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Toivottaa Aikku, Patrik ja Pertti 

 
 
Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 
 
NouHätä! pelastustaitokampanja 8-luokkalaisille on jälleen 
käynnistynyt ja ilmoittautuminen päättyy 31.1.2020.  
 
Ensin on vuorossa kouluissa tapahtuva koulutus, joista vastaa 
pääosin pelastuslaitokset. Koulutuksen jälkeen on kuntakohtaiset 
karsinnat, joista parhaat pääsevät aluekilpailuun, jotka järjestetään 
ympäri Suomen torstaina 2.4. NouHätä! huipentuu torstaina 23.4. 
pidettävään loppukilpailuun Pelastusopistolla Kuopiossa. 
Kampanjaan voi osallistua, vaikka ei haluaisi kilpailuun muutoin 
osallistua. 
 
Voit tarkistaa oman alueesi ilmoittautumistilanteen täältä. Kannattaa vielä kannustaa oman alueen 8-
luokkaa mukaan, jos ilmoittautumista ei ole vielä tehty! 
 
 
Asukasturvallisuustapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä helmikuussa 
 

SPEK yhdessä Omakotiliiton kanssa järjestää Asukasturvallisuustapahtumapäivän Oulussa lauantaina 
15.2. ja Rovaniemellä lauantaina 29.2. Aiheina mm. asuinympäristön turvallisuusriskit ja niihin 
varautuminen sekä paljon muuta ajankohtaista. Ilmoittautumisesta lisäinfoa Omakotiliitosta ja 
SPEKistä tammikuussa 2020. 
 

http://nouhata.fi/ilmoittautuneet-koulut/


POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE 
20.12.2019 

 
 

 

 

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 turvallisuus 
- väestönsuojan hoitajakurssi 
- paloilmoittimen hoitajakurssi 
- sammutuslaitteiston hoitajakurssi 

 
Mikäli haluat ehdottaa jotain koulutusta järjestettävän omalla alueellasi, niin ota yhteyttä Patrikiin, 
Perttiin tai Aikkuun. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa.  
 
 
Kyläturvallisuuskoulutukset 
 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueella toimii 11 vapaaehtoista 
kyläturvallisuuskouluttajaa, jotka järjestävät tarvittaessa Meidän 
turvallinen kylä -koulutuksia alueillaan.  
 
Ota yhteyttä: Aikku Eskelinen, aikku.eskelinen@spek.fi tai 040 843 4545. 
Lisätietoa saat myös Turvallinen kylä -oppaasta ja SPEKin nettisivuilta! 
 

 
Turvakassi-kouluttajakoulutus 16.1.2020 Rovaniemellä 
 

Turvakassi kouluttajakoulutus 16.1.2020, SPEKin toimistolla osoitteessa Pohjolankatu 2, III krs. 
Turvakassin kouluttajakoulutus on kehitetty osallistuva turvallisuus erityisryhmille (OTE)-hankkeessa. 
Hankkeen taustalla on kotona asumisen politiikka ja jokaisen ihmisen oikeus turvalliseen elämään. 
Turvakassi sisältää erilaisia turvallisuustuotteita mm palo- ja poistumisturvallisuudesta, liikkumisen 
turvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisemisestä esimerkiksi. Tilaisuus on kohdennettu 
maahanmuuttajien sekä erityisryhmien kanssa toimiville. Lisätietoa pertti.heikkila(a)spek.fi, 
ilmoittautumiset osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/B7241ACD32B08908. 
  
Turvallisuuspäivä 14.2.2020 Rovaniemellä 
 

SPEK yhdessä Lapin Muistiyhdistyksen ja Napapiirin omaishoitajien kanssa järjestää 
Turvallisuuspäivän omaishoitajille, muistisairaiden lähi-ihmisille ja heidän kanssaan vapaaehtoistyötä 
tekeville. Päivän teemana on paloturvallisuus ja ensiapu. Tilaisuus on klo 9 - 15 hotelli Santa 
Clausissa. Ilmoittautumiset toimisto(a)napapiirinomaishoitajat.fi.  
  
