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TIEDOTE 2/2022
Tervehdys,
Tämä on Pohjois-Suomen ja Lapin alueen vuoden toinen tiedote, jossa on runsaasti asiaa tulevasta
toiminnasta. Tällä hetkellä näyttää hyvältä, että toimintaa voidaan toteuttaa varsin normaalisti, mutta
huomioiden se, että vain terveenä osallistuu toimintaan.
Pelastusalan isoin tapahtuma järjestetään heinäkuussa Helsingissä, kun noin 2500 palokuntalaista
kokoontuu viikoksi palokuntanuorten kansainväliselle leirille. Viikon aikana järjestetään myös
palokuntanaisten SM-Iines kilpailu, palokuntanuorten sankoruiskun SM-kilpailu ja yleinen
palokuntalaiskokous.
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen suurin palokuntatapahtuma järjestetään syys-lokakuun vaihteessa,
kun syysopintopäivät järjestetään Ylläksellä. Paikalle odotetaan 100 palokuntalaista. Syksyllä
aloitetaan myös RAITTI 2023 palokuntanuorten leirin valmistelut, leiri piti järjestää alun perin jo
kesällä 2020.
Terveisin,
Patrik ja Pertti

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
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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.
Ennakkokutsu on jo julkaistu ja virallinen kutsu julkaistaan
elokuussa. Lue lisää koulutuskalenterista!

Väestönsuojan hoitajakursseja Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla
SPEK on järjestänyt kevään aikana väestönsuojan hoitajakursseja yrityksille ja taloyhtiöille. Koulutus
antaa valmiudet poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen väestönsuojien osalta.
Kurssilla keskitytään S1/K-luokan väestönsuoja (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja
vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon.
Syksyn osalta ensimmäiset koulutukset julkaistaan kesäkuun puoliväliin mennessä.
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.

Paloilmoittimen hoitajakurssi 20.5. Rovaniemellä – vielä ehdit mukaan!
SPEK järjestää paloilmoitinlaitteiston hoitajille koulutusta Rovaniemellä perjantaina 20.5. Lue lisää ja
ilmoittaudu mukaan 11.5. mennessä koulutuskalenterissa.
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Päivä paloasemalla tapahtuma 26.11. – tapahtuman järjestäjille webinaari 30.5.
Päivä paloasemalla tapahtuma järjestetään lauantaina 26.11.2022 ja starttaa paloturvallisuusviikon,
joka päättyy 1.12.
Tapahtuman järjestäjille järjestetään webinaari 30.5. klo 9.30 ja 17 alkaen. Lue lisää ja ilmoittaudu
mukaan!

NouHätä! – kampanjasta jälleen menestystä Pohjois-Suomeen ja Lappiin
Napapiirin peruskoulun joukkue Liekit Rovaniemeltä sijoittui mainiosti toiseksi ja Kiiminkipuiston
koulun joukkue KKR Oulusta neljänneksi valtakunnallisessa pelastustieto- ja taitokilpailussa, joka
järjestettiin tänäkin vuonna digitaalisesti. Korpitien koulun joukkue Paltamosta sijoittui sijalle 10. ja
Gananderin koulu Siikalatvalta sijalle 13. Loppukilpailuun osallistui yhteensä 22 joukkuetta. Onnea
hienoista sijoituksesta!
Tänä vuonna kampanjaan osallistui 547 koulua ja opetusta annettiin kaikkiaan 47 000 oppilaalle.
Digikilpailun suoritti huikeat 2930 tiimiä.
Kilpailun lopputulokset

Palokuntien toiminta
NCT 1.0 koulutus Rovaniemellä 11.6.
SPEK Rovaniemen toimisto järjestää yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton ja Opintokeskus
Siviksen kanssa Lapin alueen sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstölle tieliikennepelastamisen NCT 1.0 koulutuksen. Kurssille hakeutuvien tulee olla suorittanut tieliikennepelastamisen- tai pelastustyökurssin.
Koulutuksen kutsu on toimitettu palokuntiin ja ilmoittautuminen puoltojärjestyksineen tulee tehdä
20.5.2022 mennessä sähköisesti. Koulutukseen otetaan mukaan 15 oppilasta.

