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Poikkeusolot huomioidaan SPEKin ja pelastusliittojen toiminnassa 

Vuoden 2020 toiminta muuttui merkittävästi maaliskuussa, kun koronavirus aiheutti muutoksia 
yhteiskuntaamme ja päivittäiseen elämään. Muutoksia tuli luonnollisesti myös tapahtumien ja 
koulutusten järjestämiseen. Kaikki SPEKin tilaisuudet maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun 
saakka peruttiin tai pidettiin etäyhteyksin.  
 
Syksyn osalta toimintaa suunniteltiin siten, että tapahtumat ja koulutukset järjestetään aiempien 
suunnitelmien mukaisesti paikan päällä. Osa tapahtumista onkin jo tätä kirjoitettaessa toteutunut, 
mutta myös peruutuksia on tehty, johtuen pääosin vähäisestä osallistujamäärästä. Käytettävien 
koulutustilojen osalta on myös tullut muutoksia, koska paloasemien käyttöä on paikoin rajoitettu. 
 
Tällä tietoa suurin tapahtuma on syyskuun puolivälin jälkeen 18.-20.9., jolloin järjestetään Pohjois-
Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten syysopintopäivät Luostolla. Päiville on ilmoittautunut lähes 
80 palokuntalaista. Opintopäivien ohjelmaa on muokattu ja päivillä kiinnitetään erityistä huomiota 
mm. hygieniaan yhteistyössä Lapland Hotelsin kanssa, jonka tiloissa opintopäivät järjestetään. 
Tilaisuuden järjestelyissä on otettu huomioon sekin vaihtoehto, että tilaisuus voidaan perua 
lyhyelläkin varoitusajalla. 
 
Kannustan kaikkia osallistumaan SPEKin järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mutta oma 
turvallisuus huomioiden. Otathan huomioon osallistuessasi:  
 

✓ Osallistut vain terveenä ja oireettomana  

✓ Et osallistu mikä olet mahdollisesti altistunut tai karanteenissa  

✓ Et osallistu 14 vrk:een, mikäli olet käynyt riskimaassa  

✓ Tulet paikalle ja lähdet pois käsienpesun kautta sekä käytät käsidesiä  

✓ Mikäli sairastut koronavirukseen heti tapahtuman tai koulutuksen jälkeen niin ilmoitat siitä 
SPEKin yhteyshenkilölle 

 
SPEK on laatinut ohjeistusta tilaisuuksien järjestäjälle ja osallistujalle, jotka ovat ladattavissa 
osoitteessa https://www.spek.fi/turvallisuus/organisaation-varautuminen/. Muuta materiaalia on 
ladattavissa osoitteessa www.spek.fi/korona. Seuraamme tilanteen kehittymistä säännöllisesti ja 
otamme huomioon tulevien tilaisuuksien suunnittelussa. Todennäköisesti verkkokoulutuksia ja -
tapaamisia tullaan jatkamaan jatkossakin, vaikka tilanne jossain vaiheessa palautuu paremmaksi. 
 
Pysytään terveinä!  
 
Terveisin, 
 
 
Patrik Willberg 
asiantuntija 
SPEK, Oulu 
 
PS. SPEKissä on pedagogin paikka auki. Lue lisää nettisivuilta.

https://www.spek.fi/turvallisuus/organisaation-varautuminen/
http://www.spek.fi/korona
https://rekry.spek.fi/#/jobs/pedagogi-0glnmh4/954749
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Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2021 käynnistyy 
 
NouHädän 25. kampanjakausi on alkamassa. Tänä vuonna kampanjan 
viestintää tehostetaan, oppimateriaalien kehittämistä jatketaan ja 
kilpailujen digitalisaatio saa jatkoa. Oman haasteensa kampanjan eteenpäin 
viemisessä aiheuttaa koko maailmaa vaivaava koronapandemia, jonka 
vuoksi viime kevään kilpailutapahtumatkin jouduttiin perumaan. 
 
Syksyn edetessä onkin tarkoitus löytää uusia ratkaisuja kampanjan toteuttamiseen etäyhteyksien ja 
itseopiskelun muodossa. Kampanja pyrkii tuottamaan ohjeistusta ja välineitä kampanjan käyttöön, 
jotta NouHätä!-kampanjan 25. kausi saadaan vietyä kunniakkaasti läpi. Myös kilpailuiden suhteen 
pohditaan uusia ratkaisuja, jos tapahtumia ei voida ensi keväänäkään järjestää. 
 
