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Näin toimit vastuullisesti tilaisuudessamme 

koronapandemian aikana

Pidä 1,5 metrin turvaväli 
toisiin ihmisiin 

tapahtuman aikana, 
ruokaillessa ja tauoilla.

Älä kättele.

Yski ja aivasta hihaan tai 
kertakäyttöiseen 

nenäliinaan. 

Pese kätesi sen jälkeen.



Käytä ahtaissa 
tiloissa 

kasvosuojaa.

Pese tai desinfioi kädet 
tullessasi tapahtumatilaan. 

Pese tai desinfioi käsiä 
usein tapahtuman aikana.

Älä siirrä tuoleja ja 
pöytiä, sillä ne on 

etukäteen aseteltu 
paikoilleen 1,5 metrin 
turvaväli huomioiden.

Näin toimit vastuullisesti tilaisuudessamme 

koronapandemian aikana



Ajokorttihanke Leader-rahoituksella
• Pohjois-Suomen pelastusliiton hanke

• Kohdealueena Oulun seudun Leaderin alue

• 15 osallistujaa 6 eri paloasemalta Oulu-Koillismaalta

• N. 17000 € arvoinen hanke, johon 90% avustus

• Toteutettavissa myöhemmin muilla alueilla?



Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietetään 
marraskuussa vain virtuaalisesti 

• Korona-tilanteen takia vain 
virtuaalisesti

• Paloturvallisuusviikko 
normaalisti 21.11.-1.12.

• Lisätietoa 
www.paloturvallisuusviikko.fi

http://www.paloturvallisuusviikko.fi/




Alueellinen palokuntatoiminta 2020

• Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
• 26.9. Pohjois-Suomen palokuntanaisten toimintapäivä, Kestilä

• 3.10. Palokuntanaisten peruskurssi, Kemijärvi

• 23.10.-1.11. Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Rovaniemi

• 31.10.-1.11. Henkisen tuen jatkokurssi, Oulu

• 14.11. Palokuntanuorten toimintapäivä, Rovaniemi

• 14.11. Jokilaaksojen alueen nuoriso- ja naistyön seminaari

• 28.11. Palokuntanuorten toimintapäivä, Oulu





Pohjois-Suomen alueen muu toiminta 2020

• 1.10. 72tuntia ja kyläturvallisuuskouluttajien etätapaaminen

• 13.10. Väestönsuojan hoitajakurssi yrityksille, Oulu

• 15.10. Turvallisuusilta, Ylivieska

• 28.10. Turvallisuusilta, Oulu

• 2.11. Väestönsuojan hoitajakurssi taloyhtiöille, Oulu

• 18.11. Pelastussuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen, Oulu



Lapin muita tapahtumia 2020

• Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
• 15.10. 72H ja kyläturvallisuuskouluttajien tapaaminen verkossa

• 16.-18.10. Raitti suunnitteluviikonloppu, Kittilä

• 17.10. Lapin pelastusliitto hallituksen kokous

• 22.10. Tulityökurssi, Rovaniemi

• 22.10. Turvallisuuspäivä, Sodankylä (feat. Lapin Muistiyhdistys)

• 14.11. Lapin palokuntalaisten pikkujoulut, Kemijärvi

• 28.11. Lapin pelastusliiton vuosikokous, Rovaniemi

• Lisäksi; turvallisuuskävely ja poistumisharjoitus Tornio AMK / 
turvallisuuskävely ja poistumisharjoitus Kemi AMK



www.palokuntaan.fi

http://www.palokuntaan.fi/




Palokuntalaisten 
kevätopintopäivät



REPO 2021 talvileiri

• Pohjois-Suomen alueelle suunnattu

• Siikajoen Revonlahdella 9.-11.4.2021

• Majoitus puolijoukkueteltoissa

• Palokuntataitoja ja yhdessä oloa

• Ilmoittautuminen alkaa 1/2021



RAITTI 2021 kesäleiri

• Pohjois-Suomen ja Lapin alueen 
perinteinen leiri

• Odotetaan 300 osallistujaa

• Korona-tilanne otetaan huomioon

• Kittilässä 4.-10.7.2021

• Majoitus puolijoukkueteltoissa

• Ilmoittautuminen alkaa 3/2021

Suunnitteluviikonloppu 
16.-18.10. Kittilässä



NouHätä! 2021 kampanja käynnistyy

• Ilmoittautuminen 15.9.2020-
12.2.2021

• Alkukarsinnat maaliskuun 
puoliväliin mennessä

• Aluekilpailut Oulussa ja 
Rovaniemellä huhtikuun alussa

• Loppukilpailu Pelastusopistolla 
Kuopiossa huhtikuun lopussa

• Korona-tilannetta seurataan ja se 
huomioidaan kampanjan 
toteutuksessa


