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Tervehdys, 
 
Tässä on vuoden toinen Pohjois-Suomen ja Lapin alueen tiedote. Runsaasti asiaa on jälleen koottu 
tähän tiedotteeseen seuraavien otsikoiden alle: 
 

✓ Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
✓ Yhteystiedot 
✓ Palokuntien toiminta 
✓ Pelastusliittojen ajankohtaiset 

 
Mukavaa kesän odotusta, 
 
Patrik ja Pertti 
 
 

Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
Päivä paloasemalla tapahtuma marraskuussa 
 
Päivä paloasemalla tapahtuma järjestetään 
27.11., jolloin on tarkoitus nauttia Päivästä 
Paloasemalla -tapahtumasta niin perinteiseen 
kuin virtuaaliseenkin tapaan. Ilmoittautuminen 
tapahtuman järjestäjäksi avautuu kesäkuun 
alussa, kun uudistetut nettisivut aukeavat.  
 
Päivä Paloasemalla on oiva mahdollisuus 
tehdä omaa paloasemaa paikallisesti tutuksi, 
antaa turvallisuuskoulutusta, rekrytoida uusia 
jäseniä palokuntaan, tehdä yhteistyötä sekä 
toteuttaa varainhankintaa.  
 
 
 
 
 

Palokunnille ja pelastuslaitoksille järjestetään webinaari tapahtuman 
järjestämisestä maanantaina 17.5., josta lisätietoa palokuntaan.fi nettisivuilla. 

 

27.11.2021 

https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat/tule-jarjestamaan-paiva-paloasemalla-tapahtumaa
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NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2021 loppusuoralla 
 
NouHätä! pelastustaitokampanjan 25. kampanjakausi on jo loppusuoralla ja seuraavana on vuorossa 
loppukilpailu, joka järjestetään digitaalisesti torstaina 20.5. Loppukilpailuun osallistuu Pohjois-
Suomen ja Lapian alueilta yhteensä neljä joukkuetta: 
 

✓ Gananderin koulu, Rantsila 
✓ Tenetin koulu, Sotkamo 
✓ Hepolan koulu, Kemi 
✓ Myllytullin koulu, Oulu 

 
Tämän vuoden kampanjaan ilmoittauduttiin lopulta seuraavasti pelastuslaitoksittain: 
 

✓ Jokilaaksojen pelastuslaitos (22/24, 92% kouluista mukana) 
✓ Kainuun pelastuslaitos (11/11, 100% kouluista mukana) 
✓ Lapin pelastuslaitos (25/42, 60% kouluista mukana) 
✓ Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (33/52, 63% kouluista mukana) 

 
Tarkempaa tietoa kampanjasta saat nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi.  
 
 

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 kesäkuun alussa 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/
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Palokuntien toiminta 
 

Palokuntalaisten syysopintopäivät 3.-5.9.2021 Pikku-Syötteellä 
 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
syysopintopäivät 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 kesäkuun puoliväliin mennessä. 

 
 

LähiTapiola lahjoittaa 20 000 € palokuntanuorisotyöhön Lappiin 
 
LähiTapiola Lappi lahjoittaa Lapin alueen palokuntanuorisotyöhön 20 000 €. Lahjoitus käytetään 
toimintavuosien 2021–2022 palokuntanuorten koulutustoimintaan kokonaisuudessaan. LähiTapiola 
Lapin toimitusjohtaja Kari Salmelan mukaan vakuutusyhtiölle on luontevaa tukea vapaaehtoista 
palokuntatyötä ja edistää sen kautta sekä vahinkojen ennaltaehkäisyä, että rajoittamista 
onnettomuustilanteissa. Tämä on samalla myös heiltä panostus arvokkaaseen nuorisotyöhön. 
Palokuntia informoidaan lähiaikoina tarkemmin lahjoituksen käytöstä. 
 
 

Sopimuspalokuntien ajokorttihanke päättyi huhtikuussa 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton Leader-tuella toteuttama, 
elokuussa 2020 aloitettu, Oulun alueen ajokorttihanke saatiin 
päätökseen huhtikuun lopussa. Hankkeella koulutettiin 14 
uutta BC-kuljettajaa Iin, Yli-Iin, Kiimingin, Pudasjärven ja Oulun 
VPK:n paloasemille.  
 