Tarkempaa tietoa kampanjan kulusta ja ilmoittautumisen aukeamisesta tulee lähiaikoina. 
 
www.nouhata.fi  
 

Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietetään marraskuussa vain virtuaalisesti 

Paloturvallisuusviikko-hanke tuottaa tänä vuonna virtuaalisen paloaseman, 

jossa on monipuolista sisältöä niin parantamaan kotien paloturvallisuutta 

kuin rekrytoimaan uutta väkeä palokuntiin. Koronatilanteen takia 

paloasemilla vietettävät Päivä Paloasemalla -tapahtumat perutaan tältä 

vuodelta. 

Päivä Paloasemalla -tapahtumat paloasemilla päätettiin perua pelastustoimen 

toimintakyvyn turvaamiseksi. Henkilöstön altistuminen koronavirukselle halutaan minimoida. Jotkut 

pelastuslaitokset ovat muutenkin peruuttaneet osallistumisensa yleisötilaisuuksiin. 

Paloturvallisuusviikko tuottaa tälle syksylle virtuaalisen paloaseman. Paloasemalla on niin 

turvallisuusviestintää kuin tietoa palokuntatoiminnasta. Näin pyritään tänäkin vuonna lisäämään 

kotien paloturvallisuutta sekä rekrytoimaan uusia jäseniä palokuntiin. 

Paloturvallisuusviikon ohjausryhmä ja SPEKin kampanjatiimi ovat pahoillaan siitä, että fyysiset 

tapahtumat paloasemilla täytyy perua. Toivomme kuitenkin, että pelastusalan toimijat tuovat 

paloturvallisuutta esiin esimerkiksi sosiaalisen median kanavillaan Paloturvallisuusviikolla 21.11.-1.-

12. Tätä varten tulee materiaalipaketti hyvissä ajoin ennen teemaviikkoa. 

Lisätietoa Paloturvallisuusviikosta on tulossa pitkin syksyä, www.paloturvallisuusviikko.fi.  

 

http://www.nouhata.fi/
http://www.paloturvallisuusviikko.fi/
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Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Kajaanissa syksyllä 2021 
 
Kajaanissa 23.-24.9. suunnitellut rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät on siirretty 
järjestettäväksi syksyllä 2021. Uusi ajankohta ilmoitetaan syksyn 2020 aikana. 
 
 
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.  
 
 
Turvakassikouluttajakoulutus Oulussa 16.9. 

SPEK järjestää turvakassikouluttajakoulutuksen Oulussa 16.9.2020 klo 17.30 alkaen. Koulutus 

soveltuu kaikille omasta ja toisten turvallisuudesta kiinnostuneille. Se on kehitetty osallistava 

turvallisuus erityisryhmille (OTE)-hankkeessa, jonka taustalla on turvallinen asuminen kotona ja 

jokaisen ihmisen oikeus turvalliseen elämään. Lue lisää kutsusta! 

Kutsu 

 

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, 

palokuntanuorisotoiminta, palokuntanaistoiminta Pohjois-Suomen alueella, taloyhtiöiden ja 

yritysten koulutus, kampanjat. 

 

 

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

Vastuualueet: Palokuntien toiminta Lapin alueella, palokuntanaistoiminta Lapin alueella, 

taloyhtiöiden ja yritysten koulutus, kampanjat 

http://koulutus.spek.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Turvakassikoulutus_OULU.pdf
mailto:patrik.willberg@spek.fi
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Palokuntien toiminta 
 
Palokuntien toiminta Pohjois-Suomen ja Lapin alueella syksyllä 2020 

Syksyn aikana tapahtumia ja koulutuksia pyritään toteuttamaan suunnitellusti, mutta tilannetta 

seurataan säännöllisesti. Kannattaa seurata pelastusliittojen nettisivuja osoitteessa 

www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja www.lapinpelastusliitto.fi. 

 

Ajokorttihanke Leader-rahoituksella käynnistyy Oulun seudulla 

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry on saanut Oulun seudun Leaderilta rahoituksen hankkeelle, jonka 

tavoitteena on saada lisää sopimuspalokuntien jäseniä hälytysajokelpoisiksi ja varmistaa, että 

tarvittavat resurssit ovat hälytyksen tullessa saatavilla. Tämä toteutetaan korottamalla B-luokan 

ajokortti BC-ajokortiksi. Hankkeeseen osallistuu 15 sopimuspalokuntalaista, jotka toimivat Oulu-

Koillismaan pelastuslaitoksen alueen sopimuspalokunnissa. 

