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SPEKin ajankohtaiset
Muutoksia organisaatiossa
Alkuvuosi on tuonut muutoksia SPEKin organisaatioon Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla.
Asiantuntijana toiminut Aikku Eskelinen oli viimeistä päivää SPEKin palveluksessa torstaina 20.2.,
jolloin Sotkamon paloasemalla järjestettiin läksiäiskahvit.
Pertti Heikkilä on lomalla 25.2.-21.4. välisen ajan. Heikkilän sijaisena toimii Patrik Willberg,
laskutukseen liittyvistä asioista vastaa Ritva Keskinarkaus. Lapin pelastusliittoa koskevissa asioista
vastaa puheenjohtaja Matti Toppinen ja varapuheenjohtaja Seppo Jänkälä. Poissaolon aikaisista
koulutuksista vastaavat kurssinjohtajat.

Aikku Eskelisen läksiäiskahvit Sotkamon paloasemalla 20.2.2020.
Uudet nettisivut
SPEK uudisti nettisivut helmikuun alussa. Uusien nettisivujen myötä vanhat linkitykset eivät enää
toimi ja ne onkin hyvä tarkastaa mikäli haluaa jakaa tietoa SPEKin nettisivujen kautta. Uudistuksen
myötä http://www.palokuntaan.fi nettisivuilta tulee löytymään palokuntatoimintaan liittyvää sisältöä
ja materiaalia. Uudet palokuntatoiminnan nettisivut julkaistaan maaliskuussa.

Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja
NouHätä! pelastustaitokampanja 8-luokkalaisille on jälleen käynnistynyt ja
mukaan ilmoittautui ympäri Suomen 566 koulua! Par aikaa kouluissa on
käynnissä kampanjaan liittyvä koulutus, joista vastaa pääosin
pelastuslaitokset. Koulutuksen jälkeen on kuntakohtaiset karsinnat, joista
parhaat pääsevät aluekilpailuun, jotka järjestetään ympäri Suomen torstaina
2.4. NouHätä! huipentuu torstaina 23.4. pidettävään loppukilpailuun
Pelastusopistolla Kuopiossa.
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Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutukset
SPEK kouluttaa taloyhtiöiden ja yritysten henkilöstöä erilaisilla koulutuksilla Pohjois-Suomen ja Lapin
alueella. Avoimet koulutukset löytyvät koulutuskalenterista osoitteesta http://koulutus.spek.fi.
Koulutuskalenteria päivitetään säännöllisesti ja tarjolla on koulutuksia mm. työpaikan ja taloyhtiön
turvallisuuteen liittyen.
Mikäli haluat ehdottaa jotain koulutusta järjestettävän omalla alueellasi, niin ota yhteyttä Patrikiin tai
Perttiin. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa.
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Palokuntien toiminta
Kysely ensivastetehtävissä toimiville!
Oletko ensivastetehtävissä toimiva sopimuspalokuntalainen? Vastaa kyselyyn koskien uhka- ja
väkivaltatilanteita ensivastetyössä niin olet mukana vaikuttamassa. Vastausaikaa on 2.3.2020
saakka. Kysely on SSPL:n, Tehyn, SEHL:n ja SPAL:n toteutamme kyselyn kaikille ensihoidollisissa
tehtävissä toimiville. Ensivastetehtävät ovat olennainen osa ensihoitopalvelua ja tarvitsemme
vaikuttamistyöhön tilastoja myös ensivastetoimijoilta.
Linkkiä saa levittää eteenpäin kaikille ensivasteessa mukana oleville sopimuspalokuntalaisille.
Ensihoitajille ja pelastusalan ammattihenkilöstölle on lähetetty oma kyselylinkkinsä. Tämä on
tarkoitettu sopimushenkilöstölle: https://link.webropolsurveys.com/S/DD1BBCF6BAAC8D78.
Palokuntalaisten syysopintopäivät 18.-20.9.2020 Luostolla
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten
syysopintopäivät Lapland Hotels Luostotunturilla 18.-20.9.2020. Opintopäivillä saat uutta
ajankohtaista tietoa sekä jaetaan vinkkejä oman palokuntasi toimintaan ja kouluttamiseen. Lisäksi on
mahdollisuus virkistäytyä ja verkostoitua. Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin
palokuntalaisille. Luvassa on paljon ajankohtaista asiaa sekä iloista, rentoa ja antoisaa tekemistä!
Kutsu julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.
Palokuntanuorten talvileiri Siikajoella huhtikuussa
SPEK järjestää Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorille talvileirin
Siikajoen Revonlahdella 3.-5.4.2020. Leiri on talvinen toimintaleiri, jonka
keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille talvisia elämyksiä, palokuntaaiheista koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Majoitus leirillä
tapahtuu pääosin puolijoukkuejoukkueteltoissa, joten talvitelttailuun
soveltuvat oikeantyyppiset varusteet ovat tärkeitä. Ilmoittautumisaikaa on
jatkettu 8.3. saakka.
Tutustu kutsuun!

