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POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN

TIEDOTE 3/2021
Tervehdys,
Tässä on vuoden kolmas Pohjois-Suomen ja Lapin alueen tiedote. Runsaasti asiaa on jälleen koottu
tähän tiedotteeseen seuraavien otsikoiden alle:
✓ Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat
✓ Palokuntien toiminta
✓ Pelastusliittojen ajankohtaiset
Hyvää syksyn odotusta,
Patrik ja Pertti

Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat
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.

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät siirtyvät jälleen etätapahtatumaksi
Kajaaniin 29.-30.9.2021 suunnitellut rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät päätettiin perua
vähäisen osallistujamäärän takia ja päivät järjestetään viime vuoden mukaisesti marraskuussa
etäyhteyksin myöhemmin ilmoitettavalla aikataululla ja ohjelmalla.
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Päivä paloasemalla tapahtuma marraskuussa – ilmoittautuminen päättyy 10.9.
Päivä Paloasemalla starttaa Paloturvallisuusviikon 27.11. Perinteiseen tapaan tapahtuma rakentuu
tehtävärastien ympärille. Lisäksi on tulossa virtuaalisia paloturvallisuussisältöjä, joita on mahdollista
hyödyntää tapahtumissa. Sisällöt ovat hyödynnettävissä myös siinä tapauksessa, jos paloasemilla ei
koronatilanteen vuoksi päästäkään vierailemaan. Ilmoittautuneille paloasemille järjestetään
tapahtumanjärjestäjän webinaari marraskuun alussa.
Päivä Paloasemalla on oiva mahdollisuus tehdä omaa paloasemaa paikallisesti tutuksi, antaa
turvallisuuskoulutusta, rekrytoida uusia jäseniä palokuntaan, tehdä yhteistyötä sekä toteuttaa
varainhankintaa.
Ilmoittaudu 10.9. mennessä!

NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2022 käynnistyy
NouHädän 26. kampanjakausi on alkamassa. Tällä kaudella
pyritään palaamaan normaaliin, kuitenkaan epidemiatilannetta
unohtamatta. Kampanjan valtakunnalliseen viestintään niin
koulujen kuin pelastustoimen suuntaan panostetaan.
Ilmoittautuminen avautuu 13.9. ja on auki 4.2.2022 saakka.
Lisätietoa NouHädän nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi.
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Palokuntien toiminta
Kevätopintopäivät 2022 helmikuun alussa Ylläksellä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää yhdessä alueen pelastusliittojen kanssa PohjoisSuomen ja Lapin alueen palokuntalaisten kevätopintopäivät Ylläksellä 4.-6.2.2022. 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 marraskuun loppuun mennessä.

Kysely palokuntanaistoiminnan kehittämiseksi – kaikkia palokuntia pyydetään
vastaamaan!
Palokuntanaistoiminnan kehittämiseksi on luotu lyhyt kysely, johon toivotaan yksi vastaus
palokunnittain:
-

Mikäli palokunnalla on toimiva naisosasto niin osaston puheenjohtaja tms. vastuuhenkilö vastaa
Mikäli palokunnalla ei ole osastoa tai sellainen on suunnitelmissa perustaa niin silloinkin toivotaan
vastausta (kysely on erittäin lyhyt näissä vaihtoehdoissa) palokuntayhdistykseltä

Kyselyyn on vastannut toistaiseksi 27 palokuntayhdistystä ja lopuilta toivotaan vastausta 5.9. mennessä.

Kansainvälinen palokuntanuorten Eldis22 leirin kutsu on julkaistu!
Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä 3.9.7.2022. Leirin kutsu julkaistiin syyskuun alussa. Leiripaikkana toimii Malmin
lentokenttä. Lisätietoa leirin ilmoittautumisesta www.palokuntaleirit.fi
nettisivuilta ja leirin sosiaalisen median kanavista.
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot järjestävät yhteiskuljetuksen leirille, josta
laitetaan palokunnille lisätietoa syksyn aikana.

Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä lokakuussa
Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintapäivä järjestetään lauantaina 2.10. Ylivieskassa.
Toimintapäivän yhteydessä järjestetään Pohjois-Suomen alueen palokuntanaistyön syyskokous. Kutsu
lähetetään lähiaikoina osastoihin.
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Pysytään terveinä palokunnassa materiaaleja on päivitetty
SPEK laatimaa ohjeistusta on päivitetty ja
materiaalia kannattaa hyödyntää omalla
paloasemalla.
Materiaali ja ohjeet löytyvät palokuntaan.fi
nettisivuilta.

CTIF-kilpailut 2.10.2021 Paraisilla
CTIF:n kansalliset kilpailut järjestetään Paraisilla lauantaina 2.10. Lisätietoa kilpailuista ja muuta
infoa tulevasta löydät CTIF:n nettisivuilta.