Kuva: Leader-hankkeeseen osallistui mm. Pudasjärven 
VPK:sta Mika Eskola, Arttu Tuohimaa ja Iikka Tuohimaa. 
 
Lue lisää tiedotteesta! 
  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16507/sopimuspalokuntiin+koulutettiin+uusia+paloauton+kuljettajia+leader-hankkeella.html
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Pohjois-Suomen pelastusliiton kannanotot sopimuspalokuntien toimintaan 
 
Pohjois-Suomen pelastusliitto on julkaissut alkuvuoden aikana kaksi kannanottoa koskien 
sopimuspalokuntatoimintaa. Kannanotot on julkaistu pelastusliiton nettisivuilla ja sosiaalisen median 
kanavissa sekä alueen medioissa mielipidekirjoituksena. 
 
29.1. Sopimuspalokuntien toiminta on turvattava 
26.4. Sopimuspalokuntien muutokset vaikuttavat myös palokuntanuorisotyöhön 
 

Uusi savusukellusopas julkaistu 
 
Pelastusopisto on julkaissut uuden savusukellusoppaan, joka korvasi vuonna 2008 tehdyn oppaan. 
Opas antaa perustiedot savusukeltajan vaativaan työhön ja on tarkoitettu pelastusalan ammatti- ja 
sopimushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutukseen. Opas on tarkoitettu kaikille pelastustoimintaan 
osallistuville, sillä se antaa hyvät tiedot tulipaloihin liittyvistä vaaroista, altisteista ja suojaimista.  
 
Pelastusopiston uutinen oppaasta 
 
Lataa opas Pelastusopiston nettisivuilta 

 
Webinaarien tallenteita katsottavissa 
 
SPEKin järjestämien webinaarien tallenteet ovat jälkikäteen katsottavissa SPEKin Vimeo-palvelusta.  
Aiheina mm. pulmatilanteet palokuntayhdistyksessä, altistuminen palokunnassa ja henkinen tuki 
palokunnassa 
 

SPEKin toimikuntien jäsenet 
 
Vuoden 2021 alussa aloitti palokuntatoimikunta ja sen alaisuudessa palvelu- ja harrastustyöryhmät. 
Samalla valtakunnallisten nuorisotyö-, naistyö, järjestö- ja palokuntakoulutustoimikuntien toiminta 
päättyi. Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitoilla on edustusta toimikunnissa ja työryhmissä. 
 
Palokuntatoimikunta: Mikko Kerkelä (Nivalan VPK), varajäsen Matti Toppinen (StoraEnso, Kemi) 
Palvelutyöryhmä: Sami Kangas (Rantsila/Muhos PVPK), Heini Kontsas (Ivalon VPK) 
Harrastustyöryhmä: Juho-Jussi Heinäaho (Kuivaniemen PVPK), Irja Viinikainen (Simon VPK) 
 

Pohjois-Suomen naistyön kokouksia 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton naistyön kevätkokous järjestetään etäyhteyksin torstaina 3.6. klo 18 
alkaen. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 toimintakertomus ja käydään läpi ajankohtaiset 
aiheet. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen ajankohtaa. Naistyötoimikunta kokoontuu 
kokoukseensa torstaina 27.5. 
 

  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16285/sopimuspalokuntien+toiminta+on+turvattava.html
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16503/sopimuspalokuntien+muutokset+vaikuttavat+my%C3%B6s+palokuntanuorisoty%C3%B6h%C3%B6n.html
https://www.pelastusopisto.fi/savusukellusoppaasta-ilmestyi-uudistettu-painos/
http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_A/A1_2021.pdf
https://vimeo.com/spektv
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Lapin alueen kokouksia 
 
Palokuntanaistyö 

- toimikunnan kokous 12.6.2021 
- toimikunnan kokous 4.9.2021, Pikku-Syöte 
- syyskokous 5.9.2021, Pikku-Syöte  

 
Palokuntanuorisotyö 

- toimikunnan kokous 12. tai 15.8.2021 
- nuorisotyötoimikunta kokous 4.9.2021, Pikku-Syöte 
- syyskokous 5.9.2021, Pikku-Syöte 

 
 

Pysytään terveinä palokunnassa materiaalit 
 
SPEK laatimaa ohjeistusta päivitetään säännöllisesti ja 
kannattaakin hyödyntää palokunnille tehtyä materiaalia.  
 
