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Pohjois-Suomen pelastusliitto 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Rajoitukset vaikuttavat edelleen, mutta ”uutta normaalia” kohti mennään 

Vuoden 2021 toiminta on alkanut siitä mihin vuosi 2020 päättyi. Keväälle suunniteltua toimintaa on jo 
peruttu tai siirretty syksylle 2021 ja vuodelle 2022, mutta toiveissa on, että kevään aikana pääsemme 
järjestämään pienempiä koulutuksia. Kun tilanne sallii, niin kannustan kaikkia osallistumaan SPEKin ja 
pelastusliittojen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mutta turvallisuus ja ohjeet huomioiden.  
 
Otathan huomioon osallistuessasi:  

✓ Osallistut vain terveenä ja oireettomana  

✓ Et osallistu mikä olet mahdollisesti altistunut tai karanteenissa tai käynyt ulkomailla 

✓ Huolehdit käsihygieniasta 

✓ Käytät kasvomaskia 

 
SPEK on laatinut ohjeistusta tilaisuuksien järjestäjälle ja osallistujalle, jotka ovat ladattavissa 
osoitteessa www.spek.fi/korona. Lisäksi palokuntaan.fi nettisivuilla on ohjeistusta.  
 
Digiloikka on jo tapahtunut – palokunnissa pitää kuitenkin harjoitella myös käytännön taitoja 
 
Pelastusala on ottanut viimeisen vuoden aikana valtavan digiloikan. Toimintaa on ajoittain järjestetty 
vain etäyhteyksin tai toimintaan on voitu osallistua sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Tulevaisuu-
dessakin toimintaan voidaan osallistua eri tavoin ja etäyhteydet mahdollistavat osallistumisen pai-
kasta riippumatta. Palokuntien toiminta vaatii kuitenkin käytännön taitojen säännöllistä opettelua ja 
kertausta, joten on tärkeä päästä harjoittelemaan esimerkiksi pienryhmissä. Myös palokuntien 
nuoriso-osastojen toiminta on huomioitava, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja saada myöhemmin uusia 
sopimuspalokuntalaisia.  
 
HAKA hallinnointikanta on palokuntien toiminnan kirjaamisen työkalu 
 
SPEK on ylläpitänyt jo yli vuosikymmenen HAKAa, joka tunnettiin aiemmin palokuntarekisterinä. Se 
toimii edelleen mm. palokuntien jäsenrekisterinä ja toiminnan kirjaamisen työkaluna. SPEK on 
vuosittain kerännyt toimintatilastoja, mutta vuoden 2020 osalta tiedot kerättiin suoraan HAKAn 
tiedoista. Olisi hienoa, jos kaikki palokunnat ottaisivat HAKAn koko toiminnan osalta käyttöön. HAKAn 
ylläpito onnistuu, kun siihen osallistuu koko palokunnan hallinto. Monipuoliset tilastotiedot ovat 
kaikkien nähtävillä osoitteessa http://www.24365.fi/hakatilastot.  
 
Tässä tiedotteessa runsaasti asiaa tulevasta toiminnasta, johon kannattaa tutustua. Mikäli on jotain 
mielen päällä niin olkaa rohkeasti yhteydessä minuun tai Perttiin, yhteystiedot tässä tiedotteessa!  
 
Pysytään terveinä!  
 
Terveisin, 
 
Patrik Willberg 
asiantuntija 
SPEK, Oulu 

http://www.spek.fi/korona
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/terveina-ja-turvallisesti-palokunnassa-korona-aikana
http://www.24365.fi/hakatilastot
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Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2021 käynnissä 
 
NouHätä! pelastustaitokampanjan 25. kampanjakausi on käynnistynyt ja se 
järjestetään tänä vuonna kokonaan digitaalisesti. Tällä hetkellä kilpailuun on 
ilmoittauduttu seuraavasti pelastuslaitoksittain: 
 

✓ Jokilaaksojen pelastuslaitos (22/24, 92% kouluista mukana) 
✓ Kainuun pelastuslaitos (10/11, 91% kouluista mukana) 
✓ Lapin pelastuslaitos (24/42, 57% kouluista mukana) 
✓ Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (29/52, 56% kouluista mukana) 

 
Ilmoittautuminen päättyy 12.2.2021, joten vielä ehtii mukaan! Tarkempaa tietoa kampanjasta saat 
nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi. Kannattaa kannustaa oman kuntasi kasiluokkia 
osallistumaan kampanjaan, jonka tavoitteena on opettaa turvallisuuden perusasiat kaikille 
kasiluokkalaisille. Kilpailuun ei ole pakko osallistua, vaikka muutoin kampanjaan osallistuisikin.  
 
 
Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Kajaanissa syyskuun lopussa 2021 
 
Kajaaniin syksylle 2020 suunnitellut rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät järjestetään 29.-
30.9.2021. Opintopäivät on tarkoitettu kaavoittamisen, rakentamisen ja rakenteellisen 
paloturvallisuuden valvontaan, ohjaukseen ja suunnitteluun osallistuville viranomaisille sekä 
rakennusten suunnitteluun, vakuuttamiseen ja toteutukseen osallistuvien yritysten henkilöstölle. 
 
Kutsu julkaistaan toukokuussa 2021. 
 
 
 
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.  
 
 

 

http://www.nouhata.fi/
http://koulutus.spek.fi/


POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE 
4.2.2020 

 
 

 

Lapin pelastusliitto 

Pohjois-Suomen pelastusliitto 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Teitä palvelevat asiantuntijat Pohjois-Suomen ja Lapin alueella 

Patrik Willberg (patrik.willberg(at)spek.fi, 040 7255 448) 

Vastuualueet: Palokuntakoulutus, palokuntien toiminta (myös nuoriso- ja naistoiminta) Pohjois-

Suomen alueella, taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat. 

 

Pertti Heikkilä (pertti.heikkila(at)spek.fi, 040 7040 764) 

Vastuualueet: Palokuntien toiminta Lapin alueella (myös nuoriso- ja naistoiminta), taloyhtiöiden ja 

yritysten koulutus, kampanjat 

 

Palokuntien toiminta 
 
Webinaari 15.3.2021: Palokuntanuorten leirit 2021 ja 2022 
 
SPEK järjestää webinaarin palokuntanuorten leireistä vuosina 2021 ja 2022 maanantaina 15.3. klo 
17.30-19.30. Luennoitsijoina SPEKistä Pertti sekä Eldis 22 leirin projektipäällikkö Valtteri Tervala ja 
koulutuspäällikkö Juha Kylmälä.  
 
Lue lisää webinaarin kutsusta ja ilmoittaudu mukaan! Webinaariin toivotaan osallistujiksi 
palokuntanuoria, joten jaattehan tietoa laajasti myös palokuntanuorille. 
 
 
Webinaari 25.3.2021: Henkinen tuki palokunnassa 
 
SPEK järjestää webinaarin henkisestä tuesta palokunnassa torstaina 25.3. klo 18-20. Webinaari on 
tarkoitettu kaikille palokuntalaisille. Luennoitsijana Inka Poikela. Webinaarin kutsu julkaistaan 
helmikuun aikana. 
 
 
Pohjois-Suomen palokuntanuorisotyön kevätkokous 
 
Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorisotyön kevätkokous pidetään poikkeuksellisesti Teamsin 
välityksellä sunnuntaina 14.2. klo 12 alkaen. Kutsu on pelastusliiton nettisivuilla. 
 
 
Henkisen tuen jatkokurssi Oulussa huhtikuussa 
 
Henkisen tuen jatkokurssi siirrettiin tammikuulta huhtikuulle ja uusi ajankohta on 17.-18.4.2021. 
Kurssille ovat etusijalle ne, jotka ilmoittautuivat syksyn ja tammikuun kursseille, mutta mukaan 
mahtuu vielä uusiakin. Lue lisää kurssin kutsusta ja ilmoittaudu mukaan 28.3.2021 mennessä. 
 
Kurssin kutsu  

mailto:patrik.willberg@spek.fi
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_leiriwebinaari_2021.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Kokoukset/Nuorisoty%C3%B6n_kev%C3%A4tkokouksen_esityslista_14.2.2021.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_henkisen_tuen_jatkokurssi_Oulu_2021.pdf
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Ehdota Pohjois-Suomen vuoden palokuntanuorisotyöntekijää 2020 
 
On jälleen aika valita vuoden 2020 palokuntanuorisotyöntekijä Pohjois-Suomessa. 
Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä palkinto, Veskun malja, jaetaan vuosittain 
palokuntanuorisotyössä henkilölle tai ryhmälle, joka on tuonut palokuntanuorisotyötä 
positiivisesti esille. Tee esitys 28.2.2021 mennessä! 
 
Lue lisää nettisivuilta 
 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton kannanotto: Sopimuspalokuntien toiminta on turvattava 
 
Pohjois-Suomen pelastusliitto julkaisi nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan kannanoton 
sopimuspalokuntatoiminnan turvaamisesta. Kannanotto julkaistiin myös mielipidekirjoituksena 
Kalevassa, Kainuun Sanomissa ja Kalajokilaaksossa. 
 
Lue kannanotto pelastusliiton nettisivuilta 
 
 
Pysytään terveinä palokunnassa materiaalit 
 
SPEK laatimaa ohjeistusta on päivitetty ja kannattaa hyödyntää 
palokunnille tehtyä materiaalia. Materiaali ja ohjeet löytyvät 
palokuntaan.fi nettisivuilta. 
 
 
Palokuntatoiminnan uusi rekrytointiesite 
 
SPEK julkaisi joulukuussa 2020 uuden palokuntatoiminnan 

rekrytointiesitteen. Esitettä on saatavissa myös painettuna Oulun ja 

Rovaniemen toimistoilta, joten mikäli tarvitset esitettä, niin ota yhteyttä 

Patrikkiin tai Perttiin. 

Sähköisesti ladattavat esitteet löytyvät palokuntaan.fi sivuilta suomeksi 

ja ruotsiksi: https://www.palokuntaan.fi/esitteet.  

 
 
  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16296/ehdota+pohjois-suomen+vuoden+palokuntanuorisoty%C3%B6ntekij%C3%A4%C3%A4+2020.html
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16285/sopimuspalokuntien+toiminta+on+turvattava.html
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/terveina-ja-turvallisesti-palokunnassa-korona-aikana
https://www.palokuntaan.fi/esitteet
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Kevätopintopäivät peruttiin - Palokuntalaisten syysopintopäivät 3.-5.9.2021 Pikku-Syötteellä 
 
Helmikuulle suunnitellut opintopäivät peruuntuivat ja seuraavat 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten opintopäivät 
järjestetään Pikku-Syötteellä Pudasjärvellä 3.-5.9.2021. 
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. Tilaisuuden toteutuksessa otetaan huomioon 
koronapandemian rajoitukset ja voimassa olevat ohjeet, jotta 
osallistuminen opintopäiville on turvallista. 
 
Kutsu julkaistaan toukokuun loppuun mennessä. 
 
 
Yleinen Palokuntalaiskokous siirtyy syksyyn 
 
Yleinen Palokuntalaiskokous oli alun perin suunniteltu järjestettävän 
toukokuussa Raaseporissa Tammisaaren VPK:n 150 vuotisjuhlien ja 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbundin kongressin ja vanhojen 
paloautojen päivän yhteydessä. Koronan vuoksi tapahtuma on päätetty 
siirtää pidettäväksi syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
Yleisen Palokuntalaiskokouksen asialistalla on mm. Palokuntien 
toimintaohjelman päivittäminen. Toimintaohjelman päivitystä aletaan 
valmistelemaan kevään aikana yhdessä palokuntatoimikunnan, sen alaisten 
työryhmien, pelastusalan järjestöjen ja palokuntien kanssa. 
 
 
Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje ja palokuntaan.fi nettisivut 

Valtakunnallisen palokuntatoiminnan viimeisin uutiskirje ilmestyi tammikuussa ja voit tutustua sen 

sisältöön tästä. Uutiskirjeen sisältö koostuu pääosin palokuntatoiminnan nettisivuilla julkaistusta 

sisällöstä. Voit siis lukea uutiset heti tuoreeltaan osoitteessa www.palokuntaan.fi sekä kootusti 

uutiskirjeestä. Mikäli et ole vielä uutiskirjeen tilaaja niin voit tilata sen osoitteessa 

https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje. 

 
 
 
  

https://www.palokuntaan.fi/admin/campaigns/showmessage?id=5ffeca65e4b013777eaee367
http://www.palokuntaan.fi/
https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje
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RAITTI 2021 Palokuntanuorten leiri heinäkuussa 2021 Kittilässä  
 
Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten RAITTI 2021 leiri järjestetään 4.-10.7.2021 Kittilässä, 
keskellä kirkonkylää. Leirin isäntäpalokuntana toimii Kittilän VPK. Leirin ennakkoesite on toimitettu 
palokuntiin 29.1. sähköpostilla.  
 
Leirin valmisteluissa huomioidaan leiritoimintaa koskevat voimassa olevat 
viranomaismääräykset, turvaetäisyydet ja hygienia. Leiri-info toimitetaan 
palokuntiin maaliskuussa ja samalla avataan leirille ilmoittautuminen. 
Lisätietoa toimialoista ja kursseista ennakkoesitteessä. Mikäli olet 
kiinnostunut olemaan mukana leirin suunnittelussa, ota yhteyttä Perttiin! 
 
Lue lisää leiristä 
 
 
REPO 2022 palokuntanuorten talvileiri Siikajoella huhtikuussa 
 
Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorten talvileiri Siikajoen Revonlahdella on 
päätetty siirtää vuodelle 2022 ja on nimeltään REPO 2022. Leirin keskeisenä 
tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä, palokunta-aiheista koulutusta sekä mukavaa 
yhdessä oloa. Leiristä tiedotetaan lisää syksyllä 2021. 
 
 
Kansainvälinen palokuntanuorten leiri järjestetään Helsingissä heinäkuussa 2022  
 
Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä heinäkuussa 
2022. Leiripaikkana toimii Malmin lentokenttä. Leirille on tällä hetkellä auki useita 
tehtäviä, joihin haku päättyy 10.2. Lisätietoa leiristä www.palokuntaleirit.fi ja leirin 
sosiaalisen median kanavista.  
 
 
Keikkakeskustelu palokuntien käyttöön 
 
Osana Suomen Palopäällystöliiton Onnettomuuksista oppimisen hanketta 
valmistui Keikkakeskustelu-malli. Keikkakeskustelu on yksinkertainen ja 
nopea menetelmä toiminnan kehittämiseen. Sen avulla tehostetaan 
kokemuksista oppimista ja näin toimintaa tulevilla tehtävillä. Malli 
perustuu USA:n armeijan kehittämään After Action Review -
toimintamalliin (AAR).  
 
Lue lisää palopäällystöliiton nettisivuilta! 
 
  

https://www.lapinpelastusliitto.fi/445097877
https://www.palokuntaleirit.fi/
http://www.sppl.fi/keikkakeskustelu
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Palokuntien yhteystietokysely 2021 – vielä ehdit vastaamaan! 
 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntia on pyydetty vastaamaan yhteystietokyselyyn tammikuun 
aikana. Kyselyyn vastaaminen ei vie montaa minuuttia aikaa ja kyselyyn toivotaan yksi vastaus/ 
palokunta.  
 
Kysely pidetään auki vielä helmikuun ajan ja kyselylinkit ovat alla: 
 
Pohjois-Suomi (lisätietoa Patrikilta) 
 
Lappi (lisätietoa Pertiltä) 
 
Alla olevat palokunnat ovat vastanneet kyselyyn: 
 

Pohjois-Suomi Lappi 
Alavieskan VPK 
Haapajärven SPK (sotilaspalokunta) 
Haapajärven vapaaehtoinen palokunta 
Haapaveden vpk ry 
Hailuodon palomiehet ry 
Iin palomieskerho 
Kalajoen palohenkilöstö ry 
Kestilän vpk ry 
Kiimingin Vapaaehtoinen Palokunta 
Kuhmon vpk 
Kuivaniemen palomiesyhdistys 
Kuusamon V.P.K RY 
Kärsämäen vapaaehtoinen palokunta ry 
Limingan Vapaaehtoinen palokunta ry 
Nivalan VPK 
Oijärven vpk 
Oulun Vapaaehtoinen palokunta ry 
Pulkkilan Palomiesyhdistys r.y 
Pyhännän VPK ry 
Pyhäsalmen VPK ry 
Raahen VPK ry 
Rantsilan Palomiesyhdistys ry 
Reisjärven sopimuspalokuntayhdistys ry 
Sievin puolivakinaiset palomiehet 
SUOMUSSALMEN PELASTUSHENKILÖSTÖ 
Taivalkosken vapaapalokunta ry. 
Taivalkosken vpk ry 
Vihannin Tulentorjujat ry 
Vuolijoen kunnan VPK ry 
Yli-Iin VPK 
Ylikiimingin palomiehet ry 

Ivalon VPK 
Karungin vapaaehtoinen palokunta ; Karungin Vpk 
KEMIJÄRVEN KUNNAN VPK RY 
Kemijärven VPK ry 
Keminmaan Vapaaehtoinen Palokunta r.y 
Kittilän VPK Ry 
Meltauksen VPK 
Ranuan VPK 
Saarenkylän VPK ry 
Utsjoen VPK 
ÄKÄSLOMPOLON VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA 
ÄVPK ry 

 

 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/91DEC5160F4C73A4
https://link.webropolsurveys.com/S/25DCEBF46434CE97
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Pelastusliittojen ajankohtaiset 

Ansiomerkkien haku - ansioristihakemukset helmikuun loppuun mennessä! 
 
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.  
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous Oulussa 8.5.2021 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous pidetään Oulussa lauantaina 8.5. Kokouksen yhteydessä 
pidetään ajankohtaisseminaari. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin helmikuussa. 
 

Lapin pelastusliiton kokouksia helmikuussa 
 
Lapin palokuntanaistyötoimikunnan kokous pidetään etäkokouksena sunnuntaina 14.2.2021 klo 13:00 

alkaen erillisen kutsun mukaisesti. 

Lapin Pelastusliitto ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidetään torstaina klo 17:00 alkaen ja tämän 

jälkeen hallituksen kokous erillisten kokouskutsujen mukaisesti pääosin etäkokouksena. 

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 mm. toimintakalenteriin! 

 

 

 

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

https://www.spek.fi/spek/ansiomerkit/
https://www.lapinpelastusliitto.fi/442448255
mailto:patrik.willberg(at)spek.fi
mailto:lapinpelastusliitto@gmail.com
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
https://www.facebook.com/pspel/
https://www.instagram.com/pohjoissuomenpelastusliitto