Esitykset Vuoden palokuntanuorisotyöntekijäksi 15.3. mennessä
Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2019 -huomionosoitus – erinomainen keino kiittää ja kannustaa!
Kyseessä on valtakunnallinen huomionosoitus. Mikäli koette, että oman palokuntanne, oman alueenne tai kuka vain tuntemanne palokuntanuorisotyötä tekevä vapaaehtoinen on mielestänne tehnyt hyvää ja ansiokasta työtä viime aikoina ja haluatte kiittää ja kannustaa häntä, on tämä oiva ja arvostettu
keino. Esitykset 15.3. mennessä.
Lisätietoa
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Järjestyksenvalvojan peruskurssi 8.-17.5. Rovaniemellä
SPEK järjestää järjestyksenvalvojan peruskurssin 8.-10.5 sekä 15.-17.5.2020 Rovaniemellä. Kurssin
pituus on 40 tuntia. Kurssin suorittaminen mahdollistaa palokunnille myös uuden palvelumuodon
tuottamisen omalla alueellaan paloturvallisuuden ja ensiaputaitojen lisäksi.
Tutustu kurssikutsuun!
RAITTI 2020 Palokuntanuorten leiri heinäkuussa Kittilässä
Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten leiri järjestetään 5.11.7.2020 Kittilässä, keskellä kirkonkylää. Leirin
isäntäpalokuntana toimii Kittilän VPK.
Leirin infokirje
Tultapäin! 3.-5.7.2020 Rovaniemellä
Valtakunnallinen palokuntien soittokuntien tapahtuma
TultaPäin! törähtää käyntiin Rovaniemellä. Varsinainen
juhlapäivä paraateineen lauantaina 4.7.2020. Samalla
juhlitaan Rovaniemen VPK:n 120 vuotisjuhlia. Lisäinfoa
kevään aikana!
Uuden harrastusmerkkisäännöt voimaan 1.1.2020
SPEKin harrastusmerkkisääntöä on päivitetty ja uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2020 alkaen.
Sääntöjä on päivitetty 3 §:n vapaaehtoistyötuntien määräytymisen osalta niin, että tuntien kertymisen
ylärajoja on poistettu ja harrastustoimintaan lasketaan myös valmisteluun ja suunnitteluun käytetty
aika. Harrastustunteja kertyy toiminnasta yhdistyksen kaikissa alaosastoissa. Uusien sääntöjen
mukaan palokuntalaisten vapaaehtoistyöhön ja palvelutoimintaan käyttämä aika lasketaan 100 %sesti ja sen lisäksi toimijoiden itsenäiseen työhön, esimerkiksi leirien, koulutusten, hallinnon,
projektien suunnittelu- ja valmistelutehtäviin, käytetty aika lasketaan harrastustoimintaan kuuluvaksi
ajaksi ilman ylärajaa.
SPEK harrastusmerkkisäännöt 1.1.2020 alkaen
Valtakunnalliset palokuntatoimikunnat uudistuvat vuoden 2021 alusta
SPEKin hallitus on 17.12.2019 päättänyt, palokuntatoimikuntien kehittämishankkeen ohjausryhmän
esityksen mukaisesti, asettaa vuoden 2021 alusta hallituksen asiantuntijaelimeksi
palokuntatoimikunnan, nykyisten järjestö-, naistyö-, nuorisotyö- ja palokuntakoulutustoimikuntien
sijaan. Nykyiset toimikunnat jatkavat toimintaansa vuoden 2020 ajan.
Palokuntatoimikunnan tehtävänä on huolehtia palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen
koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.
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Palokuntatoimikunta asettaa avukseen harrastustoiminta- ja palvelutoiminta-työryhmät.
Palvelutoiminta-työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää palokuntien pelastustoimintaa,
onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja varautumista.
Harrastustoiminta-työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien
yhdistys- ja harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi palokuntien nuorisotoimintaa, naistoimintaa,
leiritoimintaa, kilpailutoimintaa ja soittokuntatoimintaa. Toimikunta kokoaa ja nimeää työryhmien
jäsenet asiantuntijuuden perusteella. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä määräaikaisia
projektikohtaisia alatyöryhmiä.
Henkisen tuen peruskurssi Rovaniemellä huhtikuussa
SPEK järjestää henkisen tuen peruskurssin 4.-5.4.2020 Rovaniemiellä Saarenkylän VPK:n
paloasemalla. Ilmoittautuminen on käynnissä ja se tulee tehdä viimeistään 22.3.2020 mennessä
HAKA -hallinnointikannan kautta tai sähköpostitse Patrik Willbergille, patrik.willberg@spek.fi
(Muistathan ilmoittaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat).
Kurssin kutsu
Henkisen tuen jatkokurssi
Kurssi toteutetaan 16.-17.5.2020 Kemissä ja kurssi on yhteinen Lapin ja Pohjois-Suomen naisille.
Koulutuksesta tulee lisätietoa maaliskuun aikana.
Pohjois-Suomen palokuntanaisten tapahtumakalenteri 2020
4/20 Palokuntanaisten toimintapäivä ja kevätkokous, Kalajoki
3-5.4. Palokuntanuorten talvileiri, Siikajoki
5/20 Palokuntanaisten kouluttajakoulutus
5/20 Palokuntanaisten peruskurssi
8/20 Palokuntanaisten hälytysmuonituskurssi
5.-11.7.2020 Palokuntanuorten leiri, Kittilä
18.-20.9. Palokuntalaisten syysopintopäivät
9/20 Palokuntanaisten toimintapäivä ja syyskokous, Kestilä
Lapin palokuntanaisten tapahtumakalenteri 2020
4.-5.4. Henkisen tuen peruskurssi, Rovaniemi
16.5. Peruskurssi, Kemijärvi
3.-5.7.2020 Tulta päin -tapahtuma, Rovaniemi
5.-11.7.2020 Palokuntanuorten leiri, Kittilä
8/20 Hälytysmuonituskurssi
Virkistyspäivät syksyllä, Kittilä
18.-20.9. Palokuntalaisten syysopintopäivät
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Palokuntanaisten 2020 kehittämispäivä ja SM Iines -kilpailu
SPEK järjestää Porin Yyterissä Länsi-Suomen pelastusalan liiton kevättööttäystapahtuman yhteydessä 18.-19.4.2020. Kehittämispäivän teemana on ”positiivista
energiaa”.
Päivän päätteeksi on palokuntalaisten illanvietto! SM
Iines-kilpailun kutsu on HAKA-hallinnointikannassa.
Lue lisää kevättööttäys-tapahtumasta
Palokuntalaispäivät maaliskuussa Turussa
SPEK järjestää valtakunnalliset palokuntalaispäivät Turussa
28.-29.3. ja paikalle on kutsuttu kaikki palokuntalaiset ympäri
Suomen!
Päivien teemana on ”palokuntalaiset kokonaisturvallisuuden
rakentajina” ja ohjelmassa on kolme eri puheenvuoroa.
Päiville ilmoittautuminen päättyy 13.3.
Kutsu Palokuntalaispäiville

