
PALOKUNTALAIS-

PÄIVÄT
Kutsu

26.-27.10.2019, Tampere

Tapahtumaan ovat 

tervetulleita kaikki 

Suomen palokuntalaiset.



Osallistumismaksu 

Majoitus

Mikäli vastasit myöntävästi kysymyksiin tai Sinulla on itselläsi aihealue, josta haluaisit 
vaihtaa ajatuksia, Palokuntalaispäivät ovat Sinua varten. Ohjelma nimittäin rakentuu 
verkostoista eli aiheista, joita osallistujat voivat yhdessä pohtia ja kehittää samanmielisten 
palokuntalaiskollegojen kanssa. 

Ilmoittautumisen yhteyteen on koottu esimerkkiaiheita, joista voi valita itseään kiinnostavan aihealueen/ver-
koston. Luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä vaan jokainen saa esittää itseään kiinnostavia aiheita – se on 
jopa suotavaa. Yli 20 osallistujaa / viidelle (5) eniten kiinnostusta ja osallistujia keränneille aiheille (verkostoil-
le) varataan kokoustila, jossa aihetta voi rauhassa käsitellä. Päivän lopulla verkostoista ja niiden keskusteluis-
ta tehdään yhteenveto. Jatkotyöstä sovitaan sunnuntaina edustajafoorumeilla – etenkin nais- ja nuorisotyön 
osalta. 

Verkostojen aiheita ovat mm. 
• nais toi min ta • tur val li suus vies tin tä • hä ly tys muo ni tus • yh dis tys toi min ta • avus tuk set • pe rin ne toi min ta
• ve te raa ni toi min ta • soit to kun ta toi min ta • nuo ri so toi min ta • kil pai lu toi min ta • lei ri toi min ta
• pe las tus toi min ta • ensi vas te toi min ta • työ tur val li suus • va rau tu mi nen • osaa mi sen ke hit tä mi nen ym.

Ohjelma rakentuu
VERKOSTOISTA

PALOKUNTALAIS-

PÄIVÄT
26.-27.10.2019, Tampere

Tunnetko leirit omaksesi? Näetkö dronet mahdollisuutena 

palokuntien hälytysosastoissa? 

 

Haluatko tehdä omaan palokuntaasi 

viihtyisän oleskelutilan? 

Olenko minä palokuntaa vai 

palokunta minua varten?

Oletko kiinnostunut

 palokunta-aiheisista kilpailuista? 

Haluatko tavata muita 

palokuntasoittokuntalaisia? 



Lauantai 
• päivän ohjelma 
• lounas 
• iltapäiväkahvi 
• iltatilaisuus 

Osallistumismaksu 

Sunnuntai 
• nais- tai nuorisotyön edustajafoorumi 
• kahvibuffet 
• lounas

45€ 25€

Huomatkaa!
Pelkkä 

edustajafoorumille osallistuminen ilman kahvia ja ruokailua ei maksa mitään.

Majoitus

SPEK on varannut kiintiöitä useampaan hotelliin. Palokuntalaispäiville osallistujat huolehtivat
majoituksensa itse. 

HOTELLIT

Scandic 
Scandic Tampere City | tamperecity@scandichotels.com | 03 244 6111 
• 110 € yhden hengen huone /vrk
• 130 € kahden hengen huone /vrk

Scandic Tampere Station | tamperestation@scandichotels.com | 03 339 8000 
• 110 € yhden hengen huone /vrk 
• 130 € kahden hengen huone /vrk 

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellista (huonevarauskiintiö) yllä olevia yhteystietoja 
sekä varaustunnusta BPAL251019 käyttämällä 11.10.2019 mennessä. 

Holiday Club 
Holiday Club Tampereen Kylpylä | hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi | 0300 870 930 
• 135 € yhden hengen huone /vrk
• 150 € kahden hengen huone /vrk 
• 190 € 3-4 hengen huone /vrk

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellista (huonevarauskiintiö) yllä olevia yhteystietoja 
sekä varaustunnusta Palokuntalaiset2019 käyttämällä 26.9.2019 mennessä.
 
Sokos Hotellit 
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Lauantai 26. lokakuuta 2019 
         Tampereen yliopisto

10:00 - 11:00 Ilmoittautuminen ja esittelypisteisiin tutustuminen

11:00 - 12:00 Palokuntalaispäivän avaus
 
12:00 - 13:00  Lounas

13:00 - 16.00 Verkostot & iltapäiväkahvit

16:00 - 17:00 Yhteenveto 
   Verkostojen tuotosten esittely & kysymykset

         Hotelli Scandic Tampere City 

19:00 - 21:00  Iltatilaisuus
   Kevyt iltapala (3 cocktail-palaa) ja jatkopaikasta sopiminen

Sunnuntai 27. lokakuuta 2019 
          Hotelli Scandic Tampere City 

9:00 - 10:45 Toimikuntien kokoukset
   Valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokous 
   Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan kokous 
   Järjestötoimikunnan kokous 

11:00 - 13:00 Edustajafoorumit 
   Palokuntanaistyön edustajafoorumi 
   Palokuntanuorisotyön edustajafoorumi 

13:00 -   Lounas ja kotiinlähtö 

Palokuntalaispäivien
alustava ohjelma

Lisätietoja:
Timo Sovanen
asiantuntija
p. 040 511 2481
timo.sovanen@spek.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Palokuntalaispäiville 

HAKAssa viimeistään 4.10.2019.
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