Keskustelufoorumeja toukokuussa
SPEKin palokuntatoimikunnan alainen järjestää toukokuussa kolme keskustelufoorumia Teamsin
välityksellä. Lue lisää foorumeista ja osallistu mahdollisuuksien mukaan!
Palokuntaveteraanien keskustelufoorumi maanantaina 17.5. klo 18
Palokuntanuorten keskustelufoorumi maanantaina 23.5. klo 18
Palokuntanaisten keskustelufoorumi keskiviikkona 25.5. klo 18
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Yleinen palokuntalaiskokous 6.7. Vantaalla
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kutsuu kaikki Suomen
Palokunnat XXIX Yleiseen palokuntalaiskokoukseen
Vantaalle Tiedekeskus Heurekan auditorio Virtaseen keskiviikkona
6.7.2022 kello 13 alkaen. Kokous on avoin kaikkien palokuntien
edustajille. Palokuntien tulee nimetä yksi virallinen edustaja
valtakirjalla kokousedustajaksi.
Ilmoittaudu mukaan 15.6. mennessä!

Palokuntanaisten SM-Iines kilpailu 5.6. Helsingissä
Palokuntanaisten SM-Iines kilpailu järjestetään tiistaina 5.7.2022 kello 12.30 alkaen Eldis 22
palokuntanuorten kansainvälisen suurleirin yhteydessä Malmin lentokentällä. SM-Iines on
palokuntanaisten tieto- ja taitokilpailu, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää palokuntanaisten
tietoja ja taitoja sekä herättää kiinnostusta palokuntanaistoimintaan ja siinä tarvittavien tietojen ja
taitojen kehittämiseen.
Lue lisää kilpailusta!

Palokuntalaisten syysopintopäivät Ylläksellä 30.9.-2.10.
SPEK järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten syysopintopäivät Ylläksellä 30.9.2.10. Lisäksi kevään 2023 osalta päivien suunnittelu on jo aloitettu. Päivät järjestetään helmikuun
alussa Oulussa.
Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin palokuntalaisille. Tilaisuuksien toteutuksessa
otetaan huomioon terveysturvallisuus ja voimassa olevat ohjeet, jotta osallistuminen opintopäiville on
turvallista.
Ylläksen opintopäivien kutsu julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Kansainvälinen palokuntanuorten Eldis22 leirin osallistuu Pohjois-Suomesta ja
Lapista yli 100 palokuntalaista
Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä 3.9.7.2022. Leirille on ilmoittautunut Pohjois-Suomen ja Lapin alueilta 113
palokuntalaista 12 palokunnasta
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot järjestävät yhteiskuljetuksen leirille ja
siihen ilmoittautuneille on lähetetty huhtikuun lopussa infoa.

Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE
10.5.2022
Palokuntanuorten leiri RAITTI 2023 – vihdoinkin
Pitkään valmisteltu palokuntanuorten leiri Raitti 2020/2021/2023
suunnittelutyö jatkuu elokuussa paikan päällä ja leiri järjestetään
viimein kesällä 2023! Leiristä tiedotetaan jo tämän kesän aikana
leirin Facebook-sivulla – stay tuned!
Leiriä esitellään tarkemmin myös Ylläksen syysopintopäivillä.

Lapin alueen palokuntalaisten pikkujoulut 3.12.2022
Palokuntalaisten pikkujoulut palaavat ohjelmaan ja ne järjestetään lauantaina 3.12.2022. Paikkakunta
ja ohjelma ilmoitetaan syyskauden alussa. Ole kuulolla!

Palokunta kauppa on avattu!
Palokunta kauppa avattiin huhtikuun alussa.
Kaupasta voit tilata mm. palokunta-logolla
painettuja vaatteita ja päähineitä sekä
mukeja. Tarjontaa lisätään tilausmäärien,
kokemusten ja palautteen mukaisesti.
www.palokuntaan.fi/kauppa

Pelastusliittojen ajankohtaiset
Ansiomerkkien haku - ansioristihakemukset elokuun 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.
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Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous järjestettiin 7.5.
Pohjois-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin lauantaina 7.5.
Ylivieskassa. Pelastusliiton hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Mika Kärkkäinen (varajäsen
Pekka Tuukkanen) ja Päivi Väisänen (varajäsen Juho-Jussi Heinäaho). Ennen kokousta järjestettiin
ajankohtaisseminaari, jossa aiheina oli psyykkinen suorituskyky ja Kalajoen kesän 2021 metsäpalo.

Lapin Pelastusliitto ry vuosikokous lauantaina 19.11.2022
Lapin Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen yleinen vuosikokous pidetään Rovaniemellä lauantaina
19.11.2022. Kutsu ja asialista toimitetaan jäsenille lähempänä ajankohtaa. Osallistu ja vaikuta!

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.

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!
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