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SPEKin ajankohtaiset 
 
Poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi toimintaan 

Kevään toiminta muuttui merkittävästi maaliskuussa, kun koronavirus aiheutti muutoksia tapahtumien 
ja koulutusten järjestämiseen. Kaikki SPEKin tilaisuudet maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun 
saakka peruttiin tai siirrettiin mahdollisuuksien mukaan tulevaisuuteen. Osa tilaisuuksista on 
järjestetty myös verkkokoulutuksina.  
 
Syksyn osalta toimintaa suunnitellaan siten, että tapahtumat ja koulutukset järjestetään paikan päällä. 
Varaudumme kuitenkin siihen, ettei tilaisuuksia voida järjestää suunnitellusti, jolloin ne pyritään 
järjestämään verkon välityksellä. Osaan tilaisuuksista on tulevaisuudessa todennäköisesti 
mahdollisuus osallistua sekä paikan päällä että verkon välityksellä. Emme ole kuitenkaan luopumassa 
perinteisistä tilaisuuksista paikan päällä, koska kohtaamiset ovat jatkossakin tarpeen. 
 
Seuraamme tilanteen kehittymistä säännöllisesti ja otamme huomioon tilaisuuksien suunnittelussa. 
Todennäköisesti verkkokoulutuksia ja -tapaamisia tullaan jatkamaan jatkossakin. 

 
Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja päätökseen 
 
NouHätä! pelastustaitokampanja 8-luokkalaisille ei toteutunut suunnitellusti 
eikä aluekilpailuja ja loppukilpailua voitu järjestää. Kampanjaan ilmoittautui 
ennätysmäärä kouluja, yhteensä 568 ja kampanja tavoitti 47000 
yläkoululaista. Loppukilpailu järjestettiin digiloppukilpailuna, johon osallistui 
605 kilpailijaa. Kilpailun voitti Venla Paavalniemi Syväkankaan koulusta 
Kemistä! 
 

 
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.  
 

http://koulutus.spek.fi/
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Palokuntien toiminta 
 
 
Palokuntien toiminta Pohjois-Suomen ja Lapin alueella syksyllä 2020 

SPEKin toimintakalenteri Pohjois-Suomen ja Lapin alueella on julkaistu. Tapahtumat pyritään 

toteuttamaan suunnitellusti, mutta tilannetta seurataan säännöllisesti. Kannattaa seurata 

pelastusliittojen nettisivuja osoitteessa www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja 

www.lapinpelastusliitto.fi. 

Linkki toimintakalenteriin 

Uuden tieliikennelain vaikutukset palokuntien toimintaan 

Uuden tieliikennelain myötä (1.6. alkaen) palokunnat joutuvat huomioimaan tiettyjä asioita mm. 

nuorisotoiminnan osalta: 

- alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettaminen 
- alle 3-vuotiaan lapsen kuljettaminen 

 
Lisätietoa https://www.palokuntaan.fi/ -sivuilta ja aiheesta järjestetään webinaari 3.6. 

Palokuntalaisille suunnatut avoimet webinaarit touko-kesäkuussa 

Webinaareja ja kokonaisia verkkokursseja on toteutettu viime aikoina nopealla aikataululla eri tahojen 

toimesta. Palokuntalaiset ovat myös itse aktivoituneet jakamaan omaa asiantuntemustaan ja 

osaamistaan webinaarien muodossa. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet noin 50-230 henkilön välillä 

per tilaisuus. Markkinoinnin helpottamiseksi on koostettu touko-kesäkuun avoimista webinaareista 

sekä verkkokursseista ”Webinaarit palokuntalaisille” yhteismainoksen (linkki alla). Järjestäjinä on eri 

tahoja ja luennoitsijoina palokuntalaisia sekä eri alojen ammattilaisia.  

Tutustu webinaareihin 

Kysely sopimushenkilöstön pelastustoimen peruskurssin pääsykriteereistä 

Pelastusopisto vastaa sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. 

Ajankohtaista kevään aikana ovat olleet kurssien pääsykriteerit ja erityisesti pelastustoiminnan 

peruskurssin toimintakyvyn arviointi. Pelastusopisto on päättänyt tehdä laajemman selvityksen 

pääsykriteereistä, tässä vaiheessa pelastustoiminnan peruskurssista. Vastaa kyselyyn 10.6. 

mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/3566699085442B60.  

 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Toimintakalenteri_2020_21.pdf
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/uuden-tieliikennelain-vaikutukset-palokuntien-toimintaan
https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Tapahtumat/Mainokset/webinaarit_palokuntalaisille_052020.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/3566699085442B60
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Lapin palokuntanaisten virkistyspäivät 

Palokuntanaistyössä mukana oleville virkistyspäivät 28.-30.8 Rovaniemellä Kauppijärvellä 
Metsäkartanossa. Viikonlopun teemana varautuminen mukavan yhdessäolon merkeissä. 
Ilmoittautuminen on avattu HAKAaan - tervetuloa! 
 
Virkistyspäivien ohjelma 
 
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 kesäkuun alussa. 
 
Palokuntanuorten leiri Siikajoella huhtikuussa 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorille talvileirin 
Siikajoen Revonlahdella 9.-11.10.2020. Leiri oli alun perin tarkoitus 
järjestää huhtikuun alussa, mutta leirin ajankohtaa siirrettiin.  
 
