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FÖR AVTALSBRANDKÅRERNA 
ALLT SEDAN ÅR 2001
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RF har redan i 19 år koncentrerat 
sig på att arbeta till förmån för avtalsbrandkårerna och frivilligverksamheten 
inom räddningsväsendet. Idag är Förbundet en organisation som täcker nästan 
alla brandkårssamfund i FBK- och PBK-form.

FÖRBUNDET har med sin aktiva verksamhet uppnått en stark position inom 
räddningsbranschen. Förbundet har sin representant i branschens alla bety-
dande kommittéer och arbetsgrupper. Förbundet har även kraftfullt verkat för 
bevarandet av räddningsväsendets verksamhetsförutsättningar och självstän-
diga position. På räddningsbranschens fält känner man bra igen SSPL på de väl 
fungerande samhällskontakterna.

UTVECKLANDET AV BRANDKÅRSUTBILDNINGEN och arbetarskyddet, av-
talspersonalens arbetshälsovård och det att brandkårsföreningarna och deras 
personal mår bra har kraftfullt varit framme i Förbundets verksamhet. Förbun-
det är även på många andra sätt med vid beredningen av den pågående refor-
men av räddningsväsendet. Under se senaste åren har SSPL öppnat kontakter 
även till motsvarande organisationer i grannländerna och Tyskland.

FÖRBUNDETS KONTAKT med medlemsfältet och räddningsväsendet vardag 
är stark. Förbundet har två heltidsanställda personer och de är vardera även 
aktiva avtalsbrandkårister. Även samtliga styrelsemedlemmar är brandkårister.
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”Alla förenas dock av en viktig  
faktor: uppgiften att betjäna.”

I FINLAND ÄR SPEKTRET 
av räddningsverk och 
brandkårer brett. Våra 22 
räddningsverk betjänar 
medborgarna under mycket 
olika förhållanden. Skillna-
derna mellan räddningsver-
kens arealer och befolk-
ningsmängder är stora. 
Även förhållandena för de 
enskilda avtalsbrandkårer-
na varierar, såväl beträffan-
de förvaltningen och den 
operativa strukturen som 
i fråga om arbetsmodeller 
och praxis.

ALLA FÖRENAS DOCK av 
en gemensam viktig faktor: 
uppgiften att betjäna.

MED TANKE PÅ utvecklan-
det av kvaliteten av rädd-

ningsväsendets tjänster 
är räddningsverkens och 
brandkårernas olikheter 
även en rikedom – fram till 
en viss gräns. Bästa praxis 
och de bästa sätten att job-
ba behöver endast tas fram 
för granskning på riksnivå.

HÄR BEHÖVS statsmakten. 
Inrikesministeriets rädd-
ningsavdelning har som sin 
uppgift är att leda och över-
vaka räddningsväsendet.

I DE KOMMUNALT BASE-
RADE regionala räddnings-
verken fungerar man ofta 
så som man alltid har gjort. 
Räddningsverkens kompan-
jonsnätverk har åstadkom-
mit en del åtgärder som 
syftar till förbättringar vad 

gäller tjänster och jämn 
kvalitet, men inte tillräck-
ligt. 

ETT BRA EXEMPEL på 
detta är hur lite man i kom-
panjonsnätverket behand-
lat avtalsbrandkårsfrågor. 
Några projekt som skulle 
inrikta sig på en rättvis 
och jämbördig behandling 
av avtalsbrandkårer och 
avtalspersonal har inte varit 
uppe.

DEN NATIONELLA 
SAMARBETSGRUPP som 
inrikesministeriet tillsatte 
hösten 2019 är nu i en 
nyckelposition. Enligt min 
uppfattning är samarbets- 
gruppens viktigaste mål-
sättning att utreda och 

utveckla det nuvarande 
avtalsbrandkårssystemets 
bästa praxis då det gäller 
förvaltning och operativa 
uppgifter.