Materiaali ja ohjeet löytyvät palokuntaan.fi nettisivuilta. 
 

 
Palokuntatoiminnan 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.  

 

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/uutiset/terveina-ja-turvallisesti-palokunnassa-korona-aikana
https://www.palokuntaan.fi/esitteet
https://www.palokuntaan.fi/campaigns/showmessage?id=607fea4de4b0481f2c0ab943
http://www.palokuntaan.fi/
https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje
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Raitti 2021 palokuntanuorten leiri siirtyi vuodelle 2023 
 
Palokuntanuorten leiri Raitti 2021 Kittilässä siirrettiin leirin johtoryhmän 
sekä Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen nuorisotyötoimikuntien 
yhteisellä päätöksellä vuoteen 2023. Leirin siirto perustui 
kokoontumisrajoituksiin sekä viranomaisohjeistuksien myötä 
erityisjärjestelyistä, jota leiri olisi edellyttänyt. Pandemia tilanne on tällä erää 
tasaantumassa ja rokotteiden kanssa on päästy Suomessa eri alueilla hyvin 
liikkeelle, mutta vielä tulevana kesänä leirin järjestäminen olisi ollut 
epätodennäköistä ja lisäksi osallistujien osallistuminen olisi ollut epävarmaa. 
 

REPO 2022 palokuntanuorten talvileiri Siikajoella huhtikuussa 
 

Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorten talvileiri REPO 2022 järjestetään Siikajoen 
Revonlahdella keväällä 2022. Leiri oli alun perin tarkoitus järjestää huhtikuussa 2020. 
Leirin keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä, palokunta-aiheista 
koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Leiristä tiedotetaan lisää syksyllä 2021. 

 
 

Kansainvälinen palokuntanuorten leiri Helsingissä heinäkuussa 2022  
 
Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä 3.-9.7.2022. 
Leiripaikkana toimii Malmin lentokenttä. Leirille on avoinna useita tehtäviä ja leirin 
ennakkokutsu julkaistiin maaliskuun lopussa. Lisätietoa leiristä www.palokuntaleirit.fi 
ja leirin sosiaalisen median kanavista.  
 

 

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.  

https://www.palokuntaleirit.fi/
https://www.spek.fi/spek/ansiomerkit/
https://www.lapinpelastusliitto.fi/442448255
mailto:patrik.willberg(at)spek.fi
mailto:lapinpelastusliitto@gmail.com
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Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous Oulussa 29.5.2021 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous pidetään Oulussa lauantaina 29.5. Kokouksen yhteydessä 
pidetään ajankohtaisseminaari. Lue lisää nettisivuilta. 
 

 
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. 
 

 
Lapin toimisto uudessa osoitteessa 
 
Lapin Pelastusliiton ja SPEKin Rovaniemen toimisto siirtyi Pohjolankadulta aivan kaupungin 
keskustaan osoitteeseen Ainonkatu 1 huhti-toukokuun vaihteessa. Uudet tilat löytyvät rakennuksen 
kolmannesta kerroksesta.  
 
Pysäköintipaikkoja on kävelymatkan päässä Rinteenkulman parkkitalossa (1-2 H ilmaista pysäköinti 
aikaa) sekä Sampokeskuksen pysäköintihallista (1 H ilmaista pysäköintiaikaa) maksullisen 
kadunvarsipysäköinnin lisäksi. 

 
 
Kesätapahtumiin kalustoa vuokralle 
 
Lapin Pelastusliitto vuokraa kesän juhlatapahtumiin mm juhlatelttoja, festaripöytäsettejä sekä 
äänentoistolaitteistoa. Lisätietoa www.lapinpelastusliitto.fi tai pelastusliiton toimistolta. 
 

 
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! 

 

  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16500/pohjois-suomen+pelastusliiton+vuosikokous+ja+ajankohtaisseminaari+oulussa+29.5.2021.html
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
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Teitä palvelevat asiantuntijat Pohjois-Suomen ja Lapin alueella 

Patrik Willberg (patrik.willberg(at)spek.fi, 040 7255 448) – LOMALLA 14.6.-23.7.2021 

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) – LOMALLA 12.7.-8.8.2021 

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

taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat 

 

 

 

 

 
 

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
https://www.facebook.com/pspel/
https://www.instagram.com/pohjoissuomenpelastusliitto

