
Tervetuloa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten syysopintopäiville 
Luostolle. Päivät järjestää SPEK yhdessä Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen 
kanssa Lapland Hotels Luostotunturilla. 

Päivät järjestetään toista kertaa tässä muodossa ja ne sopivat niin uusille kuin 
kokeneillekin palokuntalaisille. Ohjelmassa on huomioitu poikkeusolojen aikainen 
toiminta, mutta ohjelmassa on luentoja muun muassa henkisestä jaksamisesta ja 
palokuntanuorten leiritoiminnasta. Luentojen lisäksi opintopäivät tarjoavat 
mahdollisuuden virkistäytyä ja verkostoitua. Kannattaa tutustua päivien ohjelmaan!

Osallistumispaketit

Jäsenhinta on Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenpalokunnille.

JÄSEN-

HINTA/HLÖ

HINTA

/HLÖ

PAKETTI 1

PE-SU

Sisältää majoituksen perjantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut sekä ohjelman.

160 € 200 €

PAKETTI 2

LA-SU

Sisältää majoituksen lauantaista sunnuntaihin ja ohjelmaan 

merkityt ruokailut (ei aamupalaa lauantaina) sekä ohjelman.

120 € 190 €

PAKETTI 3 Sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut (ei aamupaloja eikä 

kylpylän ja kuntosalin käyttöä) sekä ohjelman la-su.

60 € 100 €
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Majoitus

Opintopäivien majoitus on 2-4 hengen hotellihuoneissa tai 4 hengen saunallisissa 
Kelomajoissa, jotka ovat 300-500 metriä hotellilta. Majoitukseen kuuluu aamiainen ja 
kylpylän käyttö. Majoitustoiveet pyritään toteuttamaan ja ne tulee ilmoittaa 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Pysäköinti

Hotellin alueella on maksuton pysäköintialue.

Koronavirus-tilanteen vaikutukset

Päivien aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia ohjeistuksia mm. hygienian 
osalta. Päiville saa osallistua vain terveenä ja tämä on huomioitu peruutusohjeissa.

Ohje ilmoittautumiseen

Sitovia ilmoittautumisia pyydetään HAKA hallinnointitietokannan kautta su 16.8.2020
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 

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.

Lisätietoja

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

mailto:patrik.willberg@spek.fi
mailto:pertti.heikkila@spek.fi


Perjantai 18.9.

15.00 – Saapuminen / Majoittuminen 
15.00 – 20.00 Kylpylä käytettävissä (majoittujille)
19.00 – 20.00 Ilmoittautuminen / ohjelmainfo, hotellin aula
18.00 – 21.00 Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
20.30 – 21.30 Iltapala 
21.30 – 22.00 Tervetuloa Luostolle! (perjantaina saapuville)
22.00 – 03.00 Yökerho avoinna (K-18)

Lauantaina 19.9.

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

pelastusjohtaja Markus Aarto / Lapin pelastuslaitos

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

10.30 – 11.30 Mental Firefit – henkinen jaksaminen pelastustoimessa
projektipäällikkö Saku Sutelainen / Suomen Palopäällystöliitto

11.45 – 12.45 Palokuntien toiminta poikkeusoloissa – kokemuksia kentältä
Miten palokunnat ovat toimineet poikkeusolojen aikana

12.45 – 13.45 Lounas

13.45 – 14.45 Palokuntien tarinoita
Palokuntien uuden toiminnan esittely

Palokuntalaisten syysopintopäivät

OHJELMA



Lauantaina 19.9.

Vaihtoehtoinen ohjelma 15.00 - 17.00 (valitaan yksi ohjelma)

15.00 – 17.00 1. Varallaolon muutokset

2. Ohjattua ulkoilua

3. Palokuntanuorten ajankohtaiset
Suurleiri 2022, rikostaustan selvittäminen, palokuntoon, 
Kipinä-työkalu, kansainvälinen toiminta alueella
asiantuntija Timo Sovanen / SPEK

15.30 – 16.15 Kahvi ja suolainen (vaihtoehtoisen ohjelman lomassa)

17.00 – 20.00 Omatoiminen ohjelma / vapaa-aikaa
Kylpylä käytettävissä (majoittujille)
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus

20.00 – 21.00 Iltapala

21.00 – 22.00 Iltaohjelma

22.00 – 03.00 Yökerho avoinna (K-18)

Sunnuntai 20.9.

7.30 – 9.00 Aamiainen (majoittujille)

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

10.00 – 11.00 Palokuntalaisten rekrytointi
järjestökoordinaattori Jenni Järvinen / SPEK

11.00 – 11.05 Päivien yhteenveto
11.05 – 12.00 Nuoriso- ja naistyön syyskokoukset

Turvallista kotimatkaa!

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!


