
SPEK järjestää yhdessä Nivalan VPK:n kanssa palokuntanuorten toiminta-
päivän Nivalassa. Toimintapäivä on jatkoa viime vuonna Siikajoella pidetylle 
toimintapäivälle, jossa harjoiteltiin erilaisia palokuntataitoja. Toimintapäivä 
on suunnattu Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorille. Toimintapäivän 
ohjelmassa on monenlaista tekemissä kaiken ikäisille palokuntanuorille.

PAIKKA

Nivalan paloasema (Kalliontie 55) ja lähialue

ILMOITTAUTUMINEN

Toimintapäivään ilmoittaudutaan ensisijaisesti HAKA hallinnointikannan kautta, mutta 
ilmoittautumisen voi tehdä lähettämällä ilmoittautujien yhteenveto 10.4.2023 mennessä 
osoitteeseen patrik.willberg@spek.fi. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava:

▪ Vastuuhenkilö/t
▪ Toimihenkilö/t (noin 5 nuorta kohti 1 ohjaaja, voi tehdä yhteistyötä muiden palokuntien kanssa)
▪ Erityisruokavaliot ja mahdolliset allergiat

Palokuntien toimihenkilöitä tarvitaan päivän järjestelyihin mm. muonitukseen, ensiapuun ja 
turvallisuuteen. Lisätietoa tulee toimintapäivän vahvistuksessa, joka lähetetään ilmoittautuneiden 
palokuntien vastuuhenkilöille viimeistään 12.4.2023.
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NIVALASSA LAUANTAINA 22.4.2023
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TOIMINTAPÄIVÄN HINTA

Toimintapäivän hinta on Pohjois-Suomen pelastusliiton jäsenille palokuntanuorten osalta 15 euroa 
ja muilta 25 euroa, joka kattaa päivän ohjelman ja ruokailut. Täysi-ikäisistä toimihenkilöistä ei 
peritä maksua. Osallistumismaksut laskutetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Jos 
laskun maksaja on jokin muu kuin ilmoittaja niin ilmoittakaa siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

VAKUUTUKSET

Jokainen palokunta huolehtii toimintapäivän osallistujalle vakuutuksen. 

RUOKAILUT

Ruokailut järjestetään paloasemalla, josta löytyvät ruokailuvälineet. Palokunnan vastuuhenkilö(t) 
ovat vastuussa ruokailuihin osallistumisesta. 

OSALLISTU VAIN TERVEENÄ

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

TURVALLINEN PALOKUNTATOIMINTA

Noudatamme opintopäivillä turvallisen palokuntatoiminnan periaatteita.

KUVAAMINEN TOIMINTAPÄIVÄN AIKANA

Toimintapäivän aikana kuvataan materiaalia, jota voidaan julkaista esim. sosiaalisessa mediassa 
ja SPEKin eri materiaaleissa. Mikäli ei halua kuviin, tulee siitä ilmoittaa kuvaajalle.

https://www.palokuntaan.fi/turvallinen-palokuntatoiminta


OHJELMA

Päivän alustava ohjelma/aikataulu on:

9:00 Päivän avaus
9:30 Päivän ohjelma/koulutus alkaa

▪ Rasti 1: Palokuntoon
▪ Rasti 2: Liikenneonnettomuus
▪ Rasti 3: Tulipalo
▪ Rasti 4: Savusukellus

11:30 Lounas porrastetusti
13:00 Koulutus jatkuu
15:00 Välipala
15:30 Päivän päätös

Ohjelma/aikataulu tarkentuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

LISÄTIETOJA

Tuomas Suvanto, Nivalan VPK, 040 8408 795, nivalan.vpk@outlook.com
Patrik Willberg, SPEK, 040 7255 448, patrik.willberg@spek.fi
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