Turvalllisuuskävelyt ja poistumisharjoitukset Lapin alueella 
 

Järjestämme ensi vuonna useita turvallisuuskävely- ja poistumisharjoituksia Lapin alueella yrityksissä 
ja laitoksissa. Lisäinfoa ja tarjoukset pertti.heikkila@spek.fi  

http://koulutus.spek.fi/
https://indd.adobe.com/view/9ab23ede-b1fe-4c3d-af6d-1f6de055771f
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Kylaturvallisuus
https://link.webropolsurveys.com/S/B7241ACD32B08908
mailto:toimisto@napapiirinomaishoitajat.fi
mailto:pertti.heikkila@spek.fi
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Palokuntien toiminta 
 
Ehdota Pohjois-Suomen alueen vuoden palokuntanuorisotyöntekijää 
 
On jälleen aika valita vuoden 2019 palokuntanuorisotyöntekijä Pohjois-Suomessa. Vuoden 
palokuntanuorisotyöntekijä palkinto - Veskun malja jaetaan vuosittain palokuntanuorisotyössä 
henkilölle tai ryhmälle joka on tuonut palokuntanuorisotyötä positiivisesti esille.Valintaperusteita 
voivat olla erityisen aktiivinen, esimerkillinen ja ansiokas viimeaikainen toiminta. Tässä tapauksessa 
tämä viimeaikainen tarkoittaa edellistä vuotta. 

Ehdota rohkeasti sopivaa palkinnonsaajaa, viimeistään 6.1.2020 mennessä! Palkinnon nimittää 
Pohjois-Suomen Pelastusliitto ry:n hallitus, nuorisotyötoimikunnan esityksestä. Esityksiä 
palkinnonsaajaksi perusteluineen voitte lähettää sähköpostissa osoitteeseen: 

ntj@spekoulu.fi / Nuorisotyön puheenjohtaja Juho-Jussi Heinäaholle tai nto@spekoulu.fi / 
Nuorisotyönohjaaja Juha Eskolalle. 

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän nimityssääntö  

 
Palokuntalaisten opintopäivät 7.-9.2.2020 Vuokatissa 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
kevätopintopäivät Vuokatissa Holiday Club Katinkullassa 7.-9.2.2020. Opintopäivillä saadaan uutta 
ajankohtaista tietoa ja jaetaan vinkkejä oman palokuntasi toimintaan ja kouluttamiseen sekä 
mahdollisuuden virkistäytyä ja verkostoitua. Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin 
palokuntalaisille. Luvassa on paljon ajankohtaista asiaa sekä iloista, rentoa ja antoisaa tekemistä! 
 
Linkki kutsuun 
 
Nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakurssit keväällä Kemissä 
 
SPEK järjestää yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa nuoriso-osaston kouluttajakurssin ja 
johtajakurssin helmi-maaliskuussa 2020 Kemissä. Kutsut julkaistaan tammikuun alussa. 
 
Ajankohdat: 

- Kouluttajakurssi 2 viikonloppua, 28.2.-1.3. ja 27.-29.3. (pe-su) 
- Osastonjohtajakurssi 1 viikonloppu, 28.2.-1.3. (pe-su) 

 
Palokuntanuorten talvileiri Siikajoella huhtikuussa 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorille talvileirin Siikajoen Revonlahdella 3.-
5.4.2020. Leiri on talvinen toimintaleiri, jonka keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille talvisia 
elämyksiä, palokunta-aiheista koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Majoitus leirillä tapahtuu 
pääosin puolijoukkuejoukkueteltoissa, joten talvitelttailuun soveltuvat oikeantyyppiset varusteet ovat 
tärkeitä. Kutsu julkaistaan tammikuun 2020 lopussa. 
 

mailto:ntj@spekoulu.fi
mailto:nto@spekoulu.fi
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/VUODEN_PALOKUNTANUORISOTY%C3%96NTEKIJ%C3%84.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_KOP_2020.pdf
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Joulukuun 24365-uutiskirje 
 
Palokuntatoiminnan valtakunnallinen 11/2019 uutiskirje julkaistiin 19.12., jossa aiheina mm: 

• Palokuntoon – lisää liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta nuorten harjoituksiin  

• Toimintatilastot vuodelta 2019  
• Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö -tutkimuksen alustavia tuloksia  

 
Pääset lukemaan uutiskirjeen tästä. Mikäli et saa vielä uutiskirjettä suoraan sähköpostiisi ja haluat 

saada niin voit tilata uutiskirjeen.  

