POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE
17.12.2021

POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN

TIEDOTE 4/2021
Tervehdys,
Tässä on vuoden neljäs ja viimeinen Pohjois-Suomen ja Lapin alueen tiedote. Koronapandemia on
vaikuttanut vuoden toimintaan ja se vaikuttaa edelleen myös vuonna 2022. Toimintaa pyritään
järjestämään suunnitelmien mukaan terveysturvallisuus huomioiden ja tästä ohjeistetaan myös
tapahtumakohtaisesti. On edelleen tärkeää, että kaikkeen toimintaan osallistutaan vain terveenä.

SPEK ottaa 1.1.2022 alkaen koronpassin käyttöön kaikissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa.
Tässä tiedotteessa on runsaasti asiaa seuraavien
otsikoiden alla:
✓ Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat
✓ Palokuntien toiminta
✓ Pelastusliittojen ajankohtaiset
Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta,
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

Lapin pelastusliitto
Pohjois-Suomen pelastusliitto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
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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.

NouHätä! – kasiluokkalaisten pelastustaitokampanja 2022 käynnissä
NouHädän 26. kampanjakausi käynnissä! Ilmoittautuminen on
käynnissä 4.2.2022 saakka. Lisätietoa NouHädän nettisivuilta
osoitteessa www.nouhata.fi. Kannustakaa oman alueenne
kouluja mukaan!
Tänä vuonna kilpailu järjestettiin digitaalisesti ja kilpailun voitti
Myllytullin koulu Oulusta, joka palkittiin Oulussa 20.10. Kilpailun
toiseksi tuli Gananderin koulu Rantsilasta.

Palokuntien toiminta
Vielä ehdit ilmoittautua kevätopintopäiville – ilmoittautuminen päättyy 21.12.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää yhdessä alueen
pelastusliittojen kanssa Pohjois-Suomen 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. Päivillä juhlistetaan myös
palokuntanaisten 70v juhlavuotta!
Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin palokuntalaisille.
Tilaisuuden toteutuksessa otetaan huomioon koronapandemian
rajoitukset ja voimassa olevat ohjeet, jotta osallistuminen
opintopäiville on turvallista.

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 21.12.2021 – lue lisää kutsusta!
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Palokuntatoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi täytti odotukset
Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittaneen valtakunnallisen palokuntatoimikunnan ensimmäinen
toimintavuosi on lopuillaan. Toimikunta on vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa palokuntien
harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavana
tahona. Lue tarkemmin palokuntatoimikunnan ensimmäisestä vuodesta tai katso videokooste.
Vuosina 2022-2024 toimikunnan Pohjois-Suomen ja Lapin edustuksen varsinaisena jäsenenä on
Jarkko Heikkilä (Lapin pelastusliitto) ja varajäsenenä Mika Kärkkäinen (Pohjois-Suomen
pelastusliitto).

Kodin turvallisuuden tarkastuslistoja ja Tyynen ja Taunon puuhalehtiä veloituksetta
Palokunnat voivat tilata SPEKistä Kodin turvallisuuden tarkistuslistoja sekä Tyynen ja Taunon
puuhalehteä veloituksetta (huom! myös ilmaiset posti- ja käsittelykulut) 27.12. saakka.
Mikäli haluat tilata materiaaleja ilmaiseksi palokunnallesi, niin tee tilaus sähköpostitse viimeistään
27.12. lähettämällä viesti osoitteeseen asiakaspalvelu@spek.fi. Kerro sähköpostissa montako
tarkistuslistaa/puuhalehteä haluat tilata ja toimitustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Mainitse
sähköpostissa, että kyseessä on maksuton erä.

Sopimuspalokuntien päällikkökurssi 28.1.-8.4.2022
Pelastusopisto järjestää sopimuspalokuntien päällikkökurssi 28.1-8.4.2022 Vantaalla ja Kuopiossa.
Ilmoittautuminen kurssille päättyy 6.1.2022.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen nettisivujen kautta

Tieliikennepelastaminen julkaisu ladattavissa
Pelastusopisto julkaisi marraskuussa tieliikennepelastamisen julkaisun, joka on maksutta
ladattavissa Pelastusopiston nettisivuilta. Tutustu myös muihin julkaisuihin!

