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Sopimuspalokuntien puolesta

MITÄS TÄLLÄ SIVULLA ON, EHKÄ PIENI VINJETTI

SSPL

Sopimuspalokuntien asialla vuodesta 2001
SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO RY perustettiin Tampere-talolla 4.2.2001. Perustajina oli 232 palokuntayhdistystä, jotka kantoivat huolta
palokuntien asemasta tulevassa alueellisessa pelastustoimessa. Samalla lähti
liikkeelle myös liiton alueosastojen muodostaminen.
LIITON ALKUTAIPALEEN merkittävin saavutus oli valtakunnallisen sopimusjärjestelmän kehittäminen pelastuslaitosten ja palokuntayhdistysten välille
siirryttäessä alueelliseen pelastustoimeen vuonna 2004. Suomen Kuntaliiton ja
SSPL:n välisen valtakunnallisen puitesopimuksen mukaisesti kaikki sopimuspalokunnat siirtyivät uuden järjestäjätahon sopimuskumppaneiksi.
SSPL SAI muutamassa vuodessa tunnustetun aseman vahvana sopimuspalokuntien järjestönä. Tästä oli osoituksena liiton edustuksen saaminen kaikkiin
valtakunnallisesti merkittäviin pelastusalan toimikuntiin ja työryhmiin. Viime
vuosikymmenellä liitto vaikutti voimakkaasti myös pelastustoimen itsenäisen
aseman säilyttämisen puolesta.
PALOKUNTAKOULUTUKSEN JA TYÖTURVALLISUUDEN kehittäminen,
sopimuspalohenkilöstön työterveyshuolto sekä palokuntayhdistysten ja niiden
henkilöstön hyvinvointi ovat vahvasti esillä liiton toiminnassa kuluvalla vuosikymmenellä. Liitto on mukana valmisteilla olevassa pelastustoimen uudistuksessa moni eri tavoin.
TÄNÄÄN LIITOSSA on 535 jäsenyhteisöä ja jäsenpeitto on yli 75 % maamme
vpk- ja hspk-muotoisista sopimuspalokunnista.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
LIITON TOIMINTAA 2017
TOIMISTON TYÖKENTTÄÄ

JÄSENYHTEISÖILLE TIETOA KUUKAUSITTAIN
PALJON PAINOTUOTTEITA KENTÄLLE
SSPL VAHVASTI MUKANA
VALTAKUNNALLISESSA TOIMINNASSA
HANKKEET 2017
SSPL:LLE OMA LIPPU
LIITON HUOMIONOSOITUKSET
VUODEN SOPIMUSPALOKUNTA 2017
SSPL:N HALLITUS 2017–2018
TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PELASTUSTOIMINTA ON joukkuepeliä, jossa tiimityöskentely nousee
arvoon arvaamattomaan. Olkoon
kyseessä sammutuspari, yksikkö,
ryhmä tai suurempi muodostelma,
lopputulos on yleensä enemmän
kuin osatekijöidensä summa. Palot
sammuvat ja onnettomuuden uhrit
saavat avun luotettavasti, ammattimaisesti ja inhimillisesti.