Tiedote 2.9.2020 

 

Palokuntatoiminnasta ehdokkaita tunnustuspalkintojen saajiksi 

Valtakunnalliset tunnustuspalkinnot ja ehdokkaiden esille tuominen äänestyksissä on yksi tapa tehdä 

arvokasta ja merkityksellistä vapaaehtoista palokuntatoimintaa tunnetuksi. Tällä hetkellä on 

käynnissä kahden täysin erilaisen tunnustuspalkinnon ehdokashaku. Kansalaisareenan Vuoden 

vapaaehtoinen on kaikkien vapaaehtoistoimijoiden yhteinen tunnustuspalkinto, jossa etsitään 

ansioitunutta vapaaehtoista. Toinen on turvallisuusalan Finnish Security Awards, jossa 

palkintokategorioita on useampia ja palkittava voi olla esimerkiksi henkilö, yhteisö tai teko. Kuka 

tahansa voi ilmoittaa ehdokkaita kyseisiin äänestyksiin. 

Lue lisää palokuntaan.fi sivuilta! 

 

Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä Kestilässä 

Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä järjestetään Kestilässä lauantaina 26.9. 

Toimintapäivän aluksi pidetään Pohjois-Suomen naistyön syyskokous. Päivän järjestelyistä vastaa 

Kestilän VPK:n naisosasto. Ilmoittaudu mukaan 13.9. mennessä! 

Kutsu 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/15918/oulu-koillismaan+alueen+sopimuspalokuntiin+uusia+paloauton+kuljettajia+leader-hankkeella.html
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/etsitaan-ehdokkaita-tunnustuspalkintojen-saajiksi
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Naisty%C3%B6_Toimintap%C3%A4iv%C3%A4_260920.pdf
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Palokuntanaisten peruskurssi lokakuussa Kemijärvellä 
 
Palokuntanaisten peruskurssi järjestetään Kemijärvellä lauantaina 3.10. Kouluttajana toimii Irja 
Viinikainen. Ilmoittaudu mukaan HAKA-hallinnointikannan kautta! 
 
Kutsu 
 
 
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. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.10. 
 
Kutsu 
 

 
Henkisen tuen jatkokurssi Oulussa 
 
Kurssi toteutetaan 31.10.-1.11.2020 Oulussa. Kurssi on yhteinen Lapin ja Pohjois-Suomen naisille.  
 
Kutsu lähetetään osastoihin syyskuussa.  
 
 
Palokuntanuorten toimintapäivät Rovaniemellä ja Oulussa 
 
Palokuntanuorille järjestetään marraskuussa Oulussa ja Rovaniemellä toimintapäivät. Päivän 
tavoitteena on koota alueiden palokuntanuoria samaan paikkaan huomioiden vallitseva tilanne. 
 
Kutsu Rovaniemen toimintapäivään 14.11. – ilmoittautuminen 11.10. mennessä!  
 
Kutsu Oulun toimintapäivään 28.11. – ilmoittautuminen 25.10. mennessä! 
 
 
Lapin palokuntalaisten pikkujoulut Kemijärvellä marraskuussa 
 
Palokuntalaisten pikkujoulut ovat ohjelmassa jälleen 14.11.2020 Kemijärven VPK:n talolla. Istu 

palokuntasi kanssa valmiiseen joulupöytään, illan päätteeksi tanssiorkesteri huolehtii letkeästä 

menosta.  

Lisätietoa Pertiltä.  

https://www.lapinpelastusliitto.fi/446200819
https://www.lapinpelastusliitto.fi/446940220
https://www.lapinpelastusliitto.fi/446985508
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Palokuntanuorten_toimintap%C3%A4iv%C3%A4_Oulussa.pdf
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Palokuntalaisten kevätopintopäivät 12.-14.2.2021 Pikku-Syötteellä 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten 
kevätopintopäivät Pikku-Syötteellä Pudasjärvellä 12.-14.2.2021. 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. Luvassa on paljon ajankohtaista asiaa sekä iloista, rentoa ja antoisaa tekemistä! 
 
Kutsu julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Voit ehdottaa luentoaiheita Patrikille! 
 
 
REPO 2021 palokuntanuorten talvileiri Siikajoella huhtikuussa 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorille REPO 2021 
talvileirin Siikajoen Revonlahdella 9.-11.4.2021. Leiri oli alun perin 
tarkoitus järjestää huhtikuun alussa, mutta leirin ajankohtaa siirrettiin 
ensin lokakuulle ja vielä kerran keväälle 2021.  
 
