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Vuosi 2010 tuo 
uutta tullessaan

Palosuojelurahaston visuaalinen ilme uudistui
Rahaston viestinnällinen ulkoasu on kokenut suuren muutoksen ja 
näkyy kaikissa viestinnän materiaaleissamme.
 
Nou Hätä! -kampanja starttaa tammikuussa jo 14. kerran 
Kahdeksasluokkalaisille suunnattu valtakunnallinen kampanja kasvattaa suosiotaan. 

Palosuojelurahaston avustuspäätöksenteko vuonna 2010
Rahaston avustuksenhaku- ja päätöksentekoaikataulut vuonna 2010. 
 

PALOSUOJELURAHASTO

PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu sähköinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden sisällöstä ja valitusta 
käyttöformaatista toivomme kommentteja ja ajatuksia. Lehden tuotannosta vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460.

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara 
puh 071 878 8460
-  pelastusalan järjestöjen  
    yleisavustukset
-  erityisavustukset tutkimus- ja  
   kehittämistoimintaan
-  rahaston yleishallinto
-  innovaatiopalkinto

PUHELINNUMEROMME VAIHTUIVAT  1.1.2010      Vaihteemme uusi numero on  +358 (0) 71 878 0171.

Yhteystietoja Ylitarkastaja Johanna Räsänen 
puh 071 878 8462
- pelastustoimen alueiden, kuntien ja 
  sopimuspalokuntien kalusto- ja  
  rakennushankeavustukset
- pääsihteerin sijaisena toimiminen

Tarkastaja Ulla Mönkkönen 
puh 071 878 8461 
-  sopimuspalokuntien pienavustukset
-  asiakirjahallinto ja arkisto
-  hakijoiden yleisneuvonta 
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Rahaston visuaalinen ilme on uudis-
tunut ja otettu käyttöön tämän vuo-
den alusta.  Uuden ilmeen takana on 
markkinoinnin ja viestinnän suunnitte-
lutoimisto EKLEKTI Finland Oy.  

Palosuojelurahaston uuteen ilmeeseen 
haettiin lähtökohtia niin kirjaintyyleistä kuin 
myös klassisista veden ja tulen väreistä. 

– Uuden logon muodostuminen kau-
nismuotoisten kirjainten kautta oli mei-
dänkin suosikkimme eri vaihtoehtojen 
joukosta.  Värit, jotka symboloivat rahas-
ton toiminnan perusviestiä, eli palotur-
vallisuuden laaja-alaista kehittämistä, 
sopivat hyvin tähän yhteyteen, kertoo 
viestintästrategi Berit Virtanen-Thewlis 
EKLEKTI Finlandista. Logon suunnitte-
lusta vastasi Art Director Tom Unonius.   

Visuaalinen ilme 
uudistui veden ja 
tulen väreihin

– Tällainen työ on aina sisältölähtöinen ja 
ilmentää toiminnan kehittymistä. Palosuo-
jelurahasto on dynaaminen ja uudistuva 
organisaatio, ja siitä viestii myös tehty vi-
suaalinen päivitys, jatkaa Virtanen-Thewlis. 

Uudistus näkyy niin painetuissa kuin säh-
köisissäkin materiaaleissa ja nettisivuilla.

Uusi logo käyttöön avustus-
hankkeiden viestinnässä
Palosuojelurahaston avustuksella toteu-
tettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, 

hankkeiden internet-sivuilla, esitteissä ja 
julkaisuissa tulee mainita, että hankkee-
seen on saatu avustusta Palosuojelura-
hastolta. Myös rahaston uutta logoa toi-
votaan käytettävän avustushankkeiden 
viestinnässä. Logon ja graafiset ohjeet saa 
helposti ladattua eri muodoissaan logo-
pankista PSR:n nettisivuilta.

Lisätietoja:
www.psr.fi tai 
pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara 
hanna.paakkolanvaara@intermin.fi  

Nou Hätä! on valtakunnallinen pelas-
tustaitokampanja peruskoulun kah-
deksasluokkalaisille. 

Kampanja järjestetään vuosittain, vuon-
na 2010 jo 14. kerran. Ilmoittautuminen 
alkaa tammikuussaa 2010. Kampanja tar-
joaa oppia tärkeissä käytännön pelastus-
taidoissa. Tarkoituksena on, että nuoret 
oppivat toimimaan turvallisesti vahinko- 
ja onnettomuustilanteissa ja estämään 
sellaisten syntymistä. Vuonna 2010 tee-
mana on luvaton tulenkäyttö, siitä koi-
tuvat seuraukset sekä nuoren vastuu. 
Vuotuisina aiheina ovat lisäksi arjen tur-
vataidot, kuten hätäilmoitus, loukkaantu-

neen auttaminen, oikea toiminta tulipa-
lon sattuessa sekä tapaturmien torjunta.  
 
Kampanjan järjestävät Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestö SPEK ry yhteistyössä 
sisäasiainministeriön, Opetushallituksen, 
Pelastusopiston, pelastusliittojen ja pelas-

Nou Hätä! -kampanjan teemana on
vuonna 2010 luvaton tulenteko  

Palosuojelurahaston avustuspäätöksenteko vuonna 2010 
 Vuoden 2010 1. kierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja 

kehittämishankkeisiin tehdään hallituksen kokouksessa 4.3.2010.

 Kalusto - ja rakennushankeavustuksista päätetään huhtikuussa. 

 Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ilman määräaikaa.

 Vuoden 2010 2. kierroksen erityisavustukset tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin julistetaan haettavaksi 4.3.2010 ja niiden
haku päättyy 31.5.2010. Päätökset tehdään elo-syyskuussa 2010. 

 Vuoden 2010 Innovaatiopalkintohaku päättyy 31.3.2010 ja sen 
saaja palkitaan Pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2010.

tuslaitosten kanssa. Kampanjaa rahoittaa 
Palosuojelurahasto. Loppukilpailu pide-
tään Pelastusopistolla Kuopiossa 6.5.2010. 

Lisätietoja:  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry  
puh. (09) 476 112 tai www.nouhata.fi  

VÅRA TELEFONNUMMER har ändrats den 1 januari 2010      Det nya numret till växeln är +358 (0)71 878 0171.
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 Lisätietoja avustuksen hakemisesta, hakuajoista sekä tehdyistä avustuspäätöksistä löytyy rahaston internetsivuilta www.psr.fi.


