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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Poikkeusolot vaikuttavat edelleen – osallistu, mutta turvallisesti! 

Vuoden 2020 toiminta on ollut varsin erilainen aiempiin vuosiin verrattuna, kun koronavirus aiheutti 
keväästä alkaen muutoksia yhteiskuntaamme ja päivittäiseen elämään. Muutoksia tuli luonnollisesti 
myös tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen jo keväällä ja vaikutukset ovat tuntuneet syksylläkin. 
SPEKin ja pelastusliittojen tapahtumia on kuitenkin järjestetty, mutta kaikkia tapahtumia ja 
koulutuksia ei ole järjestetty. 
 
Katseet on käännetty jo pääosin vuoteen 2021, jolloin tavoitteena ja erityisenä toiveena on, että 
voimme järjestää tapahtumia ja koulutuksia lähes normaalisti huomioiden voimassa olevat rajoitukset 
ja ohjeet. Toimintaa on mahdollista toteuttaa, vaikka korona taustalla vielä jonkin aikaa onkin. 
 
Kannustan kaikkia osallistumaan SPEKin ja pelastusliittojen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, 
mutta turvallisuus ja ohjeet 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 

✓ Kasvomaskin käyttöä suositellaan, kun turvavälejä ei ole mahdollista pitää  

✓ 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 www.spek.fi/korona. Tilanteen kehittymistä seurataan säännöllisesti ja otamme 
huomioon tulevien tilaisuuksien suunnittelussa.  
 
Tässä tiedotteessa runsaasti asiaa niin menneestä kuin tulevastakin toiminnasta, johon kannattaa 
tutustua. Mikäli on jotain mielen päällä niin olkaa rohkeasti yhteydessä minuun tai Perttiin, 
yhteystiedot tässä tiedotteessa!  
 
Pysytään terveinä!  
 
Terveisin, 
 
 
 
Patrik Willberg 
asiantuntija 
SPEK, Oulu 
 

http://www.spek.fi/korona
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Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2021 käynnissä 
 
NouHädän 25. kampanjakausi on käynnistynyt. Kampanjan digitalisaatio saa 
jatkoa ja ainakin kunta- ja aluekilpailut järjestetään digitaalisesti. Tällä hetkellä 
(17.11.2020) kilpailuun on ilmoittauduttu seuraavasti pelastuslaitoksittain: 
 

✓ Jokilaaksojen pelastuslaitos (16/24, 67% kouluista mukana) 
✓ Kainuun pelastuslaitos (7/12, 58% kouluista mukana) 
✓ Lapin pelastuslaitos (14/42, 33% kouluista mukana) 
✓ Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (13/51, 25% kouluista mukana) 

 
Ilmoittautuminen päättyy helmikuun 2021 puolessa välin, joten vielä ehtii mukaan! Tarkempaa tietoa 
kampanjasta saat nettisivuilta osoitteessa www.nouhata.fi. Kannattaa kannustaa oman kuntasi 
kasiluokkia osallistumaan kampanjaan, jonka tavoitteena on opettaa turvallisuuden perusasiat kaikille 
kasiluokkalaisille. Kilpailuun ei ole pakko osallistua vaikka muutoin kampanjaan osallistuisikin.  
 

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 syyskuun lopussa 2021 
 
Kajaanissa syksylle 2020 suunnitellut rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät järjestetään 29.-
30.9.2021. Kutsu julkaistaan touko-kesäkuussa 2021. 
 
 
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.  
 
 

 

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/
mailto:patrik.willberg@spek.fi


POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE 
17.11.2020 

 
 

 

Lapin pelastusliitto 

Pohjois-Suomen pelastusliitto 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Palokuntien toiminta 
 
Markus Katajala valittiin Pohjois-Suomen alueen vuoden 2019 

palokuntanuorisotyötekijäksi 

Pohjois-Suomen pelastusliiton hallitus on nimennyt 

nuorisotyötoimikunnan esityksestä vuoden 2019 

palokuntanuorisotyöntekijäksi (Veskun malja) Markus Katajalan 

Rantsilasta. Katajala toimii Rantsilan palomiesyhdistyksen nuoriso-

osaston johtajana. 

Lue tiedote pelastusliiton nettisivuilta 

Voit tehdä esityksiä jo vuoden 2020 osalta nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajalle Juho-Jussi 

Heinäaholle osoitteeseen ntj(at)spekoulu.fi.  