VÅRT FÖRBUND kommer 
att kraftfullt medverka 
i samarbetsgruppens 
verksamhet till förmån för 
avtalsbrandkårerna och 
räddningsväsendets frivil-
ligverksamhet, så att deras 
viktiga uppgift att betjäna 
får så goda förhållanden 
och resurser som möjligt i 
den verksamhetsmiljö som 
under 2020-talet kraftigt 
förändras.

JAG TACKAR VÅRT FÖR-
BUNDS förtroendemän 
och funktionärer för det 

uppoffrande arbetet för 
avtalsbrandkårernas bästa 
under år 2019.

VÅRT FÖRBUND DRAB-
BADES av en stor förlust 
då vår ordförande Antti 
Rantakangas förolyckades 
22.11.2019. Jag framför här 
vårt varmaste deltagande 
till Anttis närstående.

JAG VILL ÄVEN TACKA 
våra samarbetsinstan-
ser med vilka dialogen 
under verksamhetsåret 
varit livlig och givande.

Juho Luukko
vice ordförande
Finlands Avtalsbrand- 
kårers Förbund rf
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ORGANISATIONSCHEF JAAKKO LINKOIN MEMORIAM 

DEN STARKA KONTAKTEN 
MED FÄLTET FORTSÄTTER

6

Antti Rantakangas (28.2.1964 – 22.11.2019)

ORDFÖRANDEN  
ÄR BORTA
FINLANDS AVTALSBRAND-
KÅRERS FÖRBUND RF:S 
ordförande, riksdagsman 
Antti Rantakangas förolycka-
des 22.11.2019 i Helsingfors. 
Rantakangas föddes i Pulkkila 
och växte upp i Haapavesi som 
förblev hans hemstad. 

AGROLOG ANTTI RANTA-
KANGAS verkade som lantbru-
kare och bankdirektör innan 
han från Uleåborgs valdistrikt 
valdes in i riksdagen år 1999. 

Rantakangas verkade i 
20 år som riksdags-
man för Centern 
i Finland. Under 
åren 2003-2010 var 
han viceordförande 
för sitt parti. Under 
sin livstid verkade 

Rantakangas i 
ett flertal 

förtroen-
deupp-
drag på 
lokal, 
regional 
och na-
tionell 
nivå. 

TILL ORDFÖRANDE FÖR 
Finlands Avtalsbrandkårers För-
bund valdes Antti Rantakangas 
år 2011. I denna förtroende-
uppgift drev han avtalsbrand-
kårernas sak särskilt då det 
gällde de politiska beslutsfat-
tarna och räddningsbranschens 
påverkare. Under Rantakangas 
tid befäste Finlands Avtals-
brandkårers Förbund slutgiltigt 
sin position som en stark och 
dynamisk organisation inom 
räddningsbranschen. 

ANTTI RANTAKANGAS var 
gift och hade tre döttrar. Hans 
militärgrad var undersergeant.

FINLANDS AVTALSBRAND-
KÅRERS FÖRBUND, förbun-
dets medlemsföreningar och 
föreningarnas medlemskår 
hedrar minnet av en uppskat-
tad samhällspåverkares livsverk 
och en viktig god vän.  
 

Finlands Avtalsbrand- 
kårers Förbund rf:s  

medlemsföreningar

MITT ARBETE som orga-
nisationschef har inne-
hållit en mängd givande 
växelverkan. Varje möte 
med avtalsbrandkårister 
och annat folk inom rädd-
ningsbranschen ansikte 
mot ansikte respektive via 
sociala media och andra 
kommunikationsvägar 
skapar grund och mening i 
arbetet.

UTAN VÄXELVERKAN 
händer ingen-
ting. Min egen 
uppfattning 
om räddnings-
branschen och 
avtalsbrandkårs-
fältet som en 
central del därav 
skulle nog vara 
rätt smal utan 
det kontinuer-
liga umgänget 
med andra. Som 
arbetstagare 
inom Finlands 
Avtalsbrandkå-
rers Förbund får 
man vara med 
och verka för 
det att förståel-
sen för avtals-
brandkårs- 
verksamheten 

och dess mångsidighet 
förstärks i alla riktningar.