Palokuntanuorten SM-kilpailut Riihimäellä
Hämeen Pelastusliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kutsuvat kaikki Suomen palokuntien nuoriso-osastot
kilpailemaan 29. kerran palokuntanuorten kalustonkäsittelyn Suomen mestaruudesta eli tutummin Veikon Maljasta
sekä SM-tietokilpailussa. Kilpailuiden käytännön järjestelyistä vastaa Hämeen Pelastusliitto. Kilpailut pidetään lauantaina 16.5.2020 Riihimäellä.
Lue lisää kilpailuista
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Pelastusliittojen ajankohtaiset
Ansiomerkkien haku
Ansiomerkki on hieno tapa palkita esim. pitkästä tai ansiokkaasta palokuntaurasta. Pelastusliiton
hallitus voi myöntää tai puoltaa ansiomerkkejä tehtyjen esitysten perusteella. Lisätietoa SPEKin
ansiomerkeistä saat SPEKin nettisivuilta ja Lapin pelastusliiton omista ansiomerkeistä pelastusliiton
nettisivuilta. Ansiomerkkihakemukset tulee toimittaa Pohjois-Suomen osalta osoitteeseen
patrik.willberg(at)spek.fi ja Lapin osalta osoitteeseen lapinpelastusliitto@gmail.com. Tutustu ennen
hakemuksen lähettämistä ansiomerkkien edellytyksiin.
Pelastusliiton hallitus myöntää ansiomitalit ja käsittelee ansioristihakemukset. Huomioikaa, että
ansiomerkkihakemus on osoitettu oikealle pelastusliitolle. Ansioristihakemuksia käsitellään kahdesti
vuodessa ja ne tulee olla pelastusliittojen hallitusten käsittelyssä viimeistään helmikuun ja elokuun
lopussa. Kevään osalta ansioristihakemukset tulee toimittaa 6.3. mennessä.

Väestönsuojien tarkastustoiminta
Lapin pelastusliitto järjestää väestönsuojien tarkastuksia ja
tiiveyskokeita. Lisätietoa Pertiltä tai sähköpostitse
lapinpelastusliitto@gmail.com.

Pelastusliitoilla omat nettisivut
Pelastusliittojen toiminnasta saa lisätietoja nettisivuilta. Pohjois-Suomen pelastusliiton nettisivut
löytyvät osoitteesta www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja Lapin pelastusliiton nettisivut osoitteesta
www.lapinpelastusliitto.fi. Käykää tutustumassa!

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO
SOSIAALISESSA MEDIASSA
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Teitä palvelevat asiantuntijat Pohjois-Suomen ja Lapin alueella
Patrik Willberg (patrik.willberg(at)spek.fi, 040 7255 448)
Vastuualueet mm: Palokuntakoulutus, palokuntien toiminta Pohjois-Suomen alueella,
palokuntanuorisotoiminta, palokuntanaistoiminta, taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat.

Pertti Heikkilä (pertti.heikkila(at)spek.fi, 040 7040 764)
Vastuualueet mm: Palokuntien toiminta Lapin alueella, taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat

