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Mahdollisuus osallistua myös verkossa!

Kohderyhmä

Palokuntalaispäiville ovat tervetulleita aivan kaikki palokuntalaiset ympäri Suomen. Palokuntalaispäivien teemana on palokuntalaiset kokonaisturvallisuuden rakentajina. Korona tuo oman kulmansa asian tarkasteluun. Illalla on vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus.

Pelastusliittojen nais- ja nuorisotyön edustajafoorumit

Palokuntalaispäivien yhteydessä sunnuntaina pidetään pelastusliittojen edustajafoorumit, joihin
saavat osallistua kaikki opintopäiville osallistujat. Sunnuntaina pidetään myös SPEKin naistyö-,
nuorisotyö- ja järjestötoimikuntien kokoukset.
Foorumeiden ajatus ja tarkoitus on käydä keskustelua nais- ja nuorisotyön ajankohtaisista teemoista sekä aiheista, jotka palokunnissa ja toiminnassa ovat nousseet esille. Foorumit ovat oikea
paikka ottaa esim. omaa osastoa tai aluetta mietityttävät asiat esille ympäri Suomea tulleiden
kollegoiden kanssa. Pelastusliitot ja foorumeihin osallistuvat henkilöt voivat tehdä esityksiä niissä
käsiteltäviksi. Esityksiä voi lähettää 9.10.2020 asti naistyön osalta jenni.jarvinen@spek.fi ja nuorisotyön osalta timo.sovanen@spek.fi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Palokuntalaispäiville tapahtuu pe 9.10.2020 mennessä HAKA-palokuntarekisterin kautta osoitteessa haka.spek.fi.
Alle 14 vrk ennen tapahtumaa ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvasta perumisesta veloitamme
siitä mahdollisesti hotellille aiheutuneet kulut.

Osallistuminen verkossa

Jos osallistut vain verkon kautta, sinun ei tarvitse erikseen ilmoittautua palokuntalaispäivään.
Voit liittyä tilaisuuteen ohjelmassa olevista Teams -kokouslinkeistä.
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Hinnasto
Perjantai-sunnuntai 1 HH: 279 e/hlö.
Hinta sisältää la-su ohjelman, lounaan la, su, iltapäiväkahvin la, iltapalan sekä majoituksen yhden
hengen huoneessa.
Perjantai-sunnuntai 2 HH: 211 e/hlö.
Hinta sisältää la-su ohjelman, lounaan la, su, iltapäiväkahvin la, iltapalan sekä majoituksen kahden
hengen huoneessa.
Lauantai-päivä: 41 e/hlö.
Hinta sisältää päivän ohjelman, lounaan ja iltapäiväkahvin.
Lauantai-päivä + iltatilaisuus: 55 e/hlö.
Hinta sisältää päivän ohjelman, lounaan, iltapäiväkahvin ja iltapalan.
Lauantai-sunnuntai 1 HH: 181 e/hlö.
Hinta sisältää la-su ohjelman, lounaan la-su, iltapäiväkahvin la, iltapalan sekä majoituksen yhden
hengen huoneessa.
Lauantai-sunnuntai 2 HH: 147 e/hlö.
Hinta sisältää la-su ohjelman, lounaan la-su, iltapäiväkahvin la, iltapalan sekä majoituksen kahden
hengen huoneessa.
Lauantai- ja sunnuntai-päivä: 66 e/hlö.
Hinta sisältää päivän ohjelman la-su, lounaan la-su ja iltapäiväkahvin la.
Sunnuntai-päivä: 15 e/hlö.
Hinta sisältää päivän ohjelman ja lounaan.
Edustajafoorumi sunnuntaina: ilmainen. Pelkkä edustajafoorumiin osallistuminen (ilman lounasta)
ei maksa mitään.
Liittojen edustajafoorumien edustajat
SPEK kustantaa ohjelmanmukaiset ateriat ja ohjelman pelastusliittojen nais- ja nuorisotyön
kahdelle (2) nimetylle edustajalle. Matka- ja majoituskulut jokainen lähettävä taho hoitaa itse.
Valtakunnalliset toimikunnat
SPEK kustantaa valtakunnallisten nais- ja nuorisotyötoimikuntien kulut toimikuntien
matkustusohjeen mukaisesti. Majoitus kahden hengen huoneissa.

Lisätietoja

Timo Sovanen, p. 040 511 2481, timo.sovanen@spek.fi
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Lauantai 24.10.
10.00-11.00 		

Ilmoittautuminen

11.00-12.00		

Palokuntalaispäivien avaus

12.00-13.00 		

Lounas

* Näihin osuuksiin
on mahdollista
osallistua myös
verkossa linkin
kautta!

13.00-14.00		
Huoltovarmuusjärjestelmä Suomessa*
			Kuinka se toimii ja mikä on/voisi olla palokuntien rooli?
			Riku Juhola, valmiusasiamies, Huoltovarmuuskeskus
			Liity Microsoft Teams –kokoukseen
		
14.15-15.15		
Kriisiviestintä palokunnassa*
			Miten viestiä mahdollisesta altistumisesta?
			Sanna Räsänen, viestinnän asiantuntija, SPEK
			Liity Microsoft Teams –kokoukseen
15.30-16.30		
Palokuntien varautuminen*
			Miten palokuntanne on varautunut pitkäkestoiseen toimintatarpeeseen?
		
Mika Gröndahl, johtaja, SPEK
			Liity Microsoft Teams –kokoukseen
16.30-17.00		

Päivän yhteenveto

17.00 			

Kylpylän palvelut käytössä

19.00-21.00		

Iltatilaisuus ja iltapala

Sunnuntai 25.10.
09.00-11.00		
Naistyö-, nuorisotyö- ja järjestötoimikuntien kokoukset*
			Liity Microsoft Teams –kokoukseen
11.00-13.00		
Pelastusliittojen edustajafoorumit*
			Liity Microsoft Teams –kokoukseen
13.00 -		

Lounas ja kotiinlähtö

Turvallista kotimatkaa!
Huomatkaa:
Muutokset ohjelmaan mahdollisia korona-tilanteen vuoksi.

