
Tervetuloa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
syysopintopäiville Ylläkselle 30.9.-2.10.2022. 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!

Seuraavia aiheita käsitellään opintopäivillä:

✓ Tehdään yhdessä hyvä palokunta
✓ Palokuntatoiminnan tila ja kehittäminen
✓ HAKA hallinnointikanta palokuntien työkaluna
✓ Osastojen arki – vinkkejä toimintaan
✓ Väestönsuojelun perusteet
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Palokuntalaisten 
syysopintopäivät
30.9.-2.10.2022



Osallistumispaketit

Opintopäiville voit osallistua alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Jäsenhinta on Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenpalokunnille.

JÄSEN-

HINTA/HLÖ

HINTA

/HLÖ

PAKETTI 1

PE-SU

Sisältää majoituksen 2-3 hengen 

hotellihuoneessa perjantaista sunnuntaihin 

ja ohjelmaan merkityt ruokailut sekä 

ohjelman.

210 € 250 €

PAKETTI 2

PE-SU

Sisältää majoituksen 2 tai 4 hengen 

huoneistossa perjantaista sunnuntaihin ja 

ohjelmaan merkityt ruokailut sekä 

ohjelman. 

240 € 280 €

PAKETTI 3

LA-SU

Sisältää majoituksen 2-3 hengen 

hotellihuoneessa lauantaista sunnuntaihin ja 

ohjelmaan merkityt ruokailut (ei aamupalaa 

lauantaina) sekä ohjelman.

160 € 200 €

PAKETTI 4

LA-SU

Sisältää majoituksen 2 tai 4 hengen 

huoneistossa lauantaista sunnuntaihin ja 

ohjelmaan merkityt ruokailut (ei aamupalaa 

lauantaina) sekä ohjelman.

200 € 240 €

PAKETTI 5 Sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut 

(ei aamupaloja) ja ohjelman la-su.

80 € 120 €



Majoitus

Opintopäivien majoitus on 2-3 hengen hotellihuoneissa ja 2-4 hengen huoneistoissa. 
Huoneistot ovat Saaga huoneistoja 1 tai 2 makuuhuoneella. Hotellihuoneet ovat 
samassa rakennuksessa, jossa kokoustilat. 

Majoitukseen kuuluu aamiainen ja kylpylän sekä kuntosalin käyttö. Majoitustoiveet 
pyritään toteuttamaan ja ne tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Huoneet ovat 
käytettävissä tulopäivänä viimeistään klo 16. 

Tutustu huoneisiin: https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/yllas/lapland-
hotels-saaga/majoitus.html. 

Huom! Majoitusta on varattu rajoitetusti jo torstaista 29.9. lähtien. Mikäli 
haluat tulla jo hyvissä ajoin paikalle niin varaa ylimääräinen majoitus 
ottamalla yhteyttä Patrikkiin. Esim. lisäyön hinta 2h huoneessa 122 €/yö.

Ohje ilmoittautumiseen

Sitovia ilmoittautumisia pyydetään HAKA hallinnointitietokannan kautta su 28.8.2022
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.

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.

https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/yllas/lapland-hotels-saaga/majoitus.html


Aktiviteetit opintopäivien aikana

Ylläksellä on hyvät mahdollisuudet mm. luonnossa liikkumiseen! Lue lisää 
Ylläksen aktiviteeteista: https://www.yllas.fi/aktiviteetit.html. 

Esimerkiksi maastopyöriä ja frisbeekiekkoja voit vuokrata mm.

▪ Hill’s Ski Rentiltä https://hillskirent.fi/yllas/vuokraamo/
▪ Lapland Safarikselta https://www.laplandsafaris.com/fi/kohteemme-lapissa/yllas

▪ Jemes Sportilta https://jemessport.com/

Frisbeekiekkoja on mahdollisuus kysyä lainaan hotellilta. Lisäksi Ylläksen huipulla 
on mahdollisuus käydä Gondoli-hissillä. Huipulta on myös Ylläskammi718-
ravintola.

