Tietoa
:stä!

Liiton www-sivut: www.sspl.fi

Mm. yleistä tietoutta sopimuspalokuntatoiminnasta
ja -järjestelmästä, liiton painotuotteet, sopimusmallit
ja alueosaston toimintaohjemalli

@SSPL2014
Liiton twitter-tilin seuraajaksi
kannattaa liittyä: @SSPL2014
Seuraa mitä palokuntatoiminnassa
ja pelastusalalla tapahtuu!

SSPL:N PAINOTUOTTEET:
• löytyvät sähköisessä muodossa liiton
www-sivujen MATERIAALIPANKISTA
• saatavissa myös painettuna
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Näkökulmia ja strategisia liNjauksia
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OPPAAT
• Palokuntayhdistys toimii
• Kehitä lähtövarmuutta ja nopeutta!
TUTKIMUSHANKKEET
• Palokuntasopimukset Suomessa
• Hyvinvoiva sopimuspalokunta
• Sopimuspalokuntien lähtövarmuus
• Sopimuspalokuntabarometri -2014
SopimuSpalokunnat ovat pelastusalan suurin
toimijaryhmä Suomessa.

Katso osoitteessa
haka.spek.fi

SopimuSpalokuntia on
kahta päätyyppiä:
tule muk
aan
vpk eli vapaaehtoinen palokunta
turvalliSuu
pelaStuSlaitokSen kanSSa sopimuksen tehneessä
Styö

hön!

vpk:ssa olet yhdistyksen jäsen ja sitä kautta sopimusPelastuslaitokset
tekevät hyvin
palokuntalainen.
turvallisuusviesti
monipuolista
ntätyötä. Tässä
ovat arvokkaa
sopimuspalokun
na apuna.
HälytyStilanteeSSa olet osa pelastuslaitoksen
nat
hälytysmuodostelmaa.

Ole yhteyde
ssä oman palokun
ja tule
tayhdist

toimenpidepalkkainentutuksi!mukaan! Tee samalla sopimus yksesi vetäjiin
palokuntatoimin
ta
sopimuspalokunta

olet HenkilökoHtaiSeSSa sopimussuhteessa alueesi
pelastuslaitoksen kanssa. Olet siis sen osa-aikainen työntekijä.
Osallistut hälytystoimintaan silloin kun se sinulle sopii.

Suomen Sopimus
palokuntien
PallonkaSuomessa
Liitto ry
on
tu 20 A 2
53900 LAPPEEN
RANTA
040 075 2364
isto.kujala@sspl.
fi
www.sspl.fi

Jos haluat auttaa,
etkä pelkää sitoutumista
uuteen haasteeseen,
voi sinustakin tulla

lähin palokuntaSi:

ne toimivat 709 paloasemalla ja niissä on
13 400 erilaisiin pelastustoimen hälytystehtäviin kelpoista
henkilöä. Lisäksi sopimuspalokunnissa toimii noin
20 000 nuorta, naista ja miestä mitä erilaisimmissa
hälytystoimintaa tukevissa tehtävissä.

liSätietoja myöS:
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Pallonkatu 20 A 2, 53900 LAPPEENRANTA
selvästi
Puh. 040 075 2364
parempi
isto.kujala@sspl.fi
kesä
www.sspl.fi

112 -päivä

SopimuSpal
okuntalain

Hätänumeropäivä
.
www.112-paiva. Asiaa turvallisuudesta
.
fi

Nou hätä!

SopimuS-

Paloturval

lisuus

sinulla

Kampanjalla
pyritään kiinnittä
palovaroittimien
mään
toimintakuntoon huomiota
www.piippaako
.
sinulla.fi

vpk-muotoista
sopimuspalokuntaa

toimenpidepalkkaista

tapaturmapäivä.fi

laita tieto

OSAATKO UIDA?

Todista uimataitosi!

1.

4.

Pudottaudu
uintisyvyiseen
veteen…

ui yhtäjaksoisesti

2.

niin, että pääsi

käy pinnan

200 metriä…

Facebook /

alla…

5.

MUISTA! Testi
ei ole kilpailu
tekemään
testin rauhallisestiaikaa vastaan. Jos
pystyt
suoritus on
ollut erinomainen. ja hengästymättä,

Pohjoismaisen
veteen niin, uimataidon määritelmä:
että
Henkilö, joka
yhtäjaksoisesti pää käy veden alla ja
pudottuaan
päästyään
syvään
200 metriä,
uudelleen pinnalle,
josta 50 metriä
selällään, on
ui
Onnistuneen
uimataitoinen.
suorituksen
uimahallin
tehneet voivat
kassalta tai
lunastaa Uimataitomerkin
www.suh.fi/verkkokauppa
joko

OL

ET

Uimataito

ESITTEET
• Laita tietosi ja kokemuksesi jakoon
(turvallisuusviestintä)
• Tule mukaan tositoimintaan
(palokuntien jäsenhankintaesite)
• Ei aina niin siisti homma
(palokuntien jäsenhankintaesite)

Uimataito tulee
henkilökunnan testata uimahallin
valvonnassa.

3.

josta 50 metriä

H I E N OA ,
TAITOINEN!
UIMA

PÄIVITÄ UIMATAITOSTATUKSESI!

ja pintaan päästyäsi…

selällään.

Tee yhteisöstäsi

päivä

Uimataitov
iikko

turvallisemp
i.
n turvallisuusty
öhön!

Tule mukaa

Tapaturma

Perjantai 13.
vietetään tapaturm
www.tapaturma
apäivää.
paiva.fi

Suomen Uimaope
tus- ja hengenp
haluaa aktivoid
elastusliitto
a ihmisiä uimaan.
www.suh.fi/toim
inta/uimataitovii
kko_2014

Si ja

SeSi

jakoon

sema

lla
Monipuolista
turvallisuusasiaa
merkeissä
mukavan päivän
vuoden lopulla.
www.paloturval
lisuusviikko.fi/
paivapaloasema
lla

Tulipysäkki
SSpl on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien
Lasten ja nuorten
liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia
(VPK),
sytyttelyjen
tuva hanke.palokuntien
toimenpidepalkkaisten eli henkilökohtaisen sopimuksen
ehkäisyyn
painotwww.sp
Paloturvallisuus/ ek.fi/Suomeksi/
palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdassopimuspalokuntia.
Tulipysakki

Suomen
sopimuspalokuntaa
Sopimuspalokuntie
n Liitto - Finlands
ry (SSPL) on
vapaaehtoisuuteen
Avtalsbrandkårers
jonka jäsenyhte
perustuvien
Förbund
sopimuspalokuntie
isöt ovat vapaaeht
sopimuksen
n liitto,
oisia palokunti
palokuntien
a (VPK), henkilöko
palomiesyhdistyks
htaisen
iä tai työpaikka
palokuntia.

ntija.

kokemuk

Päivä paloa

KIRJASET
491 200
• Sopimuspalokunta 2020
• Sopimuspalokunnat Suomessa
(kansainv. esite kuudella kielellä)
• Palokuntasi puolesta
• Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa
Suomessa on

isuusasiantu

sta enemm
än
palokuntalainenkuin isuude
moni muu.

viikko
Pelastustoimen
vuoden loppuun
turvallisuusviiko
sijoittuvan
n virallinen
kampanjasivu.
www.paloturval
lisuusviikko.fi

Piippaako

en.

Olet turvall

Tiedät turvall

Kahdeksasluokka
laisille järjestett
kampanja.
ävä
www.nouhata.fi

tule mukaan
toSitoimintaan!
• koulutus
• neuvonta
• valistus
• yleisötilaisu
• joukkoviestinudet
tä

@

Sähköinen tiedote
jäsenpalokunnille!

(6–10 kertaa vuodessa)

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
toiminnanjohtaja
Isto Kujala
040 075 2364
isto.kujala@sspl.fi
www.sspl.fi

