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Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN  

TIEDOTE 3/2022 
Tervehdys, 
 
Tämä on Pohjois-Suomen ja Lapin alueen vuoden kolmas tiedote, jossa on runsaasti asiaa tulevasta 
toiminnasta syksyllä ja vuonna 2023. 
 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen suurin palokuntatapahtuma järjestetään syys-lokakuun vaihteessa, 
kun syysopintopäivät järjestetään Ylläksellä. Tällä hetkellä opintopäiville on ilmoittautunut jo yli 60 
palokuntalaista. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan, ilmoittautumisaika päättyy 28.8.! Syksyn aikana 
jatkuvat myös RAITTI 2023 palokuntanuorten leirin valmistelut, jonka johtoryhmä on nyt pääosin 
nimetty. 
 
Väestönsuojan hoitajakursseja on tarjolla useita kevään kysynnän pohjalta ja niitä on myös uusilla 
paikkakunnilla, Kuusamossa ja Kajaanissa, tarjolla. Lisäksi kursseja järjestetään tilauksesta. 
Mielenkiintoista on nähdä, miten kursseille on kysyntää kevään piikin jälkeen. Rovaniemellä 
järjestetään muutaman vuoden tauon jälkeen Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät, joille 
odotetaan runsaasti alueen rakennusvalvonnan ja pelastuslaitosten henkilöstöä. 
 
Tällä viikolla vietetään ensimmäistä kertaa sopimuspalokuntaviikkoa. Toivottavasti viikon avulla 
saadaan lisättyä tietoa sopimuspalokuntatoiminnasta ja samalla saadaan myös uusia 
sopimuspalokuntalaisia. On myös toivottavaa, että viikolle saadaan jatkoa tulevina vuosina.   
 
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 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
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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. 
 
Lue lisää koulutuskalenterista ja ilmoittaudu mukaan 
15.9.2022 mennessä! 

 
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. 

 
Katso koulutukset 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. Lisäksi järjestetään tilauksesta 72tuntia turvallisuusinfoja. 
 
Mikäli haluat ehdottaa jotain koulutusta järjestettävän omalla alueellasi, niin ota yhteyttä Patrikiin tai 
Perttiin.  
 

NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2023 käynnistyy 
 
NouHädän uusi kampanjakausi on alkamassa. Tällä kaudella nostetaan esille 
erityisesti häiriötilanteita ja niihin varautumista. Ilmoittautuminen avautuu 12.9. ja on 
auki 3.2.2023 saakka. Lisätietoa NouHädän nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi.  

 

https://koulutus.spek.fi/tapahtumatiedot.aspx?id=1807
https://koulutus.spek.fi/
http://koulutus.spek.fi/
http://www.nouhata.fi/
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Palokuntien toiminta 
 
Palokuntalaisten syysopintopäivät Ylläksellä 30.9.-2.10. – vielä ehdit mukaan! 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisten syysopintopäivät Ylläksellä 30.9.-
2.10. Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin palokuntalaisille. Lue lisää opintopäivistä 
kutsusta. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 28.8.  

 
Huom! Kevätopintopäivät järjestetään Oulussa 3.-5.2.2023 – laita ajankohta jo kalenteriisi! 

 
Päivä paloasemalla tapahtuma 26.11. – ilmoittaudu mukaan 11.9. mennessä! 
 
Ilmoittautuminen Päivä Paloasemalla -tapahtumien järjestäjäksi on käynnissä! Tänä vuonna on 

tapahtuman 15. juhlavuosi. 

Päivää Paloasemalla vietetään lauantaina 26.11. Tapahtumassa perheen pienimmät saavat aimo 

annoksen turvallisuustietoa sekä pääsevät tutustumaan palomiehen ammattiin. Perinteiseen tapaan 

tapahtuma rakentuu tehtävärastien ympärille. Lisäksi on tulossa virtuaalisia sisältöjä, joita on 

mahdollista hyödyntää tapahtumissa. Tapahtumaa on mahdollista hyödyntää myös esim. uusien 

sopimuspalokuntalaisten rekrytoinnissa. 

