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Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN  

TIEDOTE 1/2023 
Tervehdys, 
 
Tämä vuosi on ensimmäinen vuosi sitten vuoden 2019 jälkeen, ettei koronapandemia enää vaikuta 
suuresti elämäämme. Edelleen on toki hyvä muistaa, että sairaana tulisi jäädä kotiin, jolloin 
vähennämme muiden sairastumisia. Onneksi koronapandemian myötä pelastusalallakin tapahtui 
melkoinen digiloikka, jonka myötä osallistuminen etäyhteyksin on usein mahdollista. Toki esimerkiksi 
pelastusalalla moni joutuu edelleen tekemään työtä kuten ennen koronapandemiaa. 
 
Helmikuun alussa järjestettiin Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten opintopäivät Oulussa, 
jonne osallistui lähes 100 palokuntalaista. Seuraava Pohjois-Suomen ja Lapin yhteinen isompi koitos 
on heinäkuun alussa Kittilän Sirkassa järjestettävä RAITTI 2023 palokuntanuorten leiri, jonne 
odotetaan 250-300 palokuntalaista. Leirin kutsu julkaistaan myöhemmin tässä kuussa. Syksyllä on 
vielä edessä syysopintopäivät Pyhätunturilla. 
 
Oulussa järjestetään 21.-23.3. Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) Palopäällystöpäivät. SPEK on 
päivillä mukana näytteille asettajana ja moni muu toimija myös. Vaikka et olisi ilmoittautunut päiville 
niin voit tulla vierailemaan näyttelyssä. Lue lisää Palopäällystöpäivistä SPPL:n nettisivuilta.  
 
Väestönsuojan hoitajakurssien tarve kasvoi viime keväänä merkittävästi. Kysyntään vastattiin 
kouluttamalla uusia kouluttajia ja keväälle onkin nyt aiempaa enemmän kursseja tarjolla. Pääset 
tutustumaan kurssitarjontaan SPEKin koulutuskalenterissa. 
 
Terveisin, 
 
Patrik 
 
 

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 

https://sppl.fi/kalenteri/palopaallystopaivat-2023/
https://koulutus.spek.fi/tapahtumakalenteri.aspx
mailto:patrik.willberg@spek.fi
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Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
Väestönsuojan hoitajakursseja Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla 
 
SPEK järjestää väestönsuojan hoitajakursseja yrityksille ja 
taloyhtiöille Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla. 
Vuoden 2022 aikana alueille koulutettiin 260 väestönsuojan 
hoitajaa niin yrityksille kuin taloyhtiöillekin.  
 
Väestönsuojan hoitajan koulutus antaa valmiudet 
poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen 
väestönsuojien osalta. Kurssilla keskitytään S1/K-luokan 
väestönsuoja (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja 
vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon.  
 
Kevään kursseihin voit tutustua SPEKin koulutuskalenterissa. 
 

 
Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutukset 
 
SPEK kouluttaa taloyhtiöiden ja yritysten henkilöstöä erilaisilla koulutuksilla Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Lapin alueilla. Avoimet koulutukset löytyvät koulutuskalenterista osoitteesta 
http://koulutus.spek.fi. Koulutuskalenteria päivitetään säännöllisesti ja tarjolla on koulutuksia mm. 
työpaikan ja taloyhtiön turvallisuuteen liittyen. Lisäksi järjestetään tilauksesta 72tuntia 
turvallisuusinfoja. 
 
Mikäli haluat ehdottaa jotain koulutusta järjestettävän omalla alueellasi, niin ota yhteyttä Patrikiin tai 
Perttiin.  
 

NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanjan 
aluekilpailut lähestyvät 
 
NouHädän vuoden 2023 kampanjaan ilmoittautui Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilta yhteensä 101 koulua. Tällä 
kaudella kampanjassa nostetaan esille erityisesti häiriötilanteita 
ja niihin varautumista.  
 
Maaliskuun aikana järjestetään alkukarsinnat ja parhaat joukkueet pääsevät tiistaina 4.4. pidettäviin 
aluekilpailuihin. Lapin alueen osalta kilpailu pidetään Rovaniemellä ja Pohjois-Suomen osalta 
Limingassa. Kampanjan loppukilpailu pidetään Pelastusopistolla Kuopiossa huhtikuun lopulla. 
 
Lisätietoa NouHädän nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi.  
 