ARBETET SOM ORGANI- 
SATIONSCHEF byts nu till 
uppgiften som verksam- 
hetsledare. Jag vill fortsätt-
ningsvis göra mitt bästa till 
förmån för avtalsbrand-
kårsverksamheten och 
räddningsväsendets 
frivilligverksamhet. För mej 
är det viktigt att samtidigt 
bibehålla den starka kon-

takten med avtalspersona-
lens vardagsverklighet och 
inom en avtalsbrandkår 
fortsätta mitt fortfarande 
aktiva deltagande i rädd-
ningsväsendets uppgifter.

JAG UTMANAR VARJE 
avtalsbrandkårist att 
deltaga i växelverkan och 
mötanden. Oberoende 
av räddningsområde, 
brandkårsform eller 
verksamhetskultur är vi en 

och samma starka 
grupp – rädd-
ningsväsendets 
avtalspersonal. Låt 
oss modigt vara 
stolta över det, 
över vad vi är och 
vad vi represente-
rar. Avtalsbrand-
kårister har ingen 
orsak till underdå-
nighet eller onödig 
blygsamhet. 
Betydelsen av vår 
arbetsinsats för 
räddningsväsendet 
är av avgörande 
betydelse.

Jaakko Linko
organisationschef
verksamhetsledare
fr.o.m. 1.1.2020
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SSPL:S VERKSAMHET 

2019 SSPL:S REDAN TRADITIO-
NELLA aktualitetssemina-
rium i Tammerforshuset 
samlade utöver en hundra- 
hövdad publik på ort och 
ställe även cirka tusen följare 
via nätet.

<< I seminariet deltog aktörer 
från förbundet Päästeliit i 
Estland.

AKTUALITETs-
SEMINARIET  
2019

219
Medlemmar/avtalsbrand- 

kårister betjänades 

gånger
14
Medlemsinfon  

sändes 

stycken
26

Förbundets egna  
evenemang och möten 

hölls 

stycken

26
Uppgifter och intervjuer  

till representanter för  
media gavs 

stycken
35
I möten deltog  

man 

gånger
7

Mediakommunikéer  
sändes 

stycken

EN BETYDANDE DONATION  
TILL UNGDOMSVERKSAMHETEN

Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds verksamhet 
förstärktes i jämförelse med tidigare år, eftersom 
året 2019 var det första fulla året då Förbundet hade 
två arbetstagare på heltid; verksamhetsledaren och 
organisationschefen. Antalet enskilda prestationer för 
kansliets del steg särskilt tack vare det ökade antalet 
besök ute på fältet.

STYRELSEN FÖR FINLANDS 
AVTALSBRANDKÅRERS 
FÖRBUND anvisade en 
erhållen donation på 10 000 
€ i dess helhet till ungdoms-
avdelningarnas verksamhet. 
Vid en lottdragning fick föl-

jande avtalsbrandkårers ung-
domsavdelningar 500 € var: 
Bobäck FBK, Forssan VPK, 
Grankulla FBK, Illon VPK, 
Jämsänkosken VPK, Kanka-
anpään VPK, Kekkosen VPK, 
Kokemäen VPK, Kuoreveden 

VPK, Kustavin VPK, Lahden 
VPK, Lavian VPK, Lemun 
VPK, Luumäen palomiehet, 
Oulaisen VPK, Pakinkylän 
VPK, Pelkosenniemen VPK, 
Rautilan VPK, Siltakylän VPK 
och Taivassalon VPK.
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VÅRA GRATULATIONER TILL SAMARBETS- 
KOMPANJONERNA I ESTLAND!
VERKSAMHETSLEDARE Isto Kujala representerade Förbundet vid den estniska räddnings- 
branschens organisationers 100-årsjubileum 6.-8.9.2019