Ilmoittautuminen on auki 11.9. saakka ja se tapahtuu osoitteessa 

https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/ilmoittautuminen/.  Tapahtuman järjestäjille 

järjestetään kaksi samansisältöistä webinaaria maanantaina 31.10. klo 9.30 ja klo 17.  

Pohjois-Suomen palokuntanaisten 60v juhlat lokakuussa 
 
Pohjois-Suomen palokuntanaisten 60v juhlavuotta juhlistetaan Alavieskassa lauantaina 15.10. klo 15 
alkaen. Ensin pidetään palokuntanaisten syyskokous, jonka jälkeen pienimuotoinen juhla. Kutsu 
lähetetään naisosastoihin elo-syyskuun vaihteessa. 

 
Palokuntanuorten toimintapäivä Oulussa marraskuussa 
 
SPEK ja Pohjois-Suomen pelastusliiton nuorisotyötoimikunta järjestävät palokuntanuorille 
toimintapäivän Oulun Superparkissa lauantaina 19.11. Päivän aikana ohjattua ohjelmaa ja 
mahdollisuus omatoimiseen huvitteluun. Kutsu julkaistaan syyskuun alussa. 
 

Lapin alueen palokuntalaisten pikkujoulut 3.12.2022 
 
Palokuntalaisten pikkujoulut pidetään Kemin Pirtillä lauantaina 3.12 erillisen ohjelman mukaan. 
Tervetuloa hyvän joulu ruoan ja elävän tanssimusiikin pariin koko illaksi. Tarkempi ohjelma 
ilmoittautumisineen toimitetaan syyskuun aikana palokuntiin. Tervetuloa! 
 
 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/SOP_2022_Kutsu.pdf
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/ilmoittautuminen/


POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE 
 24.8.2022 

 

 

Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Palokuntanuorten leiri RAITTI 2023  
 
Palokuntanuorten leiri RAITTI 2023 järjestetään viimein kesällä 
2023! Leiristä on julkaistu tiedote heinäkuun alussa ja lisää 
tiedotetaan syksyn aikana leirin Facebook-sivulla ja sähköpostitse 
– stay tuned!  
 
Voit ilmoittautua jo leirin valmisteluihin ottamalla yhteyttä Perttiin! 

 
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.  

 
Lapin Pelastusliitto ry vuosikokous 12.11.2022 – huom! ajankohta muuttunut! 

Lapin Pelastusliitto ry:n sääntömääräinen yleinen vuosikokous pidetään aiemmasta tiedosta poiketen 

Kittilässä lauantaina 12.11.2022. Kokous järjestetään Sirkan paloasemalla erillisen kutsun mukaan. 

Tervetuloa! 

 
  

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/RAITTI2023/Tiedotteet/Raitti2023_ennakkotiedote_palokuntiin.pdf
https://www.facebook.com/pslaleiri
http://www.palokuntaan.fi/kauppa
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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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. 

 
Ota nettisivut ja sosiaalisen median kanavat seurantaan! 
 
Pelastusliittojen toiminnasta ja alueella järjestettävästä toiminnasta saa lisätietoja nettisivuilta. 

Pohjois-Suomen pelastusliiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja 

Lapin pelastusliiton nettisivut osoitteesta www.lapinpelastusliitto.fi. Pohjois-Suomen pelastusliiton 

löydät myös Facebookista ja Instagramista! 

Käy tutustumassa nettisivuilta löytyvään toimintakalenteriin ja laita päivämäärät jo kalenteriin! Seuraa 

myös sosiaalisen median kanavia! 

 

 POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

http://www.lapinpelastusliitto.fi/
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
https://www.facebook.com/pspel/
https://www.instagram.com/pohjoissuomenpelastusliitto