REPO 2022 palokuntanuorten talvileiri Siikajoella maaliskuussa – suunnitteilla leiri
myös Lapin alueelle!
Pohjois-Suomen alueen palokuntanuorten talvileiri REPO 2022 järjestetään Siikajoen
Revonlahdella 25.-27.3.2022. 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.
Leirikutsu julkaistaan tammi-helmikuun vaihteessa.
Lapin alueelle suunnitellaan myös talvileiriä ja siitä tiedotetaan lisää alkuvuodesta 2022.
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Palokuntayhdistysten liput matrikkeli
Palokuntien lipuista on tuotettu vuosikymmenien varrella erinäinen määrä julkaisuja, viimeisin SPEKin
julkaisema Pelastusalan järjestöjen liput (toim. Eeva Koivula 2007). Uutta lippumatrikkelin
kokoamista varten Palosuojelun edistämissäätiö on rahoittamassa hanketta. Toimitusta varten on
valittu erikseen ohjausryhmä, jota johtaa SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keijonen. Museoviraston
aikaisempi pääjohtaja Juhani Kostet toimii kirjan kirjoittajana.
Edellisessä julkaisussa ei ole ollut koko laajaa palokuntayhdistysten lippumäärää vielä esillä mukana.
Lista tiedossa olevista palokuntien lipuista julkaistaan vuoden vaihteen jälkeen. Samassa yhteydessä
tulee listaus, mitä asioita lippukirjaan on tulossa. Näitä ovat sekä palokuntaan että lippuun liittyviä
asioita, kuten mm. lyhyt kuvaus palokunnan historiasta, lipun suunnittelija, tekijä ja lahjoittaja sekä
lipun luovutukseen liittyvät tapahtumat ym.
Puuttuvien palokuntien lippujen osalta toivomme luonnollisesti vahvaa osallistumista myös täältä
pohjoisesta.
Lisätietoa: ohjausryhmän jäsen pertti.heikkila@spek.fi / 040 7040764

Turvallisuusviestinnän kurssi 23.-24.4.2022 Kemissä
Aiheesta kiinnostuneille palokuntalaisille järjestetään 23.-24.4.2022 Turvallisuusviestinnän kurssi
Kemissä joko hybridinä tai tarvittaessa webinaarina. Ole kuulolla – informoimme ajoissa kyllä!

Virkistyspäivät Venejoelle Kittilässä 20.-22.5.2022
Palokuntanaisille järjestetään erillisen ohjelman mukaisesti virkistyspäivät Kittilään, Venejoelle. Kutsu
toimitetaan palokuntiin ensivuoden puolella.

Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisten toimintaa keväällä
Pohjois-Suomen alueen palokuntanaisille järjestetään kevään aikana seuraavasti toimintaa:
-

Palokuntanaisten peruskurssi 26.2.2022, Siikalatva/Pulkkila
Palokuntanaisten toimintapäivä, Kalajoki
Henkisen tuen jatkokurssi (siirtynyt vuodelta 2021)

Lisätietoa tulossa tammikuussa!
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Epäasiallinen käytös palokuntatoiminnassa
YLE on julkaissut tänään jatkojutun aiemmin syksyllä tehtyyn pelastusalan epäasialliseen käytökseen
ja häirintään liittyvään uutisointiin liittyen. Tällä kertaa käsittelyssä on palokuntien
nuorisotoiminnassa tapahtunut epäasiallinen käytös. SPEKiltä aiheeseen liittyen on haastateltu
Palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikkö Niko Araa.
On selvää, ettei minkäänlaista palokunnassa tapahtuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa, syrjintää,
seksuaalista tai muuta häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai muita yksilön koskemattomuutta ja
hyvinvointia loukkaavia tekoja hyväksytä SPEKissä eikä pelastusliitoissa.
SPEK on julkaissut aiheeseen liittyen julkisia tiedotteita:
25.11.2021: https://www.spek.fi/spek-kartoittaa-milla-keinoilla-pelastusliitot-ehkaisevatepaasiallista-kaytosta-nuorisotyossa/
8.10.2021: www.spek.fi/pelastusalan-jarjestojen-tahtotila-on-epaasiallisen-kaytoksen-kitkemisessa/
7.10.2021: www.spek.fi/uutta-materiaalia-julkaistu-epaasiallisen-kohtelun-ehkaisemiseksipelastusalalla/
26.8.2021: www.spek.fi/pelastusalallakin-on-tyota-tehtavana-hairinnasta-vapaan-toiminnantakaamiseksi/
Lisäksi SPEK on laatinut materiaalia epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi pelastusalalla. Olemme
postittaneet materiaalit palokuntiin aiemmin tänä syksynä. Mikäli tarvitsette lisää painettuja
materiaaleja, niin otathan yhteyttä Niko Araan niko.ara@spek.fi tai 040 482 0806. Löydät materiaalit
myös Turvallinen palokuntatoiminta -sivuiltamme.
SPEK on pyytänyt alueellisilta pelastusliitoilta selvityspyynnön koskien epäasiallista käytöstä
alueellisessa toiminnassa, johon Lapin pelastusliitto on jo vastannut ja Pohjois-Suomen pelastusliitto
vastaa määräaikaan mennessä.