Palokuntatoiminnan rekrytointimateriaalia on myös päivitetty
Palokuntien rekrytointimateriaali on päivitetty ja sitä tehdään lisää
palokuntaan.fi nettisivuille. Sivuilta löytää tietoa yleisellä tasolla mitä
palokuntatoiminta on, mutta myös ladattavaa materiaalia
hyödynnettäväksi omalla paloasemalla.
Palokuntatoiminnan rekrytointiesitettä on saatavissa myös painettuna
Oulun ja Rovaniemen toimistoilta, joten mikäli tarvitset esitettä, niin ota
yhteyttä Patrikkiin tai Perttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta seurantaloja ylläpitäville yhteisöille
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa avustusta seurantalomaisessa käytössä olevia taloja
ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.
Avustus on haettavissa 23.9.2021 klo 16:15 asti. Lisätietoa osoitteesta kotiseutuliitto.fi

Seurantalojen korjausavustusta myös haettavissa
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti
arvokasta rakennusperintöä. Avustus on tarkoitettu vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen
välttämättömiin korjaustöihin. Avustus on haettavissa 1.9.-30.9.2021. Lisätietoa kotiseutuliitto.fi
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Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje ja palokuntaan.fi nettisivut
Valtakunnallisen palokuntatoiminnan viimeisin uutiskirje ilmestyi aiemmin elokuussa 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.

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

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.

Lapin Pelastusliitto tukee suurleiri Eldis22 osallistuvia lappilaisia palokuntia
Lapin Pelastusliitto ry on saanut LähiTapiola Lapilta 20 000 € lahjoituksen sekä Arinalta 1 200 € tukea
palokuntanuorten koulutukseen. Tukea käytetään mm suurleiri Eldis2022 osallistuvien lappilaisten
palokuntien ryhmämatkakuluihin Rovaniemeltä leirialueelle Malmille ja takaisin varusteineen
päivineen. Lisää infoa asiasta syysopintopäivillä 3.-5.9.2021.
Lisätietoa Lapin Pelastusliiton toimistolta 040 7040 764 tai lapinpelastusliitto@gmail.com.
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Lapin palokuntien vapaaehtoiset vakuutukset kilpailutukseen
20 lapin alueen palokuntayhdistystä on ottanut Lapin Pelastusliitto ry:n kautta
ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutusten piirissä on 400 hälytysosastoon kuuluvaa, 365
palokuntanuoriso-osastoon kuuluvaa sekä 189 palokuntanaisosastoon ja tai hallintoon kuuluvaa.
Olemme lähettäneet palokuntiin kyselyn vakuutuksien kilpailutukseen osallistumisesta mukaan lukien
palokunnan/yhdistyksen toiminnan vastuuvakuutus. Kysely on avoinna 10.9. saakka.
Lisätietoa toimistolta 040 7040 764 / lapinpelastusliitto@gmail.com

Vuosikokous 13.11.2021
Lapin Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 13.11.2021 klo 13:00 alkaen
Rovaniemellä Napapiirillä entisen lasitehtaan tiloissa. Tervetuloa!

Kalustoa vuokrataan
Kauttamme juhlatelttoja, festaripöytäsettejä sekä äänentoistoa vuokrattavissa tapahtumiin. Lisätietoa
www.lapinpelastusliitto.fi

Palokuntamatka St.Johann in Tirol Itävalta 10.-15.2.2022
Palokuntamatka Itävaltaan on suunnitteilla 10.-15.2.2022. Matka toteutuu, mikäli yleinen tilanne on
sellainen, jossa matkustaminen on jälleen turvallista. Ohjelmassa jälleen alaan liittyvien tutustumisten
lisäksi paikallista historiaa ja kulttuuria. Lisätietoa jaetaan palokuntiin lisää syksyn aikana.

Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous pidettiin toukokuussa Oulussa
Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous pidettiin Oulussa lauantaina 29.5. Kokouksessa käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat. Ennen kokousta johtaja Veli-Pekka Nurmi esitteli Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaa. Pohjois-Suomen pelastusliiton hallituksen kokoonpano 2021-2022:
Jäsen
Marko Koivikko, puheenjohtaja
Teemu Perkiö
Markku Ruonio, 1. varapuheenjohtaja
Antti Lapinkangas, 2. varapuheenjohtaja
Vesa Heikkinen
Päivi Väisänen
Mika Kärkkäinen

Varajäsen
Teppo Rinne
Jarmo Halonen
Ari Isokääntä
Markus Mäkelä
Jari Junkkari
Juho-Jussi Heinäaho
Pekka Tuukkanen
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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!

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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