
Tervetuloa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
kevätopintopäiville Pikku-Syötteelle. Päivät järjestää SPEK yhdessä 
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen kanssa Hotelli Pikku-
Syötteellä. 

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:

✓ Onnettomuuksista oppiminen
✓ Hyvin toimiva palokuntayhdistys
✓ Viikkoharjoituksen suunnittelu
✓ Palokuntanuorten leiritoiminta
✓ Naisosastojen kehittäminen
✓ Sähkö- ja hybridiautojen vaikutus pelastustoimintaan

K
U

T
S

U
 3

0.
11

.2
02

0

Palokuntalaisten 
kevätopintopäivät
12.-14.2.2021



Osallistumispaketit

Opintopäiville voit osallistua alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Tutustu huoneisiin: https://pikkusyote.fi/matkailu/majoitus/huoneet/. 

Jäsenhinta on Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenpalokunnille.

JÄSEN-

HINTA/HLÖ

HINTA

/HLÖ

PAKETTI 1

PE-SU

Sisältää standard-luokan majoituksen 

perjantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut sekä ohjelman.

160 € 200 €

PAKETTI 2

PE-SU

Sisältää superior-luokan majoituksen 

perjantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut sekä ohjelman. 

185 € 225 €

PAKETTI 3

LA-SU

Sisältää standard-luokan majoituksen 

lauantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut (ei aamupalaa lauantaina) 

sekä ohjelman.

120 € 190 €

PAKETTI 4

LA-SU

Sisältää superior-luokan  majoituksen 

lauantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut (ei aamupalaa lauantaina) 

sekä ohjelman.

135 € 205 €

PAKETTI 5 Sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut 

(ei aamupaloja) ja ohjelman la-su.

60 € 100 €

https://pikkusyote.fi/matkailu/majoitus/huoneet/


Majoitus

Opintopäivien majoitus on 2-4 hengen hotellihuoneissa. Majoitukseen kuuluu 
aamiainen ja kuntosalin käyttö. Majoitustoiveet pyritään toteuttamaan ja ne tulee 
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohje ilmoittautumiseen

Sitovia ilmoittautumisia pyydetään HAKA hallinnointitietokannan kautta su 10.1.2021
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.

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

Pikku-Syötteen laajasta aktiviteettitarjonnasta löytyy monia vaihtoehtoja vapaa-ajan 
viettoon. Aktiviteetit ovat omakustanteisia ja ne tulee varata etukäteen. Kaikki 
aktiviteetit hintoineen löydät täältä.

Lisäksi on mahdollisuus lasketella yhdeksällä rinteellä (pisin rinne 1 100 m), jotka 
lähtevät lähes suoraan hotellin ovelta. Hotellilta lähtee myös muutamia hiihtoreittejä, 
joita on Syötteen alueella yhteensä n. 120 km.

Lisätietoja

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

https://pikkusyote.fi/kokous/aktiviteetit/
mailto:patrik.willberg@spek.fi
mailto:pertti.heikkila@spek.fi


Koronapandemian huomiointi opintopäivillä

Koronapandemian vaikutukset on otettu huomioon opintopäivien suunnittelussa. On 
tärkeää, että kaikki kantavat vastuun päivien onnistumisesta, jotta voimme järjestää 
jatkossakin vastaavia päiviä, kun koronavirus vielä liikkuu keskuudessamme. 

Opintopäiviä järjestettäessä otetaan huomioon THL:n ohjeistus ja mahdolliset 
rajoitukset. Ohjeistusta tarkennetaan opintopäivien vahvistuksessa.

Muutama asia huomioitavaksi ennen opintopäiviä:

✓ Jos tunnet itsesi sairaaksi tai on pienikin epäilys, että olet altistunut tarttuvalle 
taudille, peru osallistuminen matalalla kynnyksellä.

✓ Jos olet oleskellut riskimaassa 14 vuorokautta ennen opintopäivien alkua, et voi 
osallistua opintopäiville.

✓ Mikäli olet tietoinen mahdollisesta altistumisesta tai olet karanteenissa, et voi 
osallistua opintopäiville.

✓ Varaudu siihen, että opintopäivät saatetaan peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla.
✓ Osallistumisen peruuttamisesta ei tällä hetkellä tarvitse toimittaa 

lääkärintodistusta. Osallistumisesi siirretään seuraaville päiville mikäli peruminen 
ei tapahdu peruutusehtojen mukaisesti. Muussa kuin sairauksissa toimitaan 
kutsun mukaisten peruutusehtojen mukaisesti.

✓ Majoitusjaossa otetaan huomioon, että samassa majoituksessa on saman 
palokunnan/autokunnan mukana tulleita tai majoitus on max. 2 hengen huoneessa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaviruksen-seuranta


Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2021

OHJELMA
Perjantai 12.2.

15.00 – Saapuminen / Majoittuminen 
19.00 – 20.00 Ilmoittautuminen / ohjelmainfo, hotellin aula
18.00 – 21.00 Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
20.30 – 21.30 Iltapala 

Lauantaina 13.2.

7.30 – 10.00 Aamiainen (majoittujille) 
8.00 – 10.00 Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
9.30 – 10.00 Ilmoittautuminen (lauantaina tulevat)
10.00 – 10.30 Opintopäivien avaus

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

10.30 – 11.30 Onnettomuuksista oppiminen
kehittämispäällikkö Antti Kinnunen / SPPL

11.45 – 12.45 Hyvin toimiva palokuntayhdistys
projektipäällikkö Valtteri Tervala / Palokuntanuorten suurleiri 2022

12.45 – 13.45 Lounas

13.45 – 15.15 Viikkoharjoituksen suunnittelu
Järjestökoulutuksen kehittäminen
kehittämispäällikkö Markku Savolainen / SPEK

15.15 – 15.45 Kahvi ja suolainen 



Palokuntalaisten kevätopintopäivät 2021

OHJELMA
Lauantaina 13.2.

Vaihtoehtoinen ohjelma 15.45 - 17.15 (valitaan yksi ohjelma)

15.45 – 17.15 1. Leirien kehittäminen / työpaja
Valtteri Tervala ja Pertti Heikkilä
2. Naisosaston kehittäminen / ideointityöpaja
Kaisa Siltala, Kalajoen PVPK ja Sari Pelttari, Ylivieskan VPK
3. Sähkö- ja hybridiautojen vaikutus pelastustoimintaan
app Antti Hanhineva, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

17.15 – 20.00 Omatoiminen ohjelma / vapaa-aikaa
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus

20.00 – 21.00 Iltapala

21.00 – 22.00 Iltaohjelma

Sunnuntai 14.2.

7.30 – 9.00 Aamiainen (majoittujille)

9.00 – 9.45 RAITTI 2021 Palokuntanuorten leiri Kittilässä
asiantuntija Pertti Heikkilä / SPEK

10.00 – 10.45 Suurleiri 2022
projektipäällikkö Valtteri Tervala

10.45 – 10.50 Päivien yhteenveto
11.00 – 12.00 Nuoriso- ja naistyön kevätkokoukset

Turvallista kotimatkaa!

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!