Kansainvälinen palokuntanuorten Eldis22 leirin ilmoittautuminen on käynnissä
Kansainvälisen palokuntanuorten leiri Eldis 22 järjestetään Helsingissä 3.-9.7.2022.
Ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy 31.3.2022. Lisätietoa mm. leirin
ilmoittautumisesta, leirituotteista ja avoimista tehtävistä löytyy leirin nettisivuilta
sekä sosiaalisen median kanavista. Lisäksi voit tilata leirin uutiskirjeen.
Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot järjestävät yhteiskuljetuksen leirille, josta
tulee lisätietoa tammikuussa 2022.

Palokuntatoiminnan valtakunnallinen uutiskirje ja palokuntaan.fi nettisivut
Valtakunnallisen palokuntatoiminnan viimeisin uutiskirje ilmestyi 16.12. ja voit tutustua sen sisältöön
tästä. Uutiskirje 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.
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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 pelastusliiton ylimääräinen vuosikokous lauantaina 8.1.2022 klo 13.00
Lapin Pelastusliitto ry:n ylimääräinen vuosikokous järjestetään Napapiirillä entisen lasitehtaan tiloissa
lauantaina 8.1.2022 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään varsinaisessa vuosikokouksessa
muutoksin hyväksytyt yhdistyksen säännöt. Voimassa olevien sääntöjen mukaisesti sääntömuutos
edellyttää kahden peräkkäisen vuosikokouksen hyväksyntää.

Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous lauantaina 7.5.2022
Pohjois-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 7.5. Kokouksen
yhteydessä järjestetään ajankohtaisseminaari. Lisätietoa tulossa tammikuussa 2022.

Lapin palokuntien vakuutukset
Lapin Pelastusliiton syksyiseen kyselyyn vastanneiden osalta tarjouspyynnöt on saatu ja valinta
vakuutuksista on tehty. Muiden palokuntien osalta aiemmat vakuutukset päättyvät 31.12.2021. Näitä
palokuntia pyydetään tarkistamaan omat vakuutustarpeensa siitä eteenpäin.

Lapin pelastusliiton toimikuntiin muutoksia 2022
Lapin Pelastusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana vuoden vaihteessa aloittaa Jarkko Heikkilä
Sallan VPK:sta, palokuntanuorisotyötoimikunnan puheenjohtajana aloittaa Veli Lampela Kemin
VPK:sta ja naistyötoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Irja Viinikainen Simon VPK:sta. Hallitus ja
toimikunnat löytyvät sivuiltamme www.lapinpelastusliitto.fi .
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Lapin pelastusliiton palokuntamatka St. Johann In Tirol 10.-15.2.2022
Lapin pelastusliiton palokuntamatkalle ilmoittautui kaikkiaan 17 henkilöä. Matka toteutuu
terveysturvallisuus tilanteen salliessa. Seuraavaa matkaa Tirolin alueelle suunnitellaan heinäkuuhun
2022 jolloin vuorossa ovat aurinkoiset Alpit. Informoimme tästä lisää kevään aikana.

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.

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!

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO
SOSIAALISESSA MEDIASSA
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