”Vuoden kokemukset
antavat odottaa
tulevaisuudessa
yhteistyön yhä
tiivistyvän.”
– Antti Rantakangas
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SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO on
jo 17 vuoden ajan toiminut sopimuspalohenkilöstön puolesta tavoitteenaan kehittää palokuntatoiminnan
edellytyksiä ja samalla nostaa
sopimuspalokuntien yhteiskunnalle tarjoamien palveluiden laatua.
Valtakunnallinen vaikuttaminen
mm. ministeriöiden, eduskunnan ja
muiden valtakunnallisten toimijoiden
suuntaan on palvellut hyvin sopimuspalokuntatoimintaa. Se on ollut
yksi puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan keskeisistä tehtävistä.
VUOSI 2017 oli jälleen osoitus siitä,
että yhteistoimintaa ja tiimityöskentelyä tarvitaan, ja tuloksia syntyy.
Liittomme oli monessa mukana.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvä sopimuspalokuntalainen
ja yhteistyökumppani
TÄSSÄ LEHTISESSÄ avaamme sinulle
liiton toimintaa vuoden 2017 aikana,
toimintaa, josta vain osa näkyy palokuntiemme jäsenille.
LIITON HALLITUKSEN toiminta on
ollut perinteiseen tapaan vilkasta.
Kiitokset aktiivisuudestanne!
ERITYISKIITOKSEN HALUAN
antaa Heini Kämäräiselle, joka veti
pelastusalalla ennen näkemättömän
ja suuren suosion saavuttaneen
Vetoa ja Voimaa -hankkeen hienosti
maaliin.
KIITÄN YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME ymmärtämyksestä sopimuspalokuntien ja liittomme toimintaa
kohtaan. Vuoden kokemukset antavat
odottaa tulevaisuudessa yhteistyön
yhä tiivistyvän.
HIENO VUOSI 2017 on ohi, tehdään
vuodesta 2018 vielä hienompi
– yhdessä!

Antti Rantakangas
puheenjohtaja
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LIITON TOIMINTAA JA KOKOUKSIA

LIITON TOIMINTAA JA KOKOUKSIA

SSPL:N HALLITUS kokoontui kuusi kertaa.

SSPL:N AJANKOHTAISSEMINAARI
pidetiin Tampereella
18.2.2017. Siihen osallistui 127 henkilöä.

Liiton toimintaa 2017
LIITTO JÄRJESTI 12 aluekoulutustilaisuutta.

KOULUTUSTILAISUUKSIEN AIHEET
OVAT KÄSITELLEET:
• pelastustoimen
uudistusta

• pelastustoimen
strategiaa
• työturvallisuutta ja
työhyvinvointia
• palokuntalaisten
tekemää turvallisuuskoulutusta
• Vetoa & Voimaa
-hanketta
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KUUSIJÄSENINEN HALLITUKSEN työvaliokunta on
kokoontunut kolme kertaa.

• fyysisen kunnon
kohoamista ->
Kroppa ja nuppi
-hanke (TTL)
• vakuutusasioita
• palokuntien
lähtövarmuuden
tärkeyttä.

HALLITUKSEN KOKOUKSIA
pidettiin 6 kertaa. Hallituksen
kokouksiin osallistui 13–16
henkilöä. Hallituksen koko on
puheenjohtaja, kahdeksan
varsinaista jäsentä ja kahdeksan
varajäsentä. Myös varajäsenet
osallistuvat aktiivisesti hallitustyöskentelyyn.
3

KUVAT OVAT pidetyistä aluekoulutuksista.
1. Utsjoen VPK:n paloasemalta, 2. Kajaanin
paloasemalta sekä 3. Sodankylän VPK:sta.
6
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TOIMISTOLLA PALJON TEHTÄVIÄ

VUODEN AIKANA jaetiin postitse
kaksi ja sähköpostitse kaksitoista
jäsentiedotetta. Tiedotteet lähetettiin
suomen- ja ruotsinkielisinä.

Toimiston
työkenttää
LIITON TOIMISTO palveli vuoden 2017 aikana jäsenyhteisöjä
ja yksittäisiä palokuntia yli 300
yksittäisessä asiassa. Yhteydenotot koskivat muun muassa:
• pelastuslakia ja asetusta
• pelastustehtäviin liittyviä
ohjeita ja määräyksiä
• työturvallisuutta
• palokuntakoulutusta
• palokuntasopimuksia
• nuorten käyttöä
pelastustehtävissä
• vakuutusasioita
• ajokortti- ja
ammattipätevyysasioita
• yhdistyslakia
• yhdistyksen sääntöjä
• työhyvinvointia yhdistyksissä
• riita-asioita.
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Jäsentiedotteessa on ollut esillä
muun muassa seuraavia asioita:
• sopimushenkilöstön koulutus
• työturvallisuus
• ajankohtaiset sopimuspalokuntatoimintaan ja palokuntayhdistyksiin
vaikuttavat asiat
• pelastustoimen uudistus
• erilaiset hankkeet
• liiton lausunnot ja esitykset
• sopimuspalokuntatoiminnan
tunnusluvut
• Palosuojelurahaston avustukset
sopimuspalokunnille
• liiton palvelut
• erilaiset hyödylliset palokuntatoimintaan liittyvät tilaisuudet
• Sopimuspalokuntabarometri -kysely
• työttömiin palokuntalaisiin liittyvät
asiat.
JÄSENTIEDOTTEIDEN OHESSA
palokuntiin on lähetetty myös tiedotteita, joita viranomaiset ovat pyytäneet
välittämään palokuntayhdistyksille.

