
POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN TIEDOTE 
 22.12.2022 

 

 

Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliitot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

POHJOIS-SUOMEN JA LAPIN ALUEEN  

TIEDOTE 4/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Sekä kiitos kuluneesta vuodesta! 
 

Terveisin, 
Patrik ja Pertti 

 

mailto:patrik.willberg@spek.fi
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Turvallisuuskoulutukset ja kampanjat 
 
Väestönsuojan hoitajakursseja Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla 
 
SPEK järjestää väestönsuojan hoitajakursseja yrityksille ja 
taloyhtiöille. Vuoden 2022 aikana Pohjois-Suomen ja Lapin 
alueilla koulutettiin 260 väestönsuojan hoitajaa.  
 
Väestönsuojan hoitajan koulutus antaa valmiudet 
poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen 
väestönsuojien osalta. Kurssilla keskitytään S1/K-luokan 
väestönsuoja (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja 
vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon.  
 
Kevään avoimet koulutukset julkaistaan tammikuun aikana. 

 
Tutustu SPEKin koulutuskalenteriin! 

 
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 pelastustaitokampanjan 
ilmoittautuminen päättyy helmikuun alussa! 
 
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.  
 

72tuntia varautumissuositus kotitalouksille 
 
Kansalaisten varautuminen nousi yhdeksi kärkiteemaksi vuoden 2022 aikana. 72 tuntia 
varautumissuositus on kiinnostanut kansalaisia ja koulutuksille on ollut kysyntää. Käy tutustumassa 
tarkemmin nettisivuilla ja ilmoittaudu kouluttajaksi. Kouluttajille on saatavilla erinomaisen 
koulutusaineiston lisäksi valmiit esitteet. 
 

https://koulutus.spek.fi/
http://koulutus.spek.fi/
http://www.nouhata.fi/
https://72tuntia.fi/
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Palokuntien toiminta 
 
Palokuntalaisten kevätopintopäivät 
Oulussa 3.-5.2.2023 – vielä ehdit mukaan! 
 
SPEK järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin alueen 
palokuntalaisten kevätopintopäivät Oulussa 3.-5.2. 
Opintopäivien pääpaino on lauantaina 4.2. ja voit 
osallistua opintopäiville vain yhtenä päivänä. 
 
Opintopäivät sopivat niin uusille kuin vanhoillekin 
palokuntalaisille. Lue lisää opintopäivistä kutsusta.  
 

Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 1.1.  
 

 
Pohjois-Suomen pelastusliitto ja SPEKin Oulun aluetoimisto kouluttaa 
 
Vuoden 2023 toiminta on nähtävillä nettisivujen toimintakalenterissa. Kalenteria päivitetään 
säännöllisesti ja tietoa lähetetään myös sähköpostitse sekä julkaistaan some-kanavilla. 
 

Lapin Pelastusliitto ja SPEKin Rovaniemen aluetoimisto kouluttaa 
 
Palokuntiin toimitetaan vuoden vaihteen jälkeen tarvekysely kursseista, joita on tarjolla 
toimintavuodelle 2023.  
 
Alkusammutus1 kurssinjohtajakoulutus puolestaan on Rovaniemellä 15.4.2023.  
Koulutus antaa hyvät eväät palokunnille alkusammutuskoulutuksen läpivientiin omilla alueillaan 
kansalaisille ja eri yhteisöille. Seuraa uutisointia, kurssi avataan HAKA:aan maaliskuussa 2023. 

 
Palokuntanuorten leiri RAITTI 2023  
 
Useampaan otteeseen siirtynyt ja odotettu Pohjois-Suomen ja Lapin 
alueen palokuntanuorten leiri käynnistyy Kittilän Sirkassa 
lauantaina 2.7.2023! Leiri sisältää kavereiden ja mukavan yhdessä 
olon lisäksi eri palokuntanuorten koulutuskurssit. Leirin aikana 
mahdollisuus osallistua myös väestönsuojan hoitaja- sekä 
Alkusammutus1 kursseille. 
 
Lisätietoa kursseista, ilmoittautumisesta ja kaikesta muusta tiedotetaan lisää tammikuussa 
julkaistavassa leirikirjeessä. Varsinainen leirikutsu julkaistaan maaliskuussa! Tervetuloa leirille! 
 
Voit ilmoittautua jo leirin valmisteluihin ottamalla yhteyttä Perttiin! 

http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/File/Tapahtumat/KOP_2023_Kutsu.pdf
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/fi/Toiminta/Toimintakalenteri.html
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Palokuntakaupasta palokunta-aiheisia tuotteita! 
 
Palokuntakaupasta 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.  
 

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! 

  

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
http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
http://www.lapinpelastusliitto.fi/
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Pentti Leskio rahaston avustusten haku 2023 
 
Pentti Leskio rahastosta on tuettu Lapin alueen palokuntanuoriso-osastoja mm. pienmateriaali-
hankinnoissa. Avustuksien hakuohjeet toimitetaan helmikuussa nuoriso-osastoihin. Päätökset 
avustuksista tehdään huhtikuussa 2023. 
 

Palokuntamatka St Johann in Tirol, Itävalta 9.-14.2.2023 
 
Lapin Pelastusliitto on järjestämässä perinteistä vierailua St Johann in Tiroliin helmikuussa. 
Ohjelmassa aiheina mm rinnepelastaminen, toiminnan rahoituksen perusteet, vapaaehtoinen 
palokuntatoiminta ja alan koulutus. Lisätietoa lapinpelastusliitto@gmail.com tai Pertti Heikkilä 040-
7040764. 

 
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. 

 

Pohjois-Suomen pelastusliiton vuosikokous ja ajankohtaisseminaari 13.5.2023 

 
Pohjois-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 13.5.2023.  
Tarkempi aikataulu ja paikka tarkentuvat alkuvuodesta. 
 

 

 POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO  

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

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

