KUTSU 15.11.2021

Palokuntalaisten
kevätopintopäivät
4.-6.2.2022
Tervetuloa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten
kevätopintopäiville Ylläkselle 4.-6.2.2022. Päivät järjestää SPEK
yhdessä Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen kanssa Lapland
Hotels Saagassa Ylläsjärvellä.
Päivät sopivat niin uusille kuin kokeneillekin palokuntalaisille, kaikille
löytyy varmasti mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita. Luentojen
lisäksi opintopäivät tarjoavat mahdollisuuden virkistäytyä ja
verkostoitua. Kannattaa tutustua päivien ohjelmaan!

Muutama poiminta opintopäivien aiheista:
✓
✓
✓
✓

Palokuntatoiminnan ja pelastustoiminnan kehittäminen
Kalajoen maastopalo
Tilannepaikan johtajana toimiminen
Palokuntanaisten 70v juhlaohjelma

Osallistumispaketit
Opintopäiville voit osallistua alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.
JÄSENHINTA
HINTA/HLÖ /HLÖ
PAKETTI 1
PE-SU

Sisältää majoituksen 2-3 hengen
hotellihuoneessa perjantaista sunnuntaihin
ja ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
ohjelman.

160 €

200 €

PAKETTI 2
PE-SU

Sisältää majoituksen 2-4 hengen
huoneistossa perjantaista sunnuntaihin ja
ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
ohjelman.

200 €

240 €

PAKETTI 3
Sisältää majoituksen 2-3 hengen
LA-SU
hotellihuoneessa lauantaista sunnuntaihin ja
ohjelmaan merkityt ruokailut (ei aamupalaa
lauantaina) sekä ohjelman.

120 €

190 €

PAKETTI 4
LA-SU

Sisältää majoituksen 2-4 hengen
huoneistossa lauantaista sunnuntaihin ja
ohjelmaan merkityt ruokailut (ei aamupalaa
lauantaina) sekä ohjelman.

160 €

200 €

PAKETTI 5

Sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut
(ei aamupaloja) ja ohjelman la-su.

60 €

100 €

Jäsenhinta on Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenpalokunnille.

Majoitus
Opintopäivien majoitus on 2-3 hengen hotellihuoneissa ja 2-4 hengen huoneistoissa.
Huoneistot ovat Saaga, Ski ja Nordic Chalets huoneistoja 1 tai 2 makuuhuoneella.
Hotellihuoneet ovat samassa rakennuksessa, jossa kokoustilat. Huoneistoista on
matkaa 100-200 metriä kokoustiloihin. Majoitukseen kuuluu aamiainen ja kylpylän
sekä kuntosalin käyttö. Majoitustoiveet pyritään toteuttamaan ja ne tulee ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä.
Tutustu huoneisiin: https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/yllas/laplandhotels-saaga/majoitus.html.

Huom! Majoitusta on varattu jo torstaista lähtien. Majoitusta on rajoitetusti ja siitä
tulee sopia erikseen Patrikin kanssa!

Ohje ilmoittautumiseen
Sitovia ilmoittautumisia pyydetään HAKA hallinnointitietokannan kautta ti 21.12.2021
mennessä. Huomioittehan, että ilmoittautumisen yhteydessä valitaan osallistumispaketti, lauantain vaihtoehtoinen ohjelma ja huonejako- ja majoitustoiveet ilmoitetaan
lisätietoja -kentän kautta.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava nimen lisäksi syntymäaika, sähköposti,
puhelinnumero ja mahdolliset allergiat sekä toiveet majoituskavereista. Mikäli
ilmoittautuminen ei ole mahdollista HAKAn kautta niin voit ilmoittaa osallistujat
sähköpostitse täyttämällä osallistujalomakkeen, joka lähetetään kutsun liitteenä.
Jokaisella palokunnalla tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa palokunnan
ilmoittamista henkilöistä. Vastuuhenkilö voi olla myös toisesta palokunnasta.

Osallistumispakettien laskutus ja osallistumisen peruutus
Osallistumislaskut laskutetaan ennen opintopäivien alkua. Osallistujien peruutukset on
ilmoitettava viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua mikäli kyseessä on jokin muu
syy kuin sairaus. Muutoin osallistujasta laskutetaan osallistumispaketin mukainen
hinta.

Aktiviteetit opintopäivien aikana
Ylläksellä on hyvät mahdollisuudet mm. hiihtämiseen ja lasketteluun! Lue lisää
Ylläksen aktiviteeteista: https://www.yllas.fi/aktiviteetit.html.

Palokuntanaisten 70v –juhlaohjelma lauantaina
Lapin naistyötoimikunta kutsuu palokuntanaisten juhlavuoden kunniaksi
palokuntanaiset Lainion lumikylään lauantaina iltapäivällä. Paikalle on
järjestetty yhteiskuljetus, joka lähtee hotellilta klo 15.30 ja kuljetus on takaisin
klo 18.30 mennessä. Osallistujilla tulee olla talvinen ja lämmin vaatetus. Tarjolla
on hieno elämys lumikylässä!

Terveysturvallisuuden huomiointi opintopäivillä
Nykyisen terveystilanteen vaikutukset otetaan huomioon opintopäivillä. On
kuitenkin tärkeää, että kaikki osallistujat kantavat vastuun päivän
onnistumisesta.
Muutama asia huomioitavaksi ennen opintopäiviä

•
•
•

Jos tunnet itsesi sairaaksi, olet oireinen tai on pienikin epäilys, että olet
altistunut tarttuvalle taudille, peru osallistuminen matalalla kynnyksellä.
Mikäli olet tietoinen mahdollisesta altistumisesta tai olet karanteenissa, et
voi osallistua.
Osallistumisen peruuttamisesta sairauden takia ei tällä hetkellä tarvitse
toimittaa lääkärintodistusta.

Lisätietoja
Patrik Willberg, puh. 040 7255 448, patrik.willberg@spek.fi
Pertti Heikkilä, puh. 040 7040 764, pertti.heikkila@spek.fi

Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2022

OHJELMA
Perjantai 4.2.
15.00 –
18.00 – 21.00
20.30 – 21.30

Saapuminen / Majoittuminen
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
Iltapala ja ilmoittautuminen

Lauantaina 5.2.
7.30 – 10.00
8.00 – 10.00
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

Aamiainen (majoittujille)
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
Ilmoittautuminen (lauantaina tulevat)
Opintopäivien avaus
SPEK ajankohtaiset Pohjois-Suomen ja Lapin alueelle
Patrik Willberg, Pertti Heikkilä

10.30 – 11.15

Palokuntatoiminnan kehittäminen
kehittämispäällikkö Niko Ara, SPEK

11.30 – 12.30

Harvaan asuttujen alueiden sekä maaseudun ilmiöitä ja
pelastustoimen kehitysideoita
Joel Kauppinen

12.30 – 13.30

Lounas

13.30 – 14.30

Maastopalot: Kalajoen palo 2021
palomestari Tapani Lehtelä / Jokilaaksojen pelastuslaitos

14.30 – 15.00

Kahvi ja suolainen

Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2022

OHJELMA
Lauantaina 5.2.
Vaihtoehtoinen ohjelma 15.00 - 18.30 (valitaan yksi ohjelma)
15.00 – 16.00

1. Tilannepaikan johtajana toimiminen
2. Eldis22 palokuntanuorten leiri

15.30 – 18.30

3. Palokuntanaiset 70v –juhlaohjelma
Lainion lumikylässä ohjattua ohjelmaa

16.00 – 20.00

Omatoiminen ohjelma / vapaa-aikaa
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus

20.00 – 21.00

Iltapala Ravintola Taigassa

21.00 –

Iltaohjelma

Sunnuntai 6.2.
7.30 – 9.00
9.00 – 11.00

Aamiainen (majoittujille)
Nuoriso- ja naistyön ajankohtaiset asiat ja kevätkokoukset
Pohjois-Suomen naistyö ei pidä kevätkokousta

Turvallista kotimatkaa!
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!

