
Tervetuloa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
kevätopintopäiville Ouluun 3.-5.2.2023. Päivät järjestää SPEK yhdessä 
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen kanssa Sokos Hotel Arinan 
kokoustiloissa ja Amarillon yökerhossa. Hotelli sijaitsee Oulun 
keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä.

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 lauantaina:

✓ Menestyminen tiiminä – Lasse Kukkonen
✓ Psyykkinen suorituskyky – Saku Sutelainen
✓ Palokuntien toimintaohjelma – Niko Ara
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Osallistumispaketit
Opintopäiville voit osallistua alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Jäsenhinta on Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenpalokunnille.

Majoitus
Opintopäivien majoitus on Sokos Hotel Arinassa, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 16. 
Majoitus on pääosin 2 hengen hotellihuoneissa. Lisäksi 3 hengen huoneita on 
rajoitetusti ja 1 hengen huone on mahdollinen 45 €/yö lisämaksua vastaan. 
Majoitukseen kuuluu aamiainen. Majoitustoiveet pyritään toteuttamaan ja ne tulee 
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Pysäköinti
Pysäköinti on maksullinen ja osallistujat vastaavat pysäköintikuluista. Lähimmät 
pysäköintipaikat ovat hotellin parkkihallissa (24 €/vrk), Kivisydän- ja Autosaari-
pysäköinti-taloissa. Miehistöautojen osalta paras ja edullisin pysäköintipaikka on 
pienen kävelymatkan päässä Autorannassa.

JÄSEN-

HINTA/HLÖ

HINTA

/HLÖ

PAKETTI 1

PE-SU

Paketti sisältää majoituksen 2 hengen 

hotellihuoneessa perjantaista sunnuntaihin 

sekä ohjelmaan merkityt luennot ja tarjoilut.

200 € 240 €

PAKETTI 2

LA-SU

Paketti sisältää majoituksen 2 hengen 

hotellihuoneessa lauantaista sunnuntaihin 

sekä ohjelmaan merkityt luennot ja tarjoilut.

140 € 180 €

PAKETTI 3

LAUANTAI

Sisältää ohjelmaan mukaiset luennot 

tarjoilut lauantaina sekä iltaohjelman.
80 € 120 €

PAKETTI 4

LAUANTAI

Sisältää ohjelmaan mukaiset luennot 

tarjoilut lauantaina, muttei iltaohjelmaa.
60 € 100 €

https://oulunpysakointi.fi/kivisydan/
https://oulunpysakointi.fi/autosaari/
https://www.parkme.com/fi/lot/173289/autoranta-oulu-finland


Ohje ilmoittautumiseen
Sitovia ilmoittautumisia pyydetään HAKA hallinnointitietokannan kautta su 1.1.2023
mennessä. Huomioittehan, että ilmoittautumisen yhteydessä valitaan osallistumis-
paketti,  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.

Osallistujaluettelo julkaistaan opintopäivien vahvistuksen yhteydessä, joka lähetetään 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin viimeistään 2 viikkoa ennen 
opintopäivien alkua.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Voit peruuttaa kuluitta viimeistään 7 vrk ennen 
opintopäiviä. Tämän jälkeen tapahtuvasta muusta kuin sairaudesta johtuvasta 
peruutuksesta laskutetaan 50 % maksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, 
veloitamme koko maksun. Myös mahdollisesta sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa 
välittömästi ja viimeistään ennen opintopäivien alkamista. Huom! Osallistujan voi 
vaihtaa veloituksetta.

Osallistu vain terveenä
On tärkeää, että kaikki osallistujat kantavat vastuun tästä ja tulevat paikalle vain 
terveenä.

Turvallinen palokuntatoiminta
Noudatamme opintopäivillä turvallisen palokuntatoiminnan periaatteita.

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

https://www.palokuntaan.fi/turvallinen-palokuntatoiminta
mailto:patrik.willberg@spek.fi
mailto:pertti.heikkila@spek.fi


Perjantai-illan iltapala
Perjantaina ei ole yhteistä iltapalaa vaan majoittujat saavat majoituksen yhteydessä 20 
euron arvoisen iltapalalipukkeen, jolla voin maksaa iltapalan Amarillossa, Rossossa tai 
Frans & Camille ravintoloissa. Voit varata etukäteen pöydän ja maksaa iltapalalipuk-
keella. Mikäli iltapala kustantaa iltapalalipuketta enemmän niin osallistuja maksaa 
loppuosan itse. Kannattaa huomioida ravintoloiden aukioloajat. 

