
8.-9.9.2022 Hotelli Aulanko, Hämeenlinna

Isännöitsijän työpöy-Isännöitsijän työpöy-



Torstai 8.9.2022
11.15    Ilmoittautuminen ja lounas

11.30 Palveluntarjoajien asiantuntijat tavattavissa näyttelyssä 

12.00 Tervetuloa ja päivien kulku, Katja Haarma, Kiinko 

12.10 Vastuullinen ja läpinäkyvä isännöinti - keskustelu pienryhmissä 
• järjestelmien ja ihmisten yhteinen suunta
• kustannusten nousun vaikutuksia
• avoin asiakasviestintä

12.50 

13.30 

13.50 

Kyberturvallisuusnäkökulmia taloyhtiömaailmaan
 Liiketoimintajohtaja Mikko Lietsalmi, DNA

Taukokeskustelut 

Mitä nyt? 
• Asunto-osakeyhtiölain muutoshankkeen kokonaistilanne - lausuntokierroksen antia
• matka huoneistotietojärjestelmään – HTJ2
Lakiasiantuntija Jenni Valkama, Isännöintiliitto

14.45 Kahvit ja majoittuminen

15.10–16.30 Hyvä uni – parempi minä 
• mitä uneen kätkeytyy?
• unen merkitys palautumiselle ja mielenterveydelle - yksilölliset erot, mikä riittää?
• miksi uni menee rikki, ja millä se korjataan?
• muut tekijät jaksamisen kokonaisuudessa
• vinkkejä arkeen
Lääkäri Eevert Partinen, Terveystalo, Fokus Unen erikoisyksikkö

16.30– Vapaa-aikaa ja virkistäytymistä  kylpylässä, ulkoillen, tai muuten vaan

OHJELMA

Vastuullisuus  
Kustannukset 
Turvallisuus 
Jaksaminen 

Juridiikka



17.00–17.45 Reipasta kävelyä ja ajatustenvaihtoa Aulangon maastossa (ei ennakkoilmoittautumista)  
 • lähtö pääovelta klo 17.00 
 

17.00–19.00 9 väylän golfkierros legendaarisella Aulangon Hugolla (ennakkoilmoittautuminen) 
 • kokoontuminen 16.45 klubitalon edessä.

20.00 Kokoontuminen illalliselle,  alkumalja aulabaarissa

20.15 Illallinen ravintolasalissa

 

Perjantai 9.9.2022
     Aamiainen hotellissa omaan tahtiin

9.00     Asiantuntijat tavattavissa näyttelyssä 

9.15–10.00 Painavaa asiaa paloturvallisuudesta, väestönsuojista ja vakuutusturvasta  
 •  pelastussuunnitelmat 
 • väestönsuojat 
 • isännöinnin vakuutukset 
 • tuoreita vahinkotapauksia ja ratkaisuja 
 Toimitusjohtaja Teemu Kajava, Safetum Oy ja  
 Asiakkuusjohtaja Antero Miikki, Howden Finland Oy

10.10–12.10 Ajankohtaista juridiikkaa lounaspöytään ja kotimatkalle pureskeltavaksi 
 • Virtuaalikokouksia koskeva lakimuutos 
 • Mitä on opittu viimeisen 30 kuukauden aikana? 
 Lakimies Kristel Pynnönen, Kuluttajaliitto

 Elävän elämän haasteita isännöitsijän työpöydällä 
 • tuoreita oikeuden ratkaisuja 
 • vireillä olevia ratkaisua odottavia tapauksia 
 Toimitusjohtaja, asianajaja Kai Haarma, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

12.10 Yhteenveto, kiitos ja päätös 

12.15  Päätöslounas



Hinta
Hinta on 320 euroa + alv 24% ja se sisältää osallistumisen,
sähköisen luentoaineiston, ohjelmaan merkityt tarjoilut sekä
osallistumisen liikuntahetkiin. 
Majoittuville kylpylä ja kuntosalin vapaa käyttö sisältyy huoneen hintaan.

Ilmoittautumiset
26.8.2022 mennessä: www.kiinko.fi/3112095

Peruutukset
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 23.8.2022
 jenny.reinikainen@kiinko.fi. 
Osallistumismaksu laskutetaan, kun toteutus on vahvistettu ja viimeinen
veloitukseton peruutusajankohta on ohitettu.
Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö samasta 
organisaatiosta.

Lisätiedot
Liiketoimintajohtaja Katja Haarma katja.haarma@kiinko.fi ja
koulutuskoordinaattori  Jenny Reinikainen
jenny.reinikainen@kiinko.fi, 040 619 5551.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 
Malmin asematie 6, Helsinki 
puh. 09 3509 290, www.kiinko.fi

Tapahtumassa mukana:


