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POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN  

TIEDOTE 1/2022 
Tervehdys, 
 
Tässä on vuoden ensimmäinen Pohjois-Suomen ja Lapin alueen tiedote. Tässä tiedotteessa on 
runsaasti asiaa tulevasta toiminnasta. 
 
Pelastusala sai viime viikolla surullisen uutisen, kun Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomies 
menehtyi hälytystehtävän yhteydessä. Koko pelastusala suruliputti keskiviikkona 16.2. ja piti hiljaisen 
hetken klo 12. Suru-uutisen yhteydessä oli hienoa huomata työyhteisön tuki ja tsemppaus ympäri 
Suomen. Osanottomme omaisille ja pelastuslaitoksen henkilöstölle. 
 
Koronapandemia täyttää Suomessakin pian 2 vuotta. Toivottavasti pandemia olisi viimein voiton 
puolella ja toiminta palautuisi pikkuhiljaa normaalimpaan. On tärkeää, että olemme jokainen aktiivisia 
ja viemme tärkeitä asioita eteenpäin myös muiden tietoon. Lisäksi on hyvä muistaa, että kaikkeen 
toimintaan osallistutaan terveenä ja oireettomana! Kevään osalta on siirretty koulutuksia 
myöhempään ajankohtaan ja ensimmäiset varaukset vuodelle 2023 tullaan tekemään jo lähiaikoina. 
 
Terveisin, 
 
Patrik ja Pertti 
 
PS. Tulevana kesänä 3.-9.7.2022 järjestetään Eldis22 palokuntanuorten leiri Helsingissä. Leirin 
ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy jo 31.3. Järjestämme leirille maksuttoman 
junakuljetuksen, joten toivottavasti saamme ison joukon liikkeelle myös pohjoisesta! 
 

 

Teitä palvelevat asiantuntijat Pohjois-Suomen ja Lapin alueella 

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

Vastuualueet: Palokuntakoulutus, palokuntien toiminta Pohjois-Suomen alueella (myös 

nuoriso- ja naistoiminta), 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 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
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Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät lokakuussa Rovaniemellä 
 
SPEK järjestää rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Rovaniemellä 12.-13.10.2022. 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 elokuussa. 

 
Väestönsuojan hoitajakursseja Oulussa kevään aikana 
 
SPEK järjestää kevään aikana väestönsuojan hoitajakursseja yrityksille ja taloyhtiöille Oulussa. 
Koulutus antaa valmiudet poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen väestönsuojien 
osalta. Kurssilla keskitytään S1/K-luokan väestönsuoja (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja 
vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon. 
 
Lue lisää SPEKin koulutuskalenterista! 

 
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.  

 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2022 järjestetään digitaalisesti 
 
NouHädän 26. kampanjakauden ilmoittautuminen on päättynyt. Pohjois-Suomen ja Lapin alueilta 
mukaan ilmoittautui 89 koulua (Jokilaakso 24/24, Kainuu 10/11, Oulu-Koillismaa 28/52, Lappi 27/42). 
Kilpailut järjestetään tänäkin vuonna digitaalisesti. Vuoden 2021 kampanjan voitti Myllytullin koulu 
Oulusta. Lisätietoa NouHädän nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi.  
 
SPEK muisti helmikuussa Pohjois-Suomen ja Lapin alueen ansioituneita opettajia ja pelastuslaitoksen 
henkilöstöä, jotka ovat kannustaneet koululaisia kampanjaan mukaan. SPEKin ansioristi myönnettiin 
Juha Parkkisenniemelle, SPEKin 1. luokan ansiomitali Katri Sarpolalle, Juha Nuoralalle (Kainuun 
pelastuslaitos) ja Tuomas Korhoselle (Lapin pelastuslaitos) sekä SPEKin ansiomitali Heikki Viialle 
(Oulu-Koillismaan pelastuslaitos). 

https://koulutus.spek.fi/
http://koulutus.spek.fi/
http://www.nouhata.fi/
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Palokuntien toiminta 
 

Palokuntalaisten tulevat opintopäivät 2022 Rovaniemellä ja Ylläksellä 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten kevätopintopäivät 1.-3.4. 
Rovaniemellä. Opintopäivät ovat tällä hetkellä jo loppuunmyyty, mutta peruutuspaikkoja kannattaa 
kysyä! Ilmoittautuminen pidetään auki HAKAssa 27.2. saakka. Kevätopintopäivät piti järjestää alun 
perin helmikuun alussa Ylläksellä, mutta koronapandemian vaikutukset siirsivät päivät syksylle, 30.9.-
2.10. ajankohtaan. Lisäksi kevään 2023 osalta päivien suunnittelu on jo aloitettu. 
 
Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin palokuntalaisille. Tilaisuuksien toteutuksessa 
otetaan huomioon terveysturvallisuus ja voimassa olevat ohjeet, jotta osallistuminen opintopäiville on 
turvallista.  
 
Rovaniemen kevätopintopäivien kutsu 

 
Talvinen toimintapäivä REPO 2022 Siikajoella maaliskuussa  
 
SPEK järjestää yhdessä Siikajoen PVPK:n kanssa palokuntanuorten talvisen REPO2022-
toimintapäivän Siikajoen Revonlahdella. Toimintapäivä on suunnattu Pohjois-Suomen 
alueen palokuntanuorille. 
 
REPO2022 oli alun perin tarkoitus järjestää viikonlopun mittaisena talvileirinä, mutta 
suunnittelutyöryhmän päätöksen mukaisesti leiri järjestetään yksipäiväisenä 
toimintapäivänä johtuen koropandemian epävarmasta tilanteesta ja sen vaikutuksista 
palokuntanuorten toimintaan. 
 
Toimintapäivä on talvinen toiminnallinen päivä, jonka keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille talvisia 
elämyksiä, palokunta-aiheista koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Päivän päätteeksi järjestetään 
sankoruiskun SM-kilpailun karsinta. Leirille onnistumiseksi tarvitaan osallistujiksi myös aikuisia, jotka 
osallistuvat päivän järjestelyihin. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 27.2. 
 
Lue lisää kutsusta 
 

Kansainvälinen palokuntanuorten Eldis22 leirin ilmoittautuminen on käynnissä 

Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä 3.-9.7.2022. 
Ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy 31.3.2022. Lisätietoa mm. leirin 
ilmoittautumisesta, leirituotteista ja avoimista tehtävistä löytyy leirin nettisivuilta 
sekä sosiaalisen median kanavista. Lisäksi voit tilata leirin uutiskirjeen.  
 
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot järjestävät yhteiskuljetuksen leirille, josta 
tulee lisätietoa lähiaikoina.  

  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/KOP_4_2022_Kutsu.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_REPO2022.pdf
https://www.palokuntaleirit.fi/
https://eldis22.us20.list-manage.com/subscribe?u=148c077ac745fbae1759a7418&id=38d0ef9bee
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Henkisen tuen kursseja Kemissä ja Oulussa 
 
SPEK järjestää henkisen tuen peruskurssin Kemissä 26.-27.3. Henkisen tuen peruskurssi antaa 
perustietoja onnettomuustilanteiden jälkeisistä traumaattisista kriiseistä, kriisireaktioista ja niistä 
selviytymisestä sekä kehittää henkisen tuen taitoja. 
 
Lisäksi järjestetään henkisen tuen jatkokurssi Oulussa 14.-15.5. Jatkokurssille vaaditaan 
peruskurssien aiempi suorittaminen ja kurssilta saa lisävalmiuksia henkiseen tukeen. Kurssi on 
siirtynyt useamman kerran ja aiemmin ilmoittautuneet ovat etusijalla. 

 
Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä lauantaina 19.3. Kalajoella 
 

Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä järjestetään lauantaina 19.3. Kalajoella. 

Kutsu julkaistaan tämän viikon aikana, jonka jälkeen alkaa ilmoittautuminen. 

Siviiliosaamisen selvittämishankkeessa kartoitetaan palokuntalaisilla olevaa 

osaamista - vastaa kyselyyn helmikuun loppuun mennessä! 

 
Sopimuspalokuntien liitto kartoittaa palokuntalaisilla olevaa 

siviiliosaamista ja palokuntalaisten taitojen hyödyntämistä 

pelastustoimessa. Kysely on osa siviiliosaamisen 

selvittämishanketta, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn 

parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä. Hanke on 

merkittävä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen 

kannalta.  

 

Vastaa kyselyyn 27.2.2022 mennessä! 

 

Palosuojelun edistämissäätiön vuoden 2022 apurahat ovat nyt haettavissa! 
 

Palosuojelun edistämissäätiön avustusta voi hakea muun muassa nuorisotyön tukemiseen, pelastusalan 

vapaaehtoishenkilöstön koulutus- ja harjoitusolosuhteiden parantamiseen sekä koulutus- ja 

harjoitusvälineistön hankintaan. Hakuaika päättyy 20.3.2022. Katso lisätiedot ja hakuohjeet 

edistämissäätiön nettisivuilta.  

 
Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje ja palokuntaan.fi nettisivut 
 
Valtakunnallisen palokuntatoiminnan viimeisin uutiskirje ilmestyi 17.2. ja voit tutustua sen sisältöön 
tästä. Uutiskirje 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. 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_henkisen_tuen_kurssi_2022_Kemi.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_henkisen_tuen_jatkokurssi_Oulu_2022.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/768C2C848925D39E
https://www.palosuojelunedistamissaatio.fi/apurahat-2022-nyt-haettavissa
https://www.palokuntaan.fi/campaigns/showmessage?id=62038e08e4b04f166cb23c2a
http://www.palokuntaan.fi/
https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje
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Palokuntien kysely 
 

Alkuvuoden aikana on päivitetty palokuntien yhteystietoja kyselyn avulla, mutta vielä osalta puuttuu 

vastaus. Alla jo vastanneet palokunnat ja muita pyydetään vastaamaan alla olevan linkin kautta 

mahdollisimman pian. Kyselyn perusteella päivitetään yhteystiedot. 

Muistathan päivittää tiedot myös HAKA hallinnointikantaan! 

Pohjois-Suomen alue (linkki kyselyyn) Lapin alue (linkki kyselyyn) 

Alavieskan vpk 

Haapajärven Sotilaspalokunta 

Haapajärven vapaaehtoinen palokunta 

Haapaveden Vpk ry 

Iin palomieskerho ry 

Kalajoen palohenkilöstö ry 

Kestilän vapaaehtoinen palokunta ry 

Kiimingin Vapaaehtoinen Palokunta Ry 

Kuivaniemen palomiesyhdistys ry 

Kuusamon VPK ry 

Kärsämäen Vpk ry 

Limingan Vapaaehtoinen Palokunta ry 

Nivalan vapaaehtoinen palokunta ry 

Oulun VPK 

Oijärven vpk 

Pulkkilan Palomiesyhdistys ry 

Pyhäjoen Tulitaistelijat ry 

Pyhännän vpk 

Pyhäsalmen VPK 

Raahen VPK ry 

Rantsilan Palomiesyhdistys Ry 

Ruukin Palokuntalaisten Tuki Ry 

Sievin pvpk 

Suomussalmen Pelastushenkilöstö ry 

Taivalkosken VPK 

Vaalan Palokuntayhdistys ry 

Vihannin Tulentorjujat ry 

Vuolijoen kunnan VPK ry 

Yli-Iin VPK 

Ylikiimingin palomiehet Ry 

Ylivieskan VPK 

Ivalon vapaaehtoinen palokunta ry 

Kittilän VPK Ry 

Keminmaan VPK 

Ranuan VPK 

Rovaniemen vapaaehtoinen palokunta ry 

Saarenkylän vapaaehtoinen palokunta ry 

Sallan VPK 

Ylitornion VPK ry 

Yläkemijoen VPK 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/E6006668A8CDB25C
https://link.webropolsurveys.com/S/B8177533F92EC1D2
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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.  

 
Lapin Pelastusliitto ry ylimääräinen vuosikokous lauantaina 5.3.2022 

Lapin Pelastusliiton ylimääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 5.3.2022 klo 12:00 alkaen 

Napapiirillä, entisen lasitehtaan tiloissa. Kokouksessa käsitellään sääntöuudistus. Tervetuloa! 

 

Ylimääräisen vuosikokouksen jälkeen pidetään Lapin Pelastusliitto ry:n hallituksen 

järjestäytymiskokous. 

 

Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous lauantaina 7.5.2022 Ylivieskassa 

Pohjois-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 7.5. 

Ylivieskassa. Kokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisseminaari, jossa aiheena psyykkinen 

toimintakyky (projektipäällikkö Saku Sutelainen) ja Kalajoen maastopalo (pelastusjohtaja Jarmo 

Haapanen). Vuosikokouksen jälkeen järjestetään Pohjois-Pohjanmaan sopimuspalokuntien kokous 

klo 13 alkaen. Ylivieskaan on mahdollista tulla jo perjantaina, jolloin järjestetään palokuntien 

vapaamuotoinen tapaaminen. 

 

Seminaarin kutsu julkaistaan maaliskuussa. 

 

Lapin pelastusliitto vuokraa 
 

Palokunnille ja palokuntalaisille on lainattavissa eri tilaisuuksiin äänentoistolaitteistoja sekä 

vuokrattavissa juhlatelttoja (koko 50 m2) sekä festaripöytäsettejä, joihin sisältyy pöydän lisäksi 2 x 

penkit. Lisätietoa www.lapinpelastusliitto.fi sekä toimistolta 040 7040764.  

 
  

https://www.spek.fi/spek/ansiomerkit/
https://www.lapinpelastusliitto.fi/442448255
mailto:patrik.willberg(at)spek.fi
mailto:lapinpelastusliitto@gmail.com
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
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Ovatko yhteystiedot muuttuneet? 
 
Mikäli yhteystiedoissa on tapahtunut muutoksia, niin ilmoita muutokset Patrikille (Pohjois-Suomi) tai 
Pertille (Lappi) niin saadaan tiedot pidettyä ajan tasalla ja tieto kulkee oikeaan osoitteeseen. 

 
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.  

Käy tutustumassa mm. toimintakalenteriin ja laita päivämäärät jo kalenteriin! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
https://www.facebook.com/pspel/
https://www.instagram.com/pohjoissuomenpelastusliitto