REPRESENTATION 
I OLIKA ARBETSGRUPPER 2019

16
TOTALT

ST

• Räddningsinstitutets 
delegation 
Jaakko Linko,
suppleant Isto Kujala
• Kommittén för 
Årets brandman
Isto Kujala (viceordf.)
och Silvio Hjelt (medlem)
• Rådet för val av
Brandskyddsfondens
innovationspris Silvio Hjelt
• SPEK 
utbildningskommitté
Isto Kujala
suppleant Silvio Hjelt
• Räddningsinstitutets 
nätverk
för utvecklande av
utbildningen av
avtalspersonal
Isto Kujala och 
Jaakko Linko

• Projektet 
Utryckningsköra
och placering av 
utrycknings-
fordonet på lägesplatsen
Tapaturva Oy
Isto Kujala
medlem av styrgruppen
• Mellersta Finlands 
hjärtdistrikts projekt
Grannarna, styrgruppen
Isto Kujala
• SPPL:s projekt Arbets-
välfärden i räddnings-
verken, styrgruppen
Jaakko Linko
• SPPL:s projekt Stöd för
förändringsstyrning
i räddningsväsendet
styrgruppen
Silvio Hjelt
• Arbetshälsoinsitutets
projekt e-boken
(arbetshälsovård och 
hälsogranskningar
för räddningspersonal)
Isto Kujala

• Kompanjonsnätverkets
arbetsgrupp för 
utvecklandet av 
avtalsbrandkårs-
verksamheten
Isto Kujala
• Räddningsinstitutets 
projekt Riskhanteringen 
vid körning av 
utryckningsfordon
styrgruppen
Isto Kujala
• IM:s Kommunikations-
nätverk för 
räddningsväsendet
Isto Kujala
• IM:s möte för ledare 
inom räddningsväsendet 
och den civila 
beredskapen
Isto Kujala
• Kommittén för  
räddningsbranschens 
mentala arbetarskydd
Jaakko Linko
• SPEK:s projekt För vår 
brandkårs bästa
styrguppen
Silvio Hjelt
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EVENEMANG OCH BESÖK

SOCIALA MEDIA 2019

facebook twitter instagram

REPRESENTANTER FÖR FÖRBUNDET deltar aktivt i räddningsbranschens eve-
nemang och gästade även Maria Ohisalo som under verksamhetsåret börjat 
som inrikesminister.

15

954
15 000 31 410

824 1024

Man hjälpte myndig- 
heterna med uppgifter  
i anslutning till avtals- 

brandskårsverksamheten 

gånger

följare 

Den mest täckande  
publiceringen nådde 

År 2019 i medeltal

personer
visningar per  

månad

följare följare

34
Regionala och lokala  
utbildningstillfällen 

stycken

56
Man deltog i olika 

festevenemang 

gånger

16
SSPL var representerat  

i arbetsgrupper 

gånger

6
Framställningar gjordes  

och initiativ togs 

stycken

5
Utlåtanden  

avgavs 

stycken
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UTMÄRKELSERUTMÄRKELSER

AVTALSBRANDKÅRSUTMÄRKELSEN 

ÅT RÄDDNINGSVERKET  
I SÖDRA KARELEN

På bilden (från vänster) 
organisationschef 
Jaakko Linko, 
räddningsdirektör 
Erkki Hokkanen, 
kommunikationschef 
Johanna Franzén och 
verksamhetsledare Isto 
Kujala.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds 
Avtalsbrandkårsutmärkelse erhölls detta år av 
räddningsverket i Södra Karelen. De viktigaste 
grunderna för utmärkelsen var utvecklandet av 
verksamheten, en ypperlig kommunikation och det 
goda samarbetet med avtalsbrandkårerna.

ENLIGT SSPL anser man 
inom räddningsverket i 
Södra Karelen att avtals-
brandkårerna och avtalsper-
sonalen utgör en viktig del 
av räddningsverkets organi- 
sation. Uppskattningen av 
avtalsbrandkårerna och 
räddningsbranschens fri-
villigverksamhet kan bland 
annat ses i räddningsverkets 
föredömliga kommunikation 
som görs tillsammans med 
avtalsbrandkårerna.