Osallistu vain terveenä

Mikäli tunnet itsesi sairaaksi tai olet oireinen, peru osallistuminen matalalla 
kynnyksellä. On tärkeää, että kaikki osallistujat kantavat vastuun tästä ja tulevat 
paikalle vain terveenä. 

Lauantain vaihtoehtoiset ohjelmat

Lauantaina ohjelmassa on osuus, jossa valitaan yksi aihe mihin osallistuu:

1. HAKA on palokunnille maksuton työkalu, jolla voi pitää jäsenrekisterin ja 
tapahtumien kirjauksen ajan tasalla. Luennolla kerrotaan HAKAn
perusteista ja mahdollisuuksista. Lue lisää HAKAsta! 

2. Oletteko perustamassa uutta osastoa palokuntaanne? Kaipaatteko lisää 
väkeä osastoonne? Loppuuko harjoituksista tai toiminnasta ideat 
kesken? Tule kuulemaan ja jakamaan vinkkejä osastojen toiminnasta 
toisten palokuntalaisten kanssa. Luvassa yhteisen keskustelun lisäksi 
omat porinat nuoriso- ja nais-/tukiosastoille. 

3. Luennolla kerrotaan väestönsuojelun perinteistä Suomessa, 
väestönsuojista ja niiden ylläpidosta sekä huollosta ja käyttöön otosta 
eri tilanteissa.

Lisätietoja

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

https://www.yllas.fi/aktiviteetit.html
https://hillskirent.fi/yllas/vuokraamo/
https://www.laplandsafaris.com/fi/kohteemme-lapissa/yllas
https://jemessport.com/
https://ski.yllas.fi/gondoli/
https://www.palokuntaan.fi/haka
mailto:patrik.willberg@spek.fi
mailto:pertti.heikkila@spek.fi


Palokuntalaisten syysopintopäivät 2022

OHJELMA
Perjantai 30.9.

16.00 – Saapuminen / Majoittuminen 
18.00 – 21.00 Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
20.30 – 21.30 Iltapala Biegga-ravintolassa
21.15 – 21.45 Ilmoittautuminen
21.45 – 22.00 Tervetuloa Ylläkselle!

Lauantaina 1.10.

7.30 – 9.00 Aamiainen (majoittujille) 
8.00 – 9.00 Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus
8.45 – 9.00 Ilmoittautuminen
9.00 – 10.00 Opintopäivien avaus

Raitti 2023 – palokuntanuorten leiri
SPEK ajankohtaiset Pohjois-Suomen ja Lapin alueelle 
Patrik Willberg, Pertti Heikkilä

10.15 – 11.15 Tehdään yhdessä hyvä palokunta
toiminnanohjaaja Inka Poikela, Rikosuhripäivystys

Vaihtoehtoinen ohjelma 11.30 - 13.00 (valitaan yksi ohjelma)

11.30 – 13.00 1. HAKA hallinnointikanta
2. Osastojen arki – vinkkejä toimintaan
3. Väestönsuojelu

13.00 – 14.00 Lounas

14.00 – 15.00 Elinvoimainen sopimuspalokuntatoiminta harva-alueella
projektipäällikkö Jenika Ylikauppila, Jokilaaksojen pelastuslaitos



Palokuntalaisten syysopintopäivät 2022

OHJELMA
Lauantaina 1.10.

15.15 – 16.15 Palokuntatoiminnan tila ja -toiminnan kehittäminen
hankepäällikkö Joel Kauppinen, Suomen Palopäällystöliitto

16.15 – 16.20 Opintopäivien päätös

16.20 – 16.45 Kahvi ja suolainen 

16.45 – 17.30 Lapin nuoriso- ja naistyön syyskokoukset
Pohjois-Suomen nuoriso- ja naistyö ei pidä syyskokousta

16.35 – 20.00 Omatoiminen ohjelma / vapaa-aikaa
Nuoriso- ja naistyötoimikuntien kokousmahdollisuus

20.00 – Iltapala ja iltaohjelma 

Sunnuntai 2.10.

7.30 – 10.00 Aamiainen (majoittujille)

Turvallista kotimatkaa!

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin!