Leirin keskeisenä tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä, palokunta-
aiheista koulutusta sekä mukavaa yhdessä oloa. Majoitus leirillä 
tapahtuu pääosin puolijoukkuejoukkueteltoissa. 
 
Kutsu julkaistaan tammikuussa 2021.  
 
 
RAITTI 2021 Palokuntanuorten leiri heinäkuussa 2021 Kittilässä –  
1. suunnitteluviikonloppu lokakuussa! 
 
Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten RAITTI 2021 leiri järjestetään 
4.-10.7.2021 Kittilässä, keskellä kirkonkylää. Leirin isäntäpalokuntana 
toimii Kittilän VPK.  
 
Leirin ensimmäinen suunnitteluviikonloppu järjestetään 16.-18.10. 
Ohjelmassa on mm. nuorisotyötoimikunnan (Lappi) ja Lapin Pelastusliiton 
hallituksen kokoukset samassa paikassa leiriasioiden lisäksi. Viikonloppu 
järjestetään huomioiden voimassa olevat ohjeet. 
 
Leiristä lähetetään lisätietoa loppuvuoden aikana. 
 
Mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana leirin suunnittelussa, ota yhteyttä Perttiin! 
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Palokuntanuorten suurleirin 2022 päällikköhaku on nyt käynnissä 
 
Palokuntanuorten suurleirin valmistelu on käynnissä ja leirin päällikköhaku on käynnissä.  
 
Leiriorganisaatio rakentuu 8 toimialasta, joissa huolehditaan mm. siitä, että olosuhteet leiriläisille 
ovat turvalliset, koulutus on monipuolista ja laadukasta sekä ohjelma tarjoaa riemukkaita elämyksiä ja 
tunteita. Unohtamatta tietenkään sitä, että leirillä tarjoillaan liki 100 000 ateriaa viikon aikana ja 
pitäähän sitä leirillä peseytyäkin. Jos olet kokenut leiritoimija ja tunnet paloa lähteä yhteisen iloisen 
leiriprojektin pariin, niin hae mukaan leirin toimialapäälliköksi. 
 
Haku on käynnissä nyt ja hakemuksen voi jättää 20.9.2020 mennessä. Lue lisää tehtävistä 
www.palokuntaleirit.fi.  
 
 
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 lähes 1700 jäsentä: 

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

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

 

Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje 

ja palokuntaan.fi nettisivut ovat uudistuneet 

Palokuntatoiminnan uutiskirje ja 

www.palokuntaan.fi nettisivut ovat uudistuneet. 

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.  

 

Ilmoittaudu UPL:n nettisivuilla 15.9. mennessä! 

http://www.palokuntaleirit.fi/
https://www.facebook.com/groups/palokuntaverkosto/
http://www.palokuntaan.fi/
http://www.palokuntaan.fi/
https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.upl.fi%2Flomake.html%3Fid%3D42350%26fbclid%3DIwAR1ljllhLP7ookERafHHKfGk3TnFHt2RTNYEVsWpaab2X2AgyhcowqbQtFM&h=AT1FctMtkOnjCrhdGzsDVMrODJu37DAG6qsxunUKLjnxq5RXUnVuGRe7jn9znThBaV6b3IJrYKCU9C-bdSZUPlFVp_CnzwRYtZigmuN7pb3yzuDp9r3aOTLAw0RBkfHSxA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT03TOQdqSqaSpYFsfuxI5BuvF4iCxolx-Ry72TSeUK6ehAVBxxXYuz-oeCum6jfyDJgxT9aMyFLe4p5oyj5KJT0ujjvT2xx6a513QRdhBNI3nwes02yNe4eKIW-2n7DZYLSA9tdjM6nP5mWoUzHPFJB7rE-Jeqsa0j2bvYp3frB_sBAhPP0Ezt4TMGQFa8
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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 pidettiin Pyhäjärvellä 
 
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous pidettiin Pyhäjärvellä lauantaina 15.8. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Pelastusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen 
Marko Koivikko. Hallituksen kokoonpanon voit tarkistaa pelastusliiton nettisivuilta yhteystiedoista. 
 
Lapin pelastusliiton vuosikokous Rovaniemellä marraskuussa 
 
Lapin Pelastusliitto ry:n vuosikokous pidetään Rovaniemellä lauantaina 28.11.2020. 
 

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
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/