RÄDDNINGSVERKET I 
SÖDRA KARELEN har 
även fördomsfritt utvecklat 
och stött brandkårernas 
specialisering. Som ett gott 
exempel kan nämnas att 
man utbildat avtalspersonal 
till operatörer som stöd för 
den som leder räddnings-
arbetet och kommunikatio-

nen. Även användningen 
av drönarenheter, den sk. 
RPAS-verksamheten, är 
inom räddningsverket i  
Södra Karelen sådant  
specialkunnande där avtals-
brandkårer kontinuerligt 
utnyttjas som en del av 
etablerad praxis. 

INOM RÄDDNINGSVER-
KET I SÖDRA KARELEN är 
man beträffande verksam-
heten mån om att använ-
da räddningsbranschens 
korrekta begrepp. Detta ses 
konsekvent i räddnings- 
verkets hela kommunika-
tion. Räddningsverket i 
Södra Karelen har aktivt  
deltagit i samhällsdebat-
ten och vågar där även ta 
ställning i egenskap av aktör 
inom räddningsbranschen.

VERKSAMHETSLEDARE 
ISTO KUJALA och organi-
sationschef Jaakko Linko 
överräckte Avtalsbrandkårs- 
utmärkelsen som i Villman- 
strand togs emot av Södra 
Karelens räddningsverks 
räddningsdirektör Erkki 
Hokkanen och kommunika-
tionschef Johanna Franzén.
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Förbundets 
utmärkelser  
år 2019

SSPL:s 
förtjänsttecken  

i rangordning:
Avtalsbrandkårskorset*
Specialförtjänstkorset

Förtjänstkorset
Den gyllene förtjänstmedaljen med spänne

Den gyllene förtjänstmedaljen
Den silverne förtjänstmedaljen med spänne 

Den silverne förtjänstmedaljen
Förtjänstmedaljen i brons av första klass med 

spänne
Förtjänstmedaljen i brons av första klass
Förtjänstmedaljen i brons med spänne

Förtjänstmedaljen i brons

Av SSPL beviljade förtjänsttecken 2019

Gyllene   

1
Silverne   

24
I brons av  

klass I 

2
I brons   

80

FÖRBUNDETS STYRELSE 
BEVILJAR förtjänsttecknen 
på basen av ansökan och 
på de grunder som anges i 
reglementet för förtjänst-
tecken. Förtjänsttecknet 
bekostas av det samfund 
som ställt ansökan.

ANSÖKAN STÄLLS med 
användning av den blankett 
som hittas på Förbundets 
hemsidor och ur ansökan 

bör framgå de förtjänster 
som utgör grund för ansö-
kan om förtjänsttecken.

*Avtalsbrandkårskorset 
är en utmärkelse som 
man inte kan ansöka om. 
Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund beviljar högst ett 
avtalsbrandkårskors per år 
på Förbundets årsdag 4.2.

DET FÖRSTA AVTALS-

BRANDKÅRSKORSET 
beviljades åt Isto Kujala 
undantagsvis 20.2.2019.

FÖRBUNDETS TRYCKTA 
MINIATYRFANA överläts åt 
Ville Bräysy 19.10.2019.

FÖRBUNDETS SÖMMA-
DE MINIATYRFANA Nr 1 
överläts åt Isto Kujala vid 
hans avskedstillställning 
11.12.2019.
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ÅRETS AVTALSBRANDKÅRÅRETS AVTALSBRANDKÅR

2020 - ER BRANDKÅR?

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2019 ÄR

Piikkiön VPK
Egentliga Finlands räddningsverks avtalsbrandkår Piikkiön VPK 
är känd för sin mångsidiga och aktiva verksamhet. Brandkåren 
som verkar i Pikis i staden St.Karins alarmeras årligen till cirka 150 
uppdrag. 