 

HAKA-hallinnointikannan koulutus Teamsilla maanantaina 30.11. klo 18 

SPEK järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen palokuntalaisille HAKA 

hallinnointikannan käyttökoulutuksen Teams-yhteydellä maanantaina 

30.11. klo 18-19.30. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka käyttävät 

hallinnointikanta HAKAa tai ovat kiinnostuneita ottamaan HAKAn oman 

palokuntansa käyttöön. Miten toimintatilastot palautetaan? Mikä on 

HAKA mobiilisovellus? 

Koulutuksen kutsu 

 

Loppuvuoden 2020 webinaaritarjonta palokuntalaisille 

SPEKin, pelastusalan liittojen ja yhteistyökumppaneiden avoimet webinaarit löytyvät kootusti 

yhteismainoksesta, jonka voi tulostaa vaikka paloaseman seinälle. Mainosta saa jakaa vapaasti 

edelleen. 

Webinaarit marras-joulu 2020 esite 

 

Palokuntien toiminta Pohjois-Suomen ja Lapin alueella vuonna 2021 

Vuoden 2021 osalta kannattaa seurata pelastusliittojen nettisivuja osoitteissa 

www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi ja www.lapinpelastusliitto.fi, joissa tiedotetaan tulevasta 

toiminnasta. Vuoden 2021 toiminnasta on jo ensimmäiset julkaisut tehty! Pohjois-Suomen 

pelastusliitolla on lisäksi sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa.

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/15986/markus+katajala+valittiin+pohjois-suomen+alueen+vuoden+2019+palokuntanuorisoty%C3%B6ntekij%C3%A4ksi.html
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/nw/16031/haka+hallinnointikannan+koulutus.html
http://www.palokuntaan.fi/resources/public/Tapahtumat/Mainokset/webinaarit_palokuntalaisille_marrasjoulu2020.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
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Pelastusopiston savusukellustiistait pidettiin syyskuussa 

Pelastusopisto järjesti syyskuussa savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa – 

webinaarisarjan. Webinaarien materiaalit ja tallenteet löytyvät Pelastusopiston nettisivuilta. 

 

Palokuntalaispäivät järjestettiin verkossa 

Valtakunnalliset palokuntalaispäivät järjestettiin loka-marraskuussa kokonaan verkossa. Aiheina oli 

mm. palokuntien varautuminen ja kriisiviestintä palokunnassa. Päivien linkit, materiaalit ja tallenteet 

löytyvät palokuntaan.fi nettisivuilta. 

 

Palokuntatoimikunnan alaisiin harrastus- ja palvelutyöryhmiin haetaan asiantuntijajäseniä 

Valtakunnallisen palokuntatoimikunnan alaisiin työryhmiin haetaan asiantuntijoita! Haku päättyy 

25.11. Olisi hienoa, että Pohjois-Suomen ja Lapin alueelta saataisiin edustusta työryhmiin, jotta 

saadaan näkemystä koko Suomen alueelta. Lue lisää palokuntaan.fi nettisivuilta! 

 

Henkisen tuen jatkokurssi Oulussa tammikuussa 
 
Syksylle suunniteltu kurssi siirrettiin keväälle ja uusi ajankohta on 23.-24.1.2021. Kurssille ovat 
etusijalle ne, jotka ilmoittautuivat syksyn kurssille, mutta mukaan mahtuu vielä uusiakin. Lue lisää 
kurssin kutsusta ja ilmoittaudu mukaan 3.1.2021 mennessä. 
 
Kurssin kutsu  
 
 
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. Tilaisuuden toteutuksessa otetaan 
huomioon koronapandemian rajoitukset ja voimassa olevat ohjeet, jotta osallistuminen opintopäiville 
on turvallista. 
 
Kutsu julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. 
 
 

https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/savusukellusosaamisen-kehittamisseminaari/
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/palokuntalaispaivat-2020
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/palokuntatoimikunnan-alaisiin-tyoryhmiin-haetaan-asiantuntijoita
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/Kutsu_henkisen_tuen_jatkokurssi_Oulu_2021.pdf
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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  
 
Lapin ja Pohjois-Suomen palokuntanuorten RAITTI 2021 leiri järjestetään 4.-10.7.2021 Kittilässä, 
keskellä kirkonkylää. Leirin isäntäpalokuntana toimii Kittilän VPK.  
 