  

https://koulutus.spek.fi/
http://koulutus.spek.fi/
http://www.nouhata.fi/
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72tuntia varautumissuositus kotitalouksille 
 
Kansalaisten varautuminen nousi yhdeksi kärkiteemaksi vuoden 2022 aikana. 72 tuntia 
varautumissuositus on kiinnostanut kansalaisia ja koulutuksille on ollut kysyntää. Käy tutustumassa 
tarkemmin nettisivuilla ja ilmoittaudu kouluttajaksi. Kouluttajille on saatavilla erinomaisen 
koulutusaineiston lisäksi valmiit esitteet. 
 

72tuntia kouluttajakoulutus palokunnille 
 
SPEK järjestää yhdessä Pohjois-Suomen pelastusliiton kanssa 72tuntia kouluttajakoulutuksen 
lauantaina 6.5. Ylivieskassa.  
 
Lue lisää kutsusta pelastusliiton nettisivuilta ja ilmoittaudu mukaan 16.4. mennessä. 
 

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät järjestetään Oulussa 27.-28.9.2023 
 
SPEK järjestää rakenteellisen palonehkäisyn Pohjois-Suomen ja Lapin alueen perinteiset opintopäivät 
Oulussa 27.-28.9.2023. 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 viimeistään heinä-elokuun vaihteessa. 

 

Palokuntien toiminta 
 
Palokuntien tiedot HAKA hallinnointikannassa ja Palokuntahaussa 
 
HAKA hallinnointikannasta löytyy palokuntien tiedot vaikka sitä ei käytettäisikään toiminnan 
kirjaamiseen ja jäsenrekisterin ylläpitoon käyttäisi. Palokuntien HAKAssa olevat perustiedot ovat 
näkyvissä myös Palokuntahaussa osoitteessa http://24365.fi/palokuntahaku/. Mikäli on tarvetta 
tehdä muutoksia tietoihin ettekä pysty itse tietoja muokkaamaan niin olkaa yhteydessä Patrikkiin. 
 
HAKAan on tehty helmikuussa muutos, jonka yhteydessä Oulu-Koillismaan sekä Jokilaaksojen 
pelastuslaitokset on yhdistetty Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi. Useammalla tämä näkyy 
vain pelastuslaitoksen muutoksena perustiedoissa, mutta osalla on nimestä hävinnyt 
pelastuslaitoksen nimi, joten kannattaa tarvittaessa tehdä muutoksia ja muuttaa nimi. 

 
Pohjois-Suomen nuorisotyön kokous sunnuntaina 26.3. 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton nuorisotyön kevätkokous järjestetään sunnuntaina 26.3.2023 klo 18.00 
etänä Teams-yhteydellä. Linkki kokoukseen on lähetty osastoihin 2.3.2023. Kokous on tarkoitettu 
kaikille Pohjois-Suomen pelastusliiton alueella toimiville nuoriso-osastoille, palokuntanuorisotyötä 
tekeville ja palokuntanuorisotyöstä kiinnostuneille. Osallistu ja vaikuta. 
 
Tutustu kokousmateriaaliin pelastusliiton nettisivuilla. 

https://72tuntia.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/17896/72tuntia+kouluttajakoulutus+6.5.2023+ylivieska.html
http://24365.fi/palokuntahaku/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/17894/pelastusliiton+nuorisoty%C3%B6n+kev%C3%A4tkokous+sunnuntaina+26.3.+klo+18.00.html
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Pohjois-Suomen vuoden 2022 palokuntanuoriso-
työntekijä – esitykset 2.4. mennessä 
 
Pohjois-Suomen alueen vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 
vuodelta 2022 on nyt haussa! Veskun malja huomionosoitus 
annetaan nyt neljättä kertaa. 
 
Lue lisää pelastusliiton nettisivuilta!  
 

AS1 kurssinjohtajakoulutus 15.4.2023, Rovaniemi 
 
Lapin Pelastusliitto ry järjestää palokunnille ja Lapin Pelastuslaitokselle AS1 kurssinjohtaja-
koulutuksen lauantaina 15.4.2023 Rovaniemellä. Kurssille otetaan max 2 kurssilaista palokunnittain, 
yhteensä 20 kurssilaista. Ilmoittautuminen avautuu HAKAan tai voit ilmoittautua sähköpostilla 
Pertille. 

 
Pohjois-Suomen palokuntanuorten toimintapäivä Nivalassa lauantaina 22.4. 
 