UTMÄRKELSEN HAR TIDIGARE erhållits av följande: 
2003 Heinäveden VPK, 2004 Konginkankaan VPK 
ja Äänekosken VPK, 2005 Sodankylän VPK, 2006 
Nurmon VPK, 2007 Hitis FBK, 2008 Harjunalustan 
VPK, 2009 Taivassalon VPK, 2010 Anjalan VPK, 2011 
Kauhavan palokunta, 2012 Tirilän VPK, 2013 Punka-
harjun VPK, 2014 Porin VPK, 2015 Pyhäsalmen VPK, 
2016 Kustavin VPK, 2017 Virojoen VPK och 2018 
brandkåren i Lappajärvi.

PIIKKIÖN VPK

VALET AV PIIKKIÖN VPK 
till årets avtalsbrandkår 
2019 motiveras av SSPL 
bland annat med brandkå-
rens högklassiga, aktiva och 
mångsidiga verksamhet. 
Brandkåren har klarat sig 
genom tidens utmaningar 
genom gediget kunnande, 
brandkåren har ett flertal 
rökdykningsdugliga med-

lemmar och dess verksam-
het är utryckningssäker. 
I brandkåren verkar 27 
alarmeringsdugliga med-
lemmar, vilket är mera än 
medeltalet för avtalsbrand-
kårerna i Finland.

Piikkiön VPK har konti-
nuerligt utvecklat sin egen 
verksamhet att svara mot 
det regionala räddnings-

väsendets behov. Man har 
varit med om att skapa 
ett gott och fungerande 
samarbete med de båda 
andra avtalsbrandkårerna 
i staden St.Karins bland 
annat genom gemensam-
ma övningar och utbyte av 
utbildare.

Piikkiön VPK:s med-
lemmar är aktivt med i 

brandkårernas regionala 
verksamhet och olika 
förhandlingsgrupper inom 
räddningsverket. Ur med-
lemmarnas led har det även 
blivit många yrkesmän inom 
räddningsbranschen.

Som särdrag nämns att 
det i brandkårens ungdoms-
arbete även deltar ungdo-
mar med specialbehov.

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR utses av SSPL:s styrelse  
på basen av förslag som ställts av brandkårer och  
privatpersoner. Förslagen ställs på adressen  
toimisto@sspl.fi senast 31.7.2020.
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KURSEN FÖR AVTALSBRANDKÅRS CHEFKURSEN FÖR AVTALSBRANDKÅRS CHEF

Baarman Nico Bobäck FBK

Björklund Ray Valkon VPK/Lovisa FBK

Falkstedt Joni Esbo FBK 

Hietanen Jouni Virkkalan VPK

Hilmola Ville Degerö FBK/ Valkon VPK

Holmström Kristian Tuusulan VPK

Hämäläinen Niko Tammisalon VPK

Kaunisto Tomi Helsingfors FBK 

Kylänpää Antti Kuusjoen VPK

Marku Rami Lapin VPK

Behörighet som avtalsbrandkårs  
chef uppnåtts av 

 

36  
BRAND- 

KÅRISTER

RÄDDNINGSINSTITUTET:

Martikkala Harri Kauhavan palomieskerho

Martin Tom Gumbo FBK

Numminen Petri Kosken Tl VPK

Pihkala Atte Lappeenrannan VPK

Rahikainen Antti Tammisalon VPK

Salonen Miska Pornaisten VPK

Sarimo Simo Tampereen VPK/Kotkan 
VPK

Sivonen Jyri Vaaralan VPK

Talvenmaa Mikko Rauman VPK

Tikander  
Mathias

Lovisa FBK

KURSEN FÖR 
AVTALSBRANDKÅRS CHEF

SPK 45

UNDER ÅR 2019 arrange- 
rades två kurser för avtals-
brandkårschefer, i ordnin-
gen 45. och 46. I kursen 45 
som arrangerades på våren 
i Vanda och vid Räddnings- 
institutet deltog 20 perso-
ner.

SOM LEDARE för vardera 
kursen verkade överlärare 
Matti Hurula.

VID AVSLUTNINGSTILL- 
FÄLLET 12.4.2019 för 
kursen 45 gavs SSPL-sti-
pendiet åt Simo Sarimo 
(Tampereen VPK och 
Kotkan VPK).

KURS 46 SOM SLUTADE 
i november genomgicks 
av 13 personer. SSPL-sti-
pendiet gavs då åt Maisa 
Heinonen (Kuusjoen VPK).
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KURSEN FÖR AVTALSBRANDKÅRS CHEF FÖRBUNDETS PUBLIKATIONER

SSPL:S PUBLIKATIONER 2019
SSPL PUBLICERADE under verksamhetsåret på finska och svenska en utredning  

gällande avtalsbrandkårernas användning av egna pengar inom räddningsväsendet samt 
en handbok i fickstorlek som beskriver avtalsbrandkårerna och räddningsbranschens 

frivilligverksamhet. Publikationerna sändes till samarbetskompanjonerna samt till alla  
brandkårer i Finland.

Sammandragsrapport över enkätsvaren  I  1  

2018

avtalsbrandkårernas 
egna pengar inom  

räddningsväsendet

Användningen av

Samman-
dragsrapport 

över 
enkätsvaren

Aarto Markus Saarenkylän VPK

Heinonen Maisa Kuusjoen VPK

Helenius Teemu Sottungsby FBK

Hoffström Pekka Rajakylän VPK

Jaakkola Toni Vehkalahden VKP

Niittymaa  
Ville-Veikko

Kiukaisten VPK

KURSEN FÖR 
AVTALSBRANDKÅRS CHEF

SPK 46

Paavonkallio Antti Hyvinkään VPK

Strien Georg Köklaks FBK

Summanen Kari Sulkavan palomieskerho

Särkilampi Timo Haga FBK

Takala Aarni Savion VPK

Vuorio Tomi Karjalohjan VPK

Wartiainen Pekka Drumsö FBK

SE FÖRBUNDETS ALLA 
publikationer på adressen 

www.sspl.fi.

PUBLIKATIONERNA ÄR 
fortfarande tillgängliga 

elektroniskt och 
i begränsad utsträckning 

i tryckt form.

1

EN LITEN HANDBOK OM   
AVTALSBRANDKÅRERNA 

OCH FRIVILLIGVERKSAMHETEN 
INOM RÄDDNINGSVÄSENDET 1

PIENI OPAS  

SOPIMUSPALOKUNNISTA  

JA PELASTUSTOIMEN  

VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Kyselyaineiston loppuraportti  I  1  

2018

oman rahan käyttö 

pelastustoimessa
sopimuspalokuntien

Kysely- 
aineiston  

yhteenveto- 

raportti

ALEKSI PEURALA ÄR  
SSPL:S NYA 
ORGANISATIONSCHEF
SSPL:S STYRELSE beslöt 
vid sitt möte i november att 
till Förbundets nya orga-
nisationschef välja Aleksi 
Peurala, 30, från Salo.

Peurala verkar aktivt 
inom Halikon VPK. Till ut-

bildningen är han sjukvårda-
re YHS. Han har även en ge-
digen utbildningsbakgrund 
inom säkerhetsbranschen.

Peurala inleder sitt 
arbete i Förbundets tjänst 
1.1.2020. 
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ORGANISATIONSRÅDET ISTO KUJALAORGANISATIONSRÅDET ISTO KUJALA

BLICKEN MODIGT 
MOT FRAMTIDEN
FINLANDS AVTALS-
BRANDKÅRERS FÖRBUND 
har som sin grunduppgift 
att påverka på riksnivå. 
Utlåtanden och ställ-
ningstaganden gällande 
lagar under beredning 
och andra reformer samt 
betjänande av medlems-
brandkårerna och deras 
medlemmar, rådgivning 
och utbildning utgör 
kärnverksamheten för en 
riksomfattande organisa-
tion.

FÖRBUNDET