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 8.-17.5. Rovaniemellä 
 

Järjestämme järjestyksenvalvojan peruskurssin 8.-10.5 sekä 15.-17.5.2020 Rovaniemellä. Kurssin 
pituus 40 tuntia. Lisätietoja pertti.heikkila@spek.fi. Kurssikutsu lähetetään tammikuussa 2020. 
 
Palokuntanuorten leiri heinäkuussa 2020 Kittilässä 
 
Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten leiri järjestetään 5.-11.7.2020 Kittilässä, keskellä 
kirkonkylää. Leirin isäntäpalokuntana toimii Kittilän VPK. Leirialueen ensimmäinen katsastus pidettiin 
lokakuun alussa, seuraava katselmus leirialueeseen ja tapahtumapaikkoihin on 24.-26.4.2020!  
Toimihenkilöhaku käynnistyy vuoden vaihteessa, lisäinfoa leiristä kevätopintopäivillä. 
 
Tultapäin! 3.-5.7.2020 Rovaniemellä 
 

Valtakunnallinen palokuntien soittokuntien tapahtuma TultaPäin! törähtää käyntiin Rovaniemellä. 
Varsinainen juhlapäivä paraateineen lauantaina 4.7.2020. Samalla juhlitaan Rovaniemen VPK:n 120 
vuotisjuhlia. Lisäinfoa kevään aikana! 
 
Uuden harrastusmerkkisäännöt voimaan 1.1.2020 
 
SPEKin harrastusmerkkisääntöä on päivitetty ja uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2020 alkaen.  
Sääntöjä on päivitetty 3 §:n vapaaehtoistyötuntien määräytymisen osalta niin, että tuntien kertymisen 
ylärajoja on poistettu ja harrastustoimintaan lasketaan myös valmisteluun ja suunnitteluun käytetty 
aika. Harrastustunteja kertyy toiminnasta yhdistyksen kaikissa alaosastoissa. Uusien sääntöjen 
mukaan palokuntalaisten vapaaehtoistyöhön ja palvelutoimintaan käyttämä aika lasketaan 100 %-
sesti ja sen lisäksi toimijoiden itsenäiseen työhön, esimerkiksi leirien, koulutusten, hallinnon, 
projektien suunnittelu- ja valmistelutehtäviin, käytetty aika lasketaan harrastustoimintaan kuuluvaksi 
ajaksi ilman ylärajaa. 
 
SPEK harrastusmerkkisäännöt 1.1.2020 alkaen 
 

https://edu.spek.fi/koulutus/zine/492/cover
http://www.spek.fi/uutiskirje
mailto:pertti.heikkila@spek.fi
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Harrastusmerkkisäännöt2020.pdf
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Jouluinen tervehdys kaikille palokuntanaisille ja kiitos kuluneesta vuodesta! 
 
72 tuntia -kouluttajakoulutus järjestetään Siikalatvassa tammikuussa 25.1.2020. Koulutuspäivään on 
ilmoittautunut jo 14 hlö, mutta vielä mahtuu muutama mukaan (max 20). Myöhemmin tässä 
tiedotteessa kutsu koulutukseen. Tervetuloa! 
 
Henkisen tuen peruskurssit toteutetaan keväällä seuraavasti: 
 
15.-16.2.2020 Oulu, Marttala, Kajaaninkatu36, Oulu. Ilmoittautuminen alkaa heti ja on voimassa su 
2.2.2020 mennessä HAKA -hallinnointikannan kautta tai sähköpostitse Aikku Eskeliselle, 
aikku.eskelinen@spek.fi (Muistathan ilmoittaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat). 
 
4.-5.4.2020 Rovaniemi, Saarenkylän VPK (Norvatie 50, 96900 Saarenkylä). Ilmoittautuminen alkaa 
heti ja on voimassa su 22.3.2020 mennessä HAKA -hallinnointikannan kautta tai sähköpostitse Aikku 
Eskeliselle, aikku.eskelinen@spek.fi (Muistathan ilmoittaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot ja 
allergiat). 
 
