjantaina 31.8. n. klo 16:30 
järjestetään yhteiskuljetus bussilla Oulusta Tornioon. Suosittelemme kulkemisten 
järjestämistä niin, että ehdit tähän kyytiin. Paluukuljetus Torniosta Ouluun järjestetään 
niin, että ehdit klo 16 junaan. Kulkemisista lisätietoa liitteessä. 
 

 
 
 
 



OHJELMA 
 
 Perjantai 
 
 15:30 Ruokailu Oulussa 

 16:30 Yhteiskuljetus bussilla Oulusta Tornioon 

 18:00 Saapuminen kurssipaikkaan, majoittuminen 

 N. 19:00 Grillailua joenrannassa ja tutustumista 

  (Makkara ja mehu tarjotaan. Muut eväät ota itse mukaan.) 

 
 Lauantai 
 
 8:00 Aamupala 

 9:00 Kurssin aloitus, tavoitteet ja ajankohtaista SPR:n päihdetyössä, Kati Laitila 

 10.00 Nuuska, Sinikka Korpela, Ehyt ry 

 11:30 Lounas 

 12:30 Tullin puheenvuoro Haaparannan nuuskarallista, Jukka Riekki 

13.30 Vierailu Haaparannassa: (yhteiskuljetus järjestetty) 

nuuskan myynti (yhteinen), omatoiminen päiväkahvi, muut kaupat  

 16:00 Päivällinen kurssipaikassa 

 17.00 Festaripurkua, Kati Mykkänen 

18.30 Esiintymistaidot, avoin 

 20:00 Iltapalaa ja saunomista 

 
 Sunnuntai 
 
 8:00 Aamupala 

9:00 "Kun sä katot mua silmiin ja kuuntelet mua!" 

Terhi Maria Ekman, ratkaisukeskeinen coach, työyhteisövalmentaja, 

työkykyjohtamisen asiantuntija, SPR:n päihdetyön kouluttaja 

10.30 Aivoterveys, Jenni Soltin 

11.00 Ajankohtaista päihdetyön kentässä, Kati 

 11:30 Lounas 

 12:30 Audit-testi, Tanja Järvinen 

 13.15 Lähtökahvit ja suolainen pala 

 13:45 Kurssin päätös ja kotimatkalle bussikuljetuksella 

 N. klo 16 junat Oulusta eteenpäin 

  

 
 