SSPL:N PAINOTUOTTEET KENTÄLLÄ
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Paljon painotuotteita kentälle
SSPL:n julkaisemia painotuotteita jaettiin vuoden aikana palokunnille ja
yhteistyötahoille seuraavasti:
• jäsenhankintaesitteitä
(haitarimallinen) 10 050 kpl
• jäsenhankintaesitteitä (pieni) 9 850 kpl
• turvallisuusviestintäesite 620 kpl
• jäsenhankintaesitteitä ruotsinkielinen
(haitarimallinen) 540 kpl
• Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat
Suomessa 790 kpl
• Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat
Suomessa (ruotsink) 125 kpl

• Sopimuspalokunnat Suomessa
I osa 300 kpl
• Sopimuspalokunnat Suomessa
II osa 338 kpl
• Sopimuspalokunta 2020
570 kpl
• Sopimuspalokunta 2020
(ruotsink) 80 kpl
• Sopimuspalokuntabarometri
2014 120 kpl

LISÄKSI SSPL:N monikielisiä esitteitä on jaettu ulkomailla vierailujen tai ulkomaalaisten Suomessa vierailujen yhteydessä. Esimerkiksi CTIF-kilpailujen yhteydessä Itävallan
Villachissa jaettiin 150 esitettä.
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SSPL VALTAKUNNALLISESTI

SSPL VALTAKUNNALLISESTI

Ajankohtaiskatsaus Etelä-Savon
alueosaston kokouksessa Juvalla.

SSPL vahvasti mukana
valtakunnallisessa toiminnassa
LIITON EDUSTAJAT olivat vuoden 2017 aikana mukana seuraavissa työryhmissä:
• Pelastustoimen uudistamishankkeen
sopimuspalokuntatoiminnan edistämistyöryhmä
• Pelastustoimen uudistamishankkeen
työhyvinvointityöryhmä
• SPEK -hankkeen ”Miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää” –ohjausryhmä
• Työterveyslaitoksen ja SSPL:n yhteinen
valmistelu fyysisen kunnon ja hyvän
ravinnon huomioimisen edistämiseksi
sopimuspalokunnissa (Kroppa ja nuppi
-hanke)

• SPEKin, SPPL:n ja SSPL:n yhteinen työryhmä: Palokuntien toimintaohjelma
• Pelastusopiston neuvottelukunta
• Vuoden palomiestoimikunta
• Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraati
• SPEKin koulutustoimikunta
• Kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen
(KUPE) -hankkeen ohjausryhmä.

Esitys sopimuspalokuntatoiminnasta SPALin Turvallinen
Suomi -seminaarissa.

Toiminnanjohtaja on pitänyt
juhlapuheen useiden palokuntien juhlassa.

LIITON LAUSUNTOJA ja esityksiä annettiin vuoden aikana eduskunnalle ja
eri ministeriöille yhdeksän kappaletta.
TOIMINNANJOHTAJA EDUSTI liittoa ja sopimuspalokuntatoimintaa noin
24 valtakunnallisessa ja alueellisessa seminaarissa ja tilaisuudessa.
TOIMINNANJOHTAJA OSALLISTUI SSPL:n edustajana 18 jäsenyhteisön
vuosijuhlatilaisuuteen.
Eduskunnassa on SSPL ollut
kuultavana turvallisuuteen,
pelastustoimeen ja sopimuspalokuntatoimintaan
liittyvistä asioista.
10
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VUODEN 2017 HANKKEET

Sopimuspalokuntabarometri 2017

SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRIKYSELY
TOTEUTETTIIN 30.5.–26.6.2017. Kyselyyn
osallistui yhteensä 1531 henkilöä. Barometrissä
selvitettiin muun muassa, miten palokuntien ja
pelastuslaitosten yhteistyö toimii eri alueilla.
Työturvallisuus ja työterveydenhuolto sekä palokuntien jäsenhankinta olivat myös selvityksen
kohteena. Raportti jaettiin kaikkiin sopimuspalokuntiin ja pelastustoimen eri vastuutahoille.
Sopimuspalokuntabarometri 2017 -hankkeen
rahoitti Palosuojelurahasto.

Kroppa ja nuppi kuntoon -hanke

HANKE ALKOI 1.12.2016 ja päättyi
31.10.2017. Hankkeen palkattuna työntekijänä toimi työhyvinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini Kämäräinen.
Hankkeen tuotoksena jaettiin kaikkiin
sopimuspalokuntiin ja liiton yhteistyökumppaneille Vetoa ja Voimaa -paketti,
sisältäen: saatteen, Vetoa & Voimaa
-oppaan, ”Näin jokainen voi parantaa
vuorovaikutusta” -julisteen, hankkeen

tunnusfrisbeen ja ultimateohjeen.
Heini Kämäräinen kirjoitti aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia 15
kappaletta. Facebookissa pidettiin
Vetoa&Voimaa verkkovalmennus,
johon osallistui 1271 henkilöä. Heini
Kämäräinen esitteli hanketta useissa
pelastusalan tilaisuuksissa. Vetoa &
Voimaa -hankkeen rahoitti Palosuojelurahasto.

VETOA & VOIMAA

Vetoa & voimaa -hanke

Vetoa & voimaDarag & k
TYÖHY VINVO INNIN

SSPL OSALLISTUI aktiivisena toimijana Työterveyslaitoksen Kroppa ja
nuppi kuntoon -hankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen. Hanke on
osa TyhyverkostoX – Työterveyttä,
työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen –hanketta, jota
rahoittaa ESR. Kroppa ja nuppi
kuntoon -verkkopalvelun toteuttamiseen ovat osallistuneet SSPL:n
Isto Kujala, Heini Kämäräinen ja
Elina Ravantti.

JA VETOVOIMAIS

DO N FÖR

UUDEN KEHITT
ÄMISE N VÄLINE

ITÄ PALOKU NTALA

ATT UTV

ECK LA ARB

ISILLE

ETS VÄL

FÄR D OCH

DRA GN

raft

ING SKR

AFT – FÖR

BRA ND

KÅR ISTE

RNA

Näin jokain

en vo

vuorovaikui parantaa
tusta
1

Olisiko
Yhteisön hyv ilmapiirissä parantami
sen vara
ä vuo
ja siihen pys rovaikutus koostuu pien a?
tyy vaikutta
istä teoista
Pidä mieless maan meistä jokainen
ä ainakin näm
.
ä:

Muista terve
htiä
Tervehtimällä
tai kyseenalai
toisen ja arvos osoitat, että huom
sta kenenkää
aat
sen sijaan
n ajattelua,
on hyvä noud tat häntä. Tervehtimisess
attaa tasap
ä mielipiteis ole kiinnostunut myös
uolisuutta,
vehdi kaikk
muiden
tä. Jos olet
ter- aikal
ia tuttuudes
tunnekuo
isä ja palaa
ta riippumatt
asiaan myöh hussa, ota
a.
emmin.
Pidä kiinni sovit
usta
Ota
ongelmat puhee
Palokunna
ksi
Jos huomaat
hen, että kukinssa täytyy voida luottaa
toim
sii- ongelmia,
intaan liittyv
jostain syyst hoitaa hommansa. Jos
ä pystykään
et ten kans ota ne puheeksi niide iä
tekem
maasi, ota asia
n ihmissa,
puheeksi mahd ään lupaa- kuttamaan jotka pystyvät asiaan
pian.
vai. Jos olet tyyty
ollisimman
toimintaan,
mätö
kerro siitä häne n kaverisi
Muista, että
Tarjoa apua
tarkoitus on lle itselleen.
etsiä ratkaisuja
Tarjoa apua
.
Älä puhu paha
palokunnassa si, jos näet, että tover
a
illasi
on
paljo
Puhu selän
n tehtäviä.
hommaa voi
takan
Toise
ehtiessään
helpottaa, vaik-n kuin pahaa. Vaikk a mieluummin hyvää
ka se ei kuulu
a joku toine
isikaan varsi
pahaa, sinun
tehtäviin. Näin
naise
ei tarvitse lähte n puhuisi
työt myös jakau sti omiin
kaan. Mieti
ä siihen mupuolisemm
, voisit
tuvat tasain.
lua rakentavam ko suunnata kesku
stepaan suuntaan.
Älä panttaa
tietoa
Näytä, että
Panttaami
arvostat
Jos kaverisi
palokunnan nen haittaa yhteistyöt
kanssa on kiva
ä ja
toimintaa yleise
töitä, sano
tehdä
joutuu ehkä
sti. Kaveri
se ääneen.
käyttämään
”Kiitos”
kelpoinen sana
jo tiedossa
paljon aikaa
. Ole kiinnostun on käyttöolevan asian
reista
si
ut
selvittelyyn
myöskään ole
palokunnassa.
tove. Ei
Voit osoittaa
tavasi toise
yhdellä ihmis hyvä, jos jokin tieto on
arvosn ajatuksia
vain mällä
ellä. Yksi pihta
häneltä mieli ja osaamista kysyto on se, että
amis
pidettä tai neuv
”opettaa” toista en muosella liian nope
oa.
asti tai ylima tarkoitukTarkastele
lkaisesti.
omaa toimin
taasi
Silloin tällöi
Pysy asiallisena
n on hyvä pysä
timä
än omaa suhta
htyä
Asiallisuus
utumista palok miettoimintaa
kuuntelee toisiatarkoittaa esimerkiksi,
untaettä Kun saat ja siellä olevia ihmis
iä kohtaan.
oikeassa. Siedä ja antaa heidänkin olla
korja
siihen kiinn avaa palautetta, suhta
joskus enem tkö että toiset tietävät
ostuneesti,
udu
män kuin sinä?
vaikka se voiki
aluksi kirpa
Älä mitätöi
ista.
n
muuttamaan Ole tarvittaessa valm
is
omaa käytt
äytymistäsi
.

2

6

Vetoa & voimaa3
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Heini Kämäräinen.
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SSPL:LLE OMA LIPPU

LIPPUUN NAULATTIIN 22 naulaa. Ensimmäiset kuusi naulaa edustivat jäsenyhteisöjä ja palokuntalaisia.

Liitolle oma lippu
SSPL:N LIPPU vihittiin
käyttöön ajankohtaisseminaarin yhteydessä. Lipunnaulausseremoniaan
oli naulaajiksi kutsuttu
22 eri tahojen edustajaa.
Lipun siunauksen suoritti
pastori, yksikönjohtaja
Jaakko Linko. Heraldisen
selvityksen antoi lipun
suunnittelija, hallituksen
jäsen Silvio Hjelt.

JÄSENISTÖN JA
PALOKUNTALAISTEN NAULAT:
1. VPK-sopimuspalokunnan edustaja
– varapuheenjohtaja Petri Aalto, Turun
VPK (ent. SSPL:n hallituksen jäsen)
2. HSPK-sopimuspalokunnan edustaja –
Valtteri Hokkanen, Pieksämäen HSPK
3. sopimuspalokuntalaisen naula –
Elina Ravantti, Sääksjärven VPK
4. palokuntaveteraanien naula –
Pekka Koskikari, Lauttasaaren VPK
(ollut mukana SSPL:n perustavassa
kokouksessa)
5. palokuntanaisten naula – Hanna Sinkkonen, Tuuloksen kirkonseudun VPK
6. palokuntanuorten naula – Vuoden
2016 palokuntanuoreksi Taivassalon
VPK:ssa nimetty Adele Liimatainen.
VALTIOVALLAN NAULA:
7. pelastusylijohtaja Esko Koskinen,
sisäministeriö
PELASTUSLAITOSTEN NAULA:
8. pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen,
pelastusjohtajien puheenjohtaja
PALOKUNTIEN YHTEISEN
ALUETOIMINNAN NAULA:
9. puheenjohtaja Markku Leinonen,
Kymenlaakson sopimuspalokunnat
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PUHEENJOHTAJIEN NAULAT:
10. Pekka Koivunen (puheenjohtaja
vuosina 2001–2002)
11. Isto Kujala
(puheenjohtaja 2003–2006)
12. Mauno Peltokoski
(puheenjohtaja 2007–2010)
13. Antti Rantakangas
(puheenjohtaja 2011–)

LIPUN NAULAAMINEN

Lipun naulaaminen

SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN
LIITON HALLITUKSEN NAULA:
14. varapuheenjohtaja Juho Luukko
LIPUN SUUNNITTELIJAN NAULA:
15. hallituksen jäsen Silvio Hjelt,
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto
LIPUN VIHKIJÄN NAULA:
16. pastori, Ylihärmän palokunnan
yksikönjohtaja Jaakko Linko
HYVÄN YHTEISTYÖN NAULAT:
17. rehtori Mervi Parviainen,
Pelastusopisto
18. pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen,
Pirkanmaan pelastuslaitos
19. toimitusjohtaja Marko Hasari,
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
20. toiminnanjohtaja Ari Keijonen,
Suomen Palopäällystöliitto
21. järjestön johtaja Kim Nikula,
Suomen Palomiesliitto
SOPIMUSPALOKUNNILLE JA
PALOKUNTAYHDISTYKSILLE HYVÄN
TULEVAISUUDEN NAULA:
22. tuleva palokuntanuori
Jimi Koskenranta, 5 v.
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LIITON HUOMIONOSOITUKSET 2017

LIITON HUOMIONOSOITUKSET 2017

Liiton huomionosoitukset
vuonna 2017

Sopimuspalokunnan
päällikkökurssi 41 ja 42

SSPL:n ansiomitaleja
ovat arvojärjestyksessä:
• Pronssinen ansiomitali
• Pronssinen ansiomitali soljella
• Hopeinen ansiomitali
• Hopeinen ansiomitali soljella
• Kultainen ansiomitali
• Kultainen ansiomitali soljella
MITALIT MYÖNTÄÄ anomuksen perusteella liiton hallitus ansiomitaliohjeen kriteerien perusteella. Mitalin maksaa anonut
yhteisö tai henkilö.

Tuomas Salmi.

SPK 41.
SPK 42.

ANOMINEN TAPAHTUU verkkosivuilta
löytyvällä lomakkeella.
Myönnetyt SSPL:n mitalit 2017:
• Kultaisia: 0 kpl
• Hopeisia: 16 kpl
• Pronssisia: 45 kpl
Muut huomionosoitukset:
Liiton pienoislippu luovutettiin:
• Silvio Hjelt
• Jaakko Linko
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Pekka Arpiainen.

LIITON STIPENDIT
LUOVUTETTIIN Ruskon
VPK:n Tuomas Salmelle
(SPK 41) ja Pekka Arpiaiselle (SPK 42), Mikkelin
esikaupungin VPK:sta.
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VUODEN 2017 SOPIMUSPALOKUNTA

VUODEN 2017 SOPIMUSPALOKUNTA

Vuoden sopimuspalokunta 2017

Virojoen VPK

VUODEN 2017 sopimuspalokunnaksi nimettiin Virolahden kunnassa toimiva,
120 vuoden ikään ehtinyt, Kymenlaakson pelastuslaitoksen sopimuspalokunta
Virojoen VPK. SSPL haluaa näin tukea ja kannustaa sopimuspalokuntatoimintaa ja
tehdä tunnetuksi VPK- ja muita palokuntayhdistyksiä. Virojoen VPK:lle luovutettu
kunniamaininta on tunnustus koko palokunnan henkilöstölle, niin sen hälytys- kuin
yhdistystoimintaan osallistuville jäsenille.
Virojoen VPK:n valintaa vuoden 2017 sopimuspalokunnaksi SSPL:n hallitus
perusteli seuraavasti:
• hälytystehtävät suoritetaan sopimuksen
mukaisesti ja palokunnan
lähtövarmuus on hyvä.
• palokunta toimii ammattimaisella otteella ja sen
jäsenten osaamisesta
pidetään huolta hyvällä
koulutuksella ja harjoitustoiminnalla.
• palokunnassa on hälytystehtäviin aina suhtauduttu vapaaehtoisuutta
ja harrastajamaisuutta

vahvemmin.
• toisaalta hyvä palokuntahenki ja vapaaehtoisuus on toiminnassa ja
jäsenistössä myös selvästi
näkynyt.
• yhdistyksellä on suuri
hälytysosasto – yhteensä
36 henkilöä, joista miehiä
29 ja naisia 7.
• kahdessa eri ikäryhmässä
toimivassa nuoriso-osastossa on 19 tyttöä ja
poikaa.

• naisosasto keskittyy hälytysosaston huoltoon ja
nuoriso-osaston toiminnan tukemiseen 10:llä
jäsenellään.
• myös palokunnan harrasteryhmä toimii säännöllisesti korjaten vanhaa
kalustoa ja muodostaen
palokunnan reservin.
• Virojoen VPK:lle rajan
läheisyys tarkoittaa
valmiutta hälytystehtäviin
myös Venäjän puolelle.

LIITTO OTTAA esityksiä vuoden sopimuspalokunnasta vastaan heinäkuun 2018
loppuun mennessä ja näistä esityksistä valitaan huomionosoituksen saaja. Ehdotukset osoitteeseen toimisto@sspl.fi.
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Vuoden
sopimuspalokunnat
2003 Heinäveden VPK

2004 Konginkankaan VPK ja
Äänekosken VPK
2005 Sodankylän VPK
2006 Nurmon VPK
2007 Hitis FBK
(Hiittisten VPK)
2008 Harjunalustan VPK
2009 Taivassalon VPK
2010 Anjalan VPK
2011 Kauhavan palokunta
2012 Tirilän VPK
2013 Punkaharjun VPK
2014 Porin VPK
2015 Pyhäsalmen VPK
2016 Kustavin VPK
19

SSPL:N HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT

(Varajäsenet osallistuvat liiton perinteiden mukaan aktiivisesti hallituksen toimintaan.)

Hallitus 2017–2018

5
19

1

Antti Rantakangas
puheenjohtaja
Haapaveden VPK

Juho Luukko
vpj, Lauttasaaren VPK
juho.luukko@gmail.com

22

Markku Kallio
2. vpj, Pelkosenniemen VPK
markku.kallio@hotmail.fi

14

17

Pasi Kanerva
varajäsen, Ruskon VPK
pasimikael.kanerva@gmail.com

Juha Komulainen
varajäsen, Peltosalmen VPK
komulaiset@luukku.com

Mauno Peltokoski
varajäsen, Nurmon VPK
mauno.peltokoski@netikka.fi

SSPL:N HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

7
13

13

Aki Ukkonen
sihteeri, Euran VPK
aki.ukkonen@eura.fi

Reijo Tiihonen
taloudenhoitaja, Honkajoen VPK
reijo.tiihonen@pp2.inet.fi

Jyrki Tarhonen
varajäsen, Hartolan Palokunta
jyrki.tarhonen@hartola.fi

21

Ville Bräysy
jäsen, Tyrnävän palokunta
ville.braysy@gmail.com

22

21

2

4

Silvio Hjelt
jäsen, Grankulla FBK,
Sibbo Skärgårds FBK
pio@iki.fi

8

Matti Hynninen
jäsen, Karhulan VPK
hynninen.matti@gmail.com

Outi Toivonen
varajäsen, Ylöjärven VPK
outi.toivonen@sspl.fi

20

5

Timo Koski
jäsen, Taivassalon VPK
timo.koski@taivassalo.fi

12

19
16
15

17
18

14
11

11

Seppo Rantamäki
jäsen, Jyväskylän VPK
seppo.rantamaki@
outlook.com
20

19

Jarmo Halonen
varajäsen, Pyhäsalmen VPK
jarmo.halonen@luukku.com

7

10

Kari Jääskeläinen
varajäsen, Savonrannan VPK
kari.jaaskelainen@sspl.fi

10

12

13

6
5

3
2

1

8
4

9

9

Liiton toimisto
Isto Kujala
toiminnanjohtaja,
Lappeenranta
isto.kujala@sspl.fi
21

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Vuosi 2018

– muutoksen kynnyksellä
SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITOSTA on 17 vuoden
aikana muodostunut vahva järjestö,
jonka päätehtävä on palokuntalaisten ja palokuntien puolesta
toimiminen valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla. Liitossa päätösvaltaa käyttävät palokuntayhdistysten valtuuttamat edustajat. SSPL:n
hallituksen jäsenet ovat kaikki
aktiivisesti toimivia palokuntalaisia
vpk- ja hspk -palokunnista.
JÄSENYHTEISÖT VOIVAT vaikuttaa
joustavasti ja realiaikaisesti liiton
toimintaan olemalla yhteydessä
hallituksen jäseniin tai suoraan
liiton toimistoon puhelimitse tai
sähköpostitse.
TOIMINTAVUODEN 2018 aikana
pelastustoimen uudistus alkaa
konkretisoitua ja siirtyminen
kahdeksaantoista maakunnalliseen
pelastuslaitokseen tullee tapahtumaan vuosikymmenen vaihteessa.
Liiton hallitus valmistautuu tähän
tiivistämällä toimintaansa monin

eri tavoin. Muun muassa muutosvalmistelujen pelastusaluekohtaista
seurantaa ja valmisteluihin vaikuttamista lisätään. Osallistuminen
Pelastusopiston koulutusverkoston
kehittämistoimintaan on yksi vuoden kärkitoimintoja. Liiton uudet
www-sivut palvelevat aiempaa
paremmin palokuntia. Liiton ajankohtaisseminaari pidetään 10.2.
Tampere-talossa. Vuoden sopimuspalokunta 2018 julkistetaan 25.8.
Olemme mukana myös Tampereen
turvallisuusmessuilla 11.–13.9.
LIITTO ON toiminut jo 17 vuotta
sinun ja palokuntasi puolesta. Tätä
työtä jatkamme yhdessä myös
2018.
Hyvää alkanutta vuotta!

Isto
puh. 0400 752 364
isto.kujala@sspl.fi

”Osallistuminen
Pelastusopiston
koulutusverkoston
kehittämistoimintaan
on yksi vuoden
kärkitoimintoja.”
– Isto Kujala
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SSPL:n toimintakenttää
• lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin liittyvät kysymykset
• yhteiskuntasuhteet
• palokuntien yleiset toimintaedellytykset
• sopimuspalohenkilöstön työturvallisuuskysymykset
• palokuntalaisten työterveyshuolto
• palokuntalaisten työttömyyskorvausasiat
• pelastustoimen rahoitus- ja kustannusasiat
• operatiiviset johtamisvastuuasiat
• sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen
• sopimusoikeudelliset asiat
• vakuutusasiat
• jäsenpalvelu
• yhteistoiminta pelastusalan hyväksi.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Pallonkatu 20 A 2
53900 LAPPEENRANTA
puh. 040 075 2364

www.sspl.fi

