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Tervehdys Sinulle, Palovammayhdistyksen jäsen! 

 
Varma kevään merkki on perinteinen koko perheen Padasjoen leiri. Leiri pidetään toukokuussa  

22.-24.5.2015 Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) leiri- ja koulutuspaikka 

PALOTARUKSESSA. 

 

 

 

 

Ohjelmassa ainakin: 
 

 Mukavaa seuraa niin lapsille kuin aikuisille 

 Rentoa yhdessäoloa iltanuotion äärellä 

 Mölkkyä ja muuta pelailua 

 Arpajaiset 

 Hyvä sauna – mahdollisuus heittää 

talviturkki 

 Vertaistukea: kohtalotovereita, tarinoita ja 

vinkkejä 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen 5.5.2015 mennessä 
Markus Karkmanille mieluiten sähköpostitse karkman(at)iki.fi tai puhelimitse 0400 826573. 

Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien osallistujien nimet sekä lasten iät, mahdolliset 

ruoka-aineallergiat sekä se, haluatteko majoittua mökissä vai päärakennus Palokärjessä (4hh).  

 

HUOM! Kaikilta Palokärjessä majoittuvilta peritään leirimaksun lisäksi 7,50 €/hlö liinavaatteista.  

Ilmoita myös, yövyttekö yhtenä vai molempina öinä (hinta on sama yöpyi sitten yhden tai kaksi 

yötä). 

 

Majoituspaikkoja on rajoitetusta ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

 

 

Leirimaksu 
Aikuiset 35 €, lapset alle 12v.  15 € ja alle 3-vuotiaat maksutta. Yhdistykseen kuulumattomien 

aikuisten osallistumismaksu on 50 €, lasten hinnat samat kuin edellä. Leirimaksut maksetaan paikan 

päällä käteisenä. 
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Hyvä tietää: 
 Ruoat Padasjoen leirillä tarjoillaan aamupalasta iltapalaan seisovasta pöydästä 

päärakennuksessa. Iltaisin pihalla on leirinuotio, jossa paistetaan makkaraa ja lettuja. 

 Mökeissä majoittuvat: omat makuupussit tai lakanat mukaan. 

 Kaikilta Palokärjessä majoittuvilta peritään liinavaatemaksu 7.50 €/hlö, joka maksetaan 

leirimaksun yhteydessä. 

 Peseytymismahdollisuus on rantasaunalla. Omat pyyhkeet ja laudeliinat mukaan. 

 Säänmukainen vaatetus mukaan. Leirillä ollaan paljon ulkona.  

 Arpajaiset ovat perinteinen ohjelmanumero leirillä, joten jos saat mukavia 

arpajaispalkintoja, niin tuo mukanasi. 

 Leiripaikkaa lähimmät palvelut löytyvät Padasjoelta. 

 

 

Ajo-ohjeet 
Leiripaikka on Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) leiri- ja koulutuspaikka 

PALOTARUS.   

 

Osoite: Kelkutteentie 147, Padasjoki. Lisätietoa leiripaikasta löydät internet-osoitteesta 

www.spek.fi  

 

Leiripaikka sijaitsee tien nro 24 varrella. Muutama kilometri Padasjoelta etelään on kyltti Iso-Tarus. 

Hiekkatietä pitkin seuraten viitoitusta SPVY saavut leiripaikalle. 

 

 

Tervetuloa Padasjoelle toivottaa yhdistyksen hallitus 

 

 

  

http://www.spek.fi/
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KUTSU  

SUOMEN PALOVAMMAYHDISTYS RY:N 

VUOSIKOKOUKSEEN 2015 

 

 
Kutsumme sinut Suomen Palovammayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka 

pidetään Padasjoen leirin yhteydessä la 23.5.2014 klo xxx. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat. 

 

 

ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan kokousvirkailijat: kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

sekä kaksi ääntenlaskijaa 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen esittäminen 

6. Edellisen tilivuoden tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimintakaudelle 

9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilikaudelle 

10. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen tulevalle toimintakaudelle 

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sääntöjen 4 pykälän mukaisesti erovuoroisten 

tilalle 

14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle 

15. Kokousedustajien ja varajäsenten valinta Iholiiton kokouksiin 

16. Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet 

17. Jäsenten kokoukselle tekemät ehdotukset 

18. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

Tervetuloa! 

 

Hallitus 

 

 