Lauantaipäivän ohjelma järjestetään 
Kauppakeskus Valkean tiloissa
Lauantain ohjelma järjestetään hotellin kokoustiloissa, jotka sijaitsevat hotellin 
majoitusosasta pienen kävelymatkan päässä Kauppakeskus Valkean 4. kerroksessa 
sijaitsevissa kokoustiloissa. Tarkempi saapumisohje lähetetään vahvistusviestin 
yhteydessä.

Lauantain vaihtoehtoiset ohjelmat
Lauantaina ohjelmassa on osuus, jossa valitaan yksi aihe mihin osallistuu ja tämä 
tulee valita ilmoittautumisen yhteydessä:

1. Palokuntanuorisotyö, kouluttajina Outi Kunnamo ja Pertti Heikkilä
• Palokuntanuorisotyön uudistamishanke
• RAITTI 2023 palokuntanuorten leirin esittely

2. Palokuntien yhdistystoiminta, kouluttajana Niko Ara
• Liekkityökalu palokunnan toiminnan kehittämiseen
• Palokuntien toimintaohjelma palokunnan toiminnan tukemisena

3. Kokemuksia kentältä - kylien ja taajamien varautuminen ja  
turvallisuussuunnittelu pähkinänkuoressa, kouluttajana Aikku Eskelinen

Lauantain iltaohjelma
Lauantai päättyy yhteiseen iltaohjelmaan ravintola Amarillon yökerhossa, jossa on 
tarjolla iltapalan lisäksi taikuri Elias Kvistin stand-up taikashow. Lisäksi DJ viihdyttää 
ennen ja jälkeen taikashow’n. 

Valitettavasti iltaohjelman osallistumisen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaille 
järjestetään oma ohjelma ja iltapala. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan omaan 
iltaohjelmaansa ja iltapalaan. 

https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/oulu/amarillo-oulu
https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/oulu/rosso-oulu
https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/oulu/frans-camille-oulu


P

P

Majoitus

Kokous-
tilat

Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2023

KARTTA



Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2023

OHJELMA

Perjantai 3.2.
15.00 – Saapuminen / Majoittuminen 

Iltapala majoittujille oman aikataulun mukaan

Lauantaina 4.2.
6.30 – 9.00 Aamiainen (majoittujille) 
8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen
9.00 – 9.30 Opintopäivien avaus

SPEK ajankohtaiset Pohjois-Suomen ja Lapin alueelle 
Patrik Willberg, Pertti Heikkilä

9.30 – 10.00 Pelastuslaitos osana hyvinvointialuetta
pelastusjohtaja Petteri Jokelainen / Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

10.15 – 10.50 Palokuntien toimintaohjelma palokunnan toiminnan tukemisena
kehittämispäällikkö Niko Ara / SPEK

11.00 – 12.00 Menestyminen tiiminä
• Miten kohtaan ja selviän haasteista
• Menestyväksi ryhmäksi kasvaminen

Lasse Kukkonen

12.15 – 13.00 Psyykkinen suorituskyky
Saku Sutelainen

13.00 – 14.30 Lounas / Ravintola Veranta
Tauko



Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2023

OHJELMA
Lauantaina 4.2.

Vaihtoehtoinen ohjelma 14.30 - 16.00

14.30 – 16.00 1. Palokuntanuorisotyö
• Palokuntanuorisotyön uudistamishanke 

• Outi Kunnamo / SPEK
• RAITTI 2023 leirin esittely

• Pertti Heikkilä / SPEK

2. Palokuntien yhdistystoiminta – Niko Ara / SPEK
• Liekkityökalu palokunnan toiminnan kehittämiseen
• Palokuntien toimintaohjelma palokunnan toiminnan tukemisena

3. Kokemuksia kentältä - kylien ja taajamien varautuminen ja  
turvallisuussuunnittelu pähkinänkuoressa – Aikku Eskelinen

16.00 – 16.30 Kahvi ja suolainen 

16.30 – 17.00 Opintopäivien päätös 

17.00 – 20.00 Omatoiminen ohjelma / vapaa-aikaa

20.00 – 02.00 Iltaohjelma (K18) / 
Amarillon yökerho
Iltapala
Elias Kvistin stand-up taikashow
DJ 

Sunnuntai 5.2.

7.30 – 11.00 Aamiainen (majoittujille)

– 12.00 Huoneiden luovutus
Turvallista kotimatkaa!

Elias Kvist

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!

Elias 
Kvist