Johtoryhmä kokoontui suunnittelemaan leiriä Kittilässä 16.-18.10.2020 
ensilumen sataessa maahan. Majoitusalue, koulutusalueet, koulu ja 
palvelupisteet ovat saaneet alustavat jakonsa ja paikkansa. Samoin 
johtoryhmää on saatu täydennettyä mukavasti. Viikonloppuna käytiin läpi 
myös koronan vaikutukset leiriin ja sen suunnitteluun. Leiriläisiä tullaan 
ohjeistamaan käytännöistä ajoissa tarkemmin tältäkin osin.  
 
Seuraava suunnitteluviikonloppu on toukokuussa, tätä ennen palokuntiin toimitetaan leiri-infoa 
alueellisissa tiedotteissa sekä leirikutsu maaliskuussa. Leirin kuulumisia voit seurata muun muassa 
leirin Facebook sivuilla ja www.lapinpelastusliitto.fi nettisivuilla. Laita leiriaika jo palokuntasi 
kalenteriin ylös - nähdään leirillä! 
 
Mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana leirin suunnittelussa, ota yhteyttä Perttiin! 
 
Palokuntanuorten suurleiri 2022 etsii palokuntanuoria leirin suunnitteluun  
 
Palokuntanuorten suurleiri 2022 etsii kuutta 14-17 vuotiasta palokuntalaista osallistumaan leirin 
suunnitteluun. Välittäkää viestiä palokuntanuorillenne! Lisätietoa hausta www.palokuntaleirit.fi.  
 

Pysytään terveinä palokunnassa materiaalit 

SPEK on laatinut ohjeistusta ja materiaalia mitä 
palokunnissa kannattaa huomioida toiminnassa 
tällä hetkellä. Materiaali ja ohjeet löytyvät 
palokuntaan.fi nettisivuilta. 
 

http://www.facebook.com/pslaleiri
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
https://www.palokuntaleirit.fi/avoimet-tehtavat/
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/terveina-ja-turvallisesti-palokunnassa-korona-aikana
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Uuden tieliikennelain vaikutukset palokuntien toimintaan 
 
Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6. alkaen ja se vaikuttaa myös palokuntien toimintaan mm. 

nuorisotoiminnan osalta. Lue lisää palokuntaan.fi sivuilta tai katso Suomen Palopäällystöliiton 

tallenne aiheesta. 

 

KV-vastaava Lapin alueelta 

Lapin Pelastusliitto etsii juurikin Sinua, joka olet kiinnostunut kansainvälisestä järjestötyöstä ja 

palokuntatoiminnasta, sinulla on aikaa toimia Lapin edustajana muiden alueiden edustajien joukossa 

eri kansainvälisen sävyn omaavissa tapahtumissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ehtona on, että 

olet jo täyttänyt 17 vuotta ja uudet asiat sekä tavat toimia ovat sinulle vain haasteita, joita ylitetään.  

Sinulla on myös mahdollisuus osallistua pääosin viikonloppuisin muutamaan tapahtumaan vuodessa. 

Tehtävään valitaan toistaiseksi. Perehdytämme tehtävään ja saat tehtävän hoitamiseen tarvittavan 

tuen. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä itsestäsi tiivis kuvaus (kuka, mitä, mistä, milloin) 

osoitteeseen lapinpelastusliitto@gmail.com 27.11.2020 mennessä. 

Lisätietoa Pertiltä! 

 

Pohjois-Suomen palokuntanuoret Instagramissa 

Pohjois-Suomen palokuntanuoret ovat avanneet Instagramiin oman some-tilin, jossa 

kerrotaan Pohjois-Suomen palokuntanuorten toiminnasta. Ota tili seurantaan 

@pohjoissuomenpalokuntanuoret. 

 

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 1800 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. 

https://www.palokuntaan.fi/uutiset/uuden-tieliikennelain-vaikutukset-palokuntien-toimintaan
https://www.youtube.com/watch?v=6GShKlxD6XY
https://www.youtube.com/watch?v=6GShKlxD6XY
mailto:lapinpelastusliitto@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/palokuntaverkosto/
http://www.palokuntaan.fi/
http://www.palokuntaan.fi/
https://www.palokuntaan.fi/tilaa-uutiskirje
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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.  
 
Lapin pelastusliiton vuosikokous Rovaniemellä marraskuussa 
 
Lapin Pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous on lauantaina 28.11 klo 14:00 alkaen Santa Claus 
Villagessa (entinen lasitehdas) Napapiirillä Rovaniemellä. Kokouksessa käsitellään kokouskutsun 
mukaiset asiat. Kutsut liitteineen on toimitettu jäsenille. 
 

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/