Leirin keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä, palokunta-
aiheista koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Majoitus leirillä 
tapahtuu pääosin puolijoukkuejoukkueteltoissa. 
 
Kutsu julkaistaan elokuun alussa.  
 
Palokuntanaisten peruskurssi lokakuussa Kemijärvellä 
 
Palokuntanaisten peruskurssi pidetään Kemijärvellä lauantaina 3.10. Kouluttajana toimii Irja 
Viinikainen. Kurssikutsu julkaistaan myöhemmin, jolloin aikaa myös ilmoittautuminen. Lisätiedot 
Pertiltä. 
 
Henkisen tuen peruskurssi Rovaniemellä syyskuussa 
 
SPEK järjestää henkisen tuen peruskurssin 12.-13.9.2020 Rovaniemellä. Kouluttajana toimii Inka 
Poikela. Ilmoittautuminen käynnistyy kesäkuussa. Lisätiedot Pertiltä. 
 
Henkisen tuen jatkokurssi  
 
Kurssi toteutetaan 31.10.-1.11.2020. Kurssi on yhteinen Lapin ja Pohjois-Suomen naisille. 
Koulutuksesta tulee lisätietoa elokuussa, jolloin myös kurssipaikka tarkentuu.  
 

https://www.lapinpelastusliitto.fi/446200819
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RAITTI 2021 Palokuntanuorten leiri heinäkuussa Kittilässä 
 
Heinäkuulle 2020 suunniteltu palokuntanuorten leiri on siirretty 
vuodelle eteenpäin. Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten leiri 
järjestetään 4.-10.7.2021 Kittilässä, keskellä kirkonkylää. Leirin 
isäntäpalokuntana toimii Kittilän VPK.  
 
Leirin johtoryhmä kokoontuu Kittilässä 16.-18.10. Mikäli olet 
kiinnostunut olemaan mukana leirin suunnittelussa, ota yhteyttä 
Perttiin! 
 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 23.10.-1.11. Rovaniemellä 
 

SPEK järjestää järjestyksenvalvojan peruskurssin 23.-25.10. sekä 30.10.-1.11.2020 Rovaniemellä. 
Kurssin pituus on 40 tuntia. Kurssin suorittaminen mahdollistaa palokunnille myös uuden 
palvelumuodon tuottamisen omalla alueellaan paloturvallisuuden ja ensiaputaitojen lisäksi. 
 
Kutsu julkaistaan elokuun alussa.  
 
Lapin palokuntalaisten pikkujoulut Kemijärvellä marraskuussa 
 
Palokuntalaisten pikkujoulut ohjelmassa jälleen 14.11.2020 Kemijärven VPK:n talolla. Istu palokuntasi 

kanssa valmiiseen joulupöytään, illan päätteeksi tanssiorkesteri huolehtii letkeästä menosta. 

Lisätietoa Pertiltä. 

Palokuntamatka Itävaltaan 
 
Työn alla on suunnitteilla palokuntamatka St.Johann in Tiroliin 3.-8.12.2020. Matkan toteutuminen on 

tietysti kiinni siitä, miten matkustusrajoitukset ja yleinen tilanne sen sallivat. Seuraa uutisointia 

aiheesta ja lisätietoa Pertiltä. 

Palokuntaverkosto Facebookissa 
 
Palokuntalaiset ovat lähteneet innolla mukaan talkoisiin jakamaan omia etäharjoituksia ja vinkkejä 

kaikkien palokuntalaisten iloksi ja hyödyksi! Hyvänä kanavana linkkien jakamiseen toimii 

Palokuntaverkosto Facebook-ryhmä, jossa on tällä hetkellä jo yli 1500 jäsentä: 

https://www.facebook.com/groups/palokuntaverkosto/. Keskusteluryhmässä jaetaan myös 

ajankohtaista tietoa ja vinkkejä mm. maksuttomista webinaareista. Tervetuloa mukaan! 

Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje 

Palokuntatoiminnan uutiskirje palaa pian entistä ehompana. Jatkossa uutiskirjeen sisältö koostuu 

pääosin palokuntatoiminnan nettisivuilla julkaistusta sisällöstä. Voit siis lukea uutiset heti tuoreeltaan 

osoitteessa www.palokuntaan.fi sekä kootusti uutiskirjeestä, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. 

Uutiskirjeen uudistuksesta kerrotaan lisää sen julkaisemisen yhteydessä. 

https://www.facebook.com/groups/palokuntaverkosto/
http://www.palokuntaan.fi/
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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.  
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. 
 
Tiedote palokuntanuorten suurleirin 2022 järjestämisestä                                     
  
Palokuntanuorten valtakunnallisen suurleirin 2022 valmistelut on aloitettu. Leirin järjestävät 
yhteistyössä Uudenmaan Pelastusliitto, Helsingin Pelastusliitto ja Finlands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund. Leiri järjestetään Uudenmaan alueella. Leirin järjestelyistä sekä leiriorganisaation 
avoimista tehtävistä tiedotetaan kesän 2020 aikana.  
 
 

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 Pohjois-Suomen alueella, taloyhtiöiden ja 

yritysten koulutus, kampanjat. 

 

 

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

Vastuualueet mm: Palokuntien toiminta Lapin alueella, palokuntanaistoiminta Lapin alueella, 

taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat 

 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
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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.  
 
 
 

 
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 

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

