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Ajankohtaista

Syysopintopäivät Pikku-Syöte 3.-5.8.2021



Lapin Pelastusliitto tukee suurleirille osallistuvia 
lappilaisia palokuntia

• Lapin Pelastusliitto ry on saanut LähiTapiola Lapilta   
20 000 € lahjoituksen sekä Arinalta 1 200 € tukea 
palokuntanuorten koulutukseen. Tukea käytetään mm 
suurleiri Eldis2022 osallistuvien lappilaisten 
palokuntien ryhmämatkakuluihin Rovaniemeltä 
leirialueelle Malmille ja takaisin varusteineen 
päivineen. 

• Palokuntanuorten talvileirejä on myös mahdollista tukea 
saadusta lahjoituksesta ja tuesta.



Jäsenpalveluna palokuntien vakuutuksien 
kilpailutus

• 20 lapin alueen palokuntayhdistystä on ottanut Lapin 
Pelastusliitto ry:n kautta ryhmätapaturmavakuutuksen.

• Vakuutusten piirissä on 400 hälytysosastoon kuuluvaa, 
365 palokuntanuoriso-osastoon kuuluvaa sekä 189 
palokuntanaisosastoon ja tai hallintoon kuuluvaa.

• 13.8.2021 toimitettu palokuntiin webropol kysely 
vakuutuksien kilpailutukseen osallistumisesta, mukaan 
lukien palokunnan/yhdistyksen toiminnan 
vastuuvakuutus. 

• Kysely oli avoinna 10.9.2021 saakka. 



Vuosikokous

• Lapin Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous lauantaina 13.11.2021 klo 13:00 
alkaen Rovaniemellä Napapiirillä entisen lasitehtaan 
tiloissa. Vuosikokouksessa käsitellään mm 
päivitettyjä yhdistyksen sääntöjä.

• Palokunnat saavat vuokrattua kauttamme 
juhlatelttoja, festaripöytäsettejä sekä äänentoistoa 
eri tapahtumiin. Info www.lapinpelastusliitto.fi

http://www.lapinpelastusliitto.fi/


Muuta

• Naisten peruskurssi Rovaniemellä 23.10.2021

• Kevätriennot Kittilä huhti-toukokuu 

• Turvallisuusviestintä Kemi huhtikuu

• Nuorten talvileirit kevät 2022 Lapin alueella



Palokuntamatka 
2022

• Palokuntamatka Itävaltaan St.Johann in 
Tiroliin suunnitteilla 10.-15.2.2022. Matka 
toteutuu, mikäli terveysturvallisuustilanne on 
sellainen, jossa matkustaminen on jälleen 
mahdollista. 

• Ohjelmassa jälleen alaan liittyvien 
tutustumisten lisäksi paikallista historiaa ja 
kulttuuria. Lisätietoa jaetaan palokuntiin 
lisää syksyn aikana.



Valtakunnallisia 
kampanjoita

Paloturvallisuusviikon 27.11.-3.12.2021 teemana läheisten 
paloturvallisuus

Päivä Paloasemalla 27.11.21 ilmoittautuminen käynnissä -
ilmoittautuminen on avoinna 10.9.21 asti

NouHätä! Ilmoittautuminen on käynnissä, ilmoittautuminen 
4.2.2022 mennessä. 

Huom, ilmoittautuminen ei edellytä kilpailuun osallistumista!



OKM avustuksia

• Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta seurantaloja 
ylläpitäville yhteisöille

• Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa avustusta 
seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien 
yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian 
aiheuttamassa tilanteessa. Avustus on haettavissa 23.9.2021 
klo 16:15 asti. Lisätietoa osoitteesta kotiseutuliitto.fi



Korjausavustuksia 
haettavissa

• Seurantalojen korjausavustusta myös haettavissa

• Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää 
seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
rakennusperintöä. Avustus on tarkoitettu vakiintuneessa 
käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin 
korjaustöihin. Avustus on haettavissa 1.9.-30.9.2021. 
Lisätietoa kotiseutuliitto.fi



KIITOS!