SPEK yhdessä Nivalan VPK:n kanssa järjestää lauantaina 22.4. palokuntanuorten toimintapäivän 
Nivalassa. Kutsu julkaistaan myöhemmin maaliskuussa. 
 

Hälytysmuonitusseminaari Jyväskylässä lauantaina 6.5. 
 
SPEK järjestää hälytysmuonitusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille palokuntanaisille ja 
palokuntalaisille, jotka toimivat hälytysmuonituksen parissa. Erityisesti se on suunnattu palokunnille, 
jotka suunnittelevat hälytysmuonitustoiminnan aloittamista tai kaluston hankkimista. 
 
Lue lisää palokuntaan.fi nettisivuilta. 

 
Palokuntanuorten leiri RAITTI 2023 Kittilässä 2.-8.7.2023 
 
Palokuntanuorten alueellinen leiri toteutetaan 2.-8.7.2023 Kittilän 
Sirkassa – vihdoin ja viimein! Seuraa uutisointia, leiri-infoa on tulossa 
palokuntiin tuota pikaa ja leirille ilmoittautuminen avataan maaliskuussa. 
Leirin johtoryhmä on kokoontunut pääosin Teams-yhteyksin, mutta 
lauantaina 15.4. johtoryhmä kokoontuu paikan päällä. 
 
Leirille ovat tervetulleita myös palokuntanuorten vanhemmat, leirikokemus ei ole välttämättömyys, 
tästähän se alkaa kertymään! Leirillä on useita mielenkiintoisia tehtäviä eri toimialoilla – 
kokeneemman kaartin toimesta tehtäviin annetaan tarvittava ohjaus ja opastus. Voit ilmoittautua jo 
leirin valmisteluihin ottamalla yhteyttä Perttiin! 
 
Pohjois-Suomen pelastusliitto järjestää leirille yhteiskuljetuksen ja lisätietoa saa Patrikilta.  

 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/17895/vuoden+2022+palokuntanuorisoty%C3%B6ntekij%C3%A4+-+ehdotukset+2.4.+menness%C3%A4.html
https://www.palokuntaan.fi/tapahtumakalenteri/halytysmuonitusseminaari
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Palokuntalaisten syysopintopäivät Pyhätunturilla 1.-3.9. 
 
SPEK järjestää yhteistyössä Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen kanssa Pohjois-Suomen ja 
Lapin alueen palokuntalaisten syysopintopäivät Pyhätunturilla Pelkosenniemellä 1.-3.9.2023. Tule 
oppimaan, verkostoitumaan ja virkistäytymään! 
 
Opintopäivien ohjelmassa on asiaa kaikille palokuntalaisille ja opintopäivät sopivat niin uusille kuin 
vanhoillekin palokuntalaisille. 
 
Kutsu julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa. 
 

Presidents’ Forum 1.-3.9. palokuntien puheenjohtajille ja päälliköille 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
Presidents' Forum kokoaa palokuntien 
puheenjohtajat ja päälliköt yhteen arvioimaan ja 
kehittämään palokuntien toimintaa 1.–3.9.2023 
Silja Symphonylle. 
 
Lue lisää palokuntaan.fi nettisivuilta ja ilmoittaudu 
mukaan 31.5. mennessä. 
 

 
 

Päivä paloasemalla tapahtuma 25.11. – järjestäjän webinaari 29.5. 
 
Päivä Paloasemalla tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina 25.11. Ilmoittautuminen 
tapahtuman järjestäjäksi aukeaa toukokuussa. Järjestäjille järjestetään webinaari maanantaina 29.5. 
 
Lisätietoa järjestäjien webinaarista palokuntaan.fi nettisivuilta. 
 
Toiko Päivä Paloasemalla -tapahtuma palokuntaanne uusia jäseniä?  
 
Päivä paloasemalla tapahtuman vaikutusta jäsenhankintaan 
selvitetään. Viimevuotisessa järjestäjäkyselyssä 58 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että tapahtuma lisäsi osallistujien kiinnostusta 
palokuntatoimintaa kohtaan. Vastaa muutaman kysymyksen kyselyyn 
ja autat todentamaan tapahtuman rekrytointivaikutuksia 
https://link.webropolsurveys.com/S/F9B57AFBBFB6CDB1 

 
 
Pohjois-Suomen pelastusliitto ja SPEKin Oulun aluetoimisto kouluttaa 
 
Vuoden 2023 toiminta on nähtävillä nettisivujen toimintakalenterissa. Kalenteria päivitetään 
säännöllisesti ja tietoa lähetetään myös sähköpostitse sekä julkaistaan some-kanavilla. 

https://www.palokuntaan.fi/tapahtumakalenteri/presidents%E2%80%99-forum
https://www.palokuntaan.fi/tapahtumakalenteri/paiva-paloasemalla--tapahtumanjarjestajan-webinaari
https://link.webropolsurveys.com/S/F9B57AFBBFB6CDB1
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/Toiminta/Toimintakalenteri.html
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Pohjois-Suomen alueen palokuntien yhteystietojen päivitys 
 
Pohjois-Suomen alueen palokuntien yhteystiedot ovat pääosin päivitetty. Kiitokset kaikille kyselyyn 
vastanneille. Mikäli tulee tarpeita päivittää tietoja niin olkaa tarpeen mukaan yhteydessä Patrikkiin! 
 

 

Oletko kiinnostunut pelastustoiminnasta tai kenties mukana toiminnassa? Pysyykö sinulla kamera 

kädessä? Osallistu arktisten maiden pelastustoiminnasta kertovaan lyhytelokuvakisaan! 

Kilpailun aiheena on arktinen pelastustoiminta. Arvostamme hyviä tarinoita arktisten maiden 

pelastustoiminnasta, arktisesta toimintaympäristöstä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

toimintaympäristöön, arktisten alueiden ihmisistä ja pohjoiseen toimintaympäristöön liittyvästä 

pelastusalan osaamisesta. Kuvaa lyhäri ja jaa näkemyksesi arktisesta pelastustoimesta! 

Palkinnot: 1. 600 € 

2. 300 € 

3. 100 € 

Staff pick 600 € 

Lähetä kilpailutyösi 20.8.2023 mennessä. Lisätietoja, ohjeet ja säännöt osoitteessa: sppl.fi/arcresc 

Arctic Fire & Rescue -lyhytelokuvakilpailu on osa ArcResc-hanketta. Hanketta hallinnoi Suomen 

Palopäällystöliitto ja sen rahoittaa ulkoministeriö. 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteys joel.kauppinen@sppl.fi. 

Palokuntakaupasta palokunta-aiheisia tuotteita! 
 
Palokuntakaupasta voit tilata mm. 
palokunta-logolla painettuja vaatteita ja 
päähineitä sekä mukeja. Tarjontaa lisätään 
tilausmäärien, kokemusten ja palautteen 
mukaisesti. 
 
www.palokuntaan.fi/kauppa  
 

 
  

https://sppl.fi/palvelut/asiantuntijatoiminta/hankkeet/arcresc/shortfilm/
mailto:joel.kauppinen@sppl.fi
http://www.palokuntaan.fi/kauppa
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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.  

 
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous ja sopimuspalokuntien 

tulevaisuusseminaari Iso-Syötteellä lauantaina13.5.2023 

 
Pohjois-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 13.5.2023 Iso-
Syötteellä. Ennen vuosikokousta järjestetään myös sopimuspalokuntien tulevaisuuseminaari ja 
vuosikokouksen jälkeen järjestetään Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien 
palokuntakokous. Kutsu ja tarkempi ohjelma julkaistaan maaliskuun lopulla. 
 

Ota nettisivut ja sosiaalisen median kanavat seurantaan! 
 
Pelastusliittojen toiminnasta ja alueella järjestettävästä toiminnasta saa lisätietoja nettisivuilta. 

Pohjois-Suomen pelastusliiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja 

Lapin pelastusliiton nettisivut osoitteesta www.lapinpelastusliitto.fi. Pohjois-Suomen pelastusliiton 

löydät myös Facebookista ja Instagramista! 

Käy tutustumassa nettisivuilta löytyvään toimintakalenteriin ja laita päivämäärät jo kalenteriin! Seuraa 

myös sosiaalisen median kanavia! 

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. 

 
Pentti Leskio rahaston avustusten haku 2023 
 
Pentti Leskio rahastosta on tuettu Lapin alueen palokuntanuoriso-osastoja mm. pienmateriaali-
hankinnoissa. Avustuksien hakuohjeet toimitetaan on toimitettu nuoriso-osastoihin. Päätökset 
avustuksista tehdään huhtikuussa 2023. 

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/
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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. 

 

 

 POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

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