Kurssien kutsu 
 
Henkisen tuen jatkokurssi toteutetaan 16.-17.5.2020 Kemissä (yhteinen Lapin ja Pohjois-Suomen 
naisille). Koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Pohjois-Suomen palokuntanaisten tapahtumakalenteri 2020 
 
25.1. 72-tuntia -koulutus, Pulkkila 
7-9.2. Palokuntalaisten kevätopintopäivät, Vuokatti 
15.-16.2. Henkisen tuen peruskurssi, Oulu 
3/20 Palokuntanaisten toimintapäivä ja kevätkokous, Kalajoki 
3-5.4. Palokuntanuorten talvileiri, Siikajoki 
5/20 Palokuntanaisten kouluttajakoulutus 
5/20 Palokuntanaisten peruskurssi 
8/20 Palokuntanaisten hälytysmuonituskurssi 
9/20 Palokuntalaisten syysopintopäivät 
9/20 Palokuntanaisten toimintapäivät ja syyskokous, Kestilä 
 
Lapin palokuntanaisten tapahtumakalenteri 2020 
 
7-9.2.2020 Kevätopintopäivät yhdessä Lapin ja Pohjois-Suomen alueen kanssa Vuokatissa 
(Naistyötoimikunta kokoontuu kevätopintopäivillä) 
4.-5.4. Henkisen tuen peruskurssi, Rovaniemi 
5/20 Peruskurssi, Kemijärvi  
3.-5.7.2020 Tulta päin -tapahtuma, Rovaniemi 
5-11.7.2020 Palokuntanuortenleiri, Kittilä 
8/20 Hälytysmuonituskurssi  
Virkistyspäivät syksyllä (mahd. Kittilässä) 
9/2020 Syysopintopäivät yhdessä Lapin ja Pohjois-Suomen alueen kanssa 

mailto:aikku.eskelinen@spek.fi
mailto:aikku.eskelinen@spek.fi
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_henkisen_tuen_kurssit_2020.pdf?62602
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Koulutusmateriaalit 
 
Hälytysmuonituskurssin (8 tuntia) materiaalin diat on uudistettu ja perusmateriaalia on tiivistetty ja 

tekstiä päivitetty. Laitan diat teille arvioitavaksi heti, kunhan saan ”luvan” työryhmältä       
 
Kevään 2020 kehittämispäivät ja SM Iines -kilpailu järjestetään Porin Yyterissä, la-su 18.-19.4.2020. 
Yksi ohjelmanumero on SM Iines, johon ilmoittautuminen erikseen. Samalla järjestetään 
valtakunnallinen palokuntanaisten kehittämispäivä. Teemana: ”positiivista energiaa”. Päivän 
päätteeksi on palokuntalaisten illanvietto…tanssia ym., johon FBI Beat -yhtye varattu viihdyttämään. 
Lisätietoa tulossa tammikuussa! 
 
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. 
 
 

 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_KOP_2020.pdf
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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 pertti.heikkila(at)spek.fi. 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. Käsittelyajankohdat kannattaa varmistaa hyvissä ajoin. 
 
 

 
Väestönsuojien tarkastustoiminta 

 
Lapin pelastusliitto järjestää väestönsuojien tarkastuksia ja 

tiiveyskokeita. Lisätietoa Pertiltä tai sähköpostitse 

lapinpelastusliitto@gmail.com. 

 

 

Pohjois-Suomen pelastusliitolle nettisivut 
 
Pohjois-Suomen pelastusliitolle on avattu nettisivut ja ne löytyvät 

osoitteesta www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi.  

 

 

 

 

 
POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

http://www.spek.fi/Suomeksi/SPEK/SPEKin-ansiomerkit
https://www.lapinpelastusliitto.fi/442448255
mailto:patrik.willberg(at)spek.fi
mailto:pertti.heikkila@lohtaja2018.fi
mailto:lapinpelastusliitto@gmail.com
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
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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, taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat. 

 

Aikku Eskelinen (aikku.eskelinen(at)spek.fi, 040 8344 545) 

Vastuualueet mm: Palokuntanaistoiminta ja kyläturvallisuus sekä Palokuntamme parhaaksi-

hanke. 

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

Vastuualueet mm: Palokuntien toiminta Lapin alueella, taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, 

kampanjat 

 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
mailto:aikku.eskelinen@spek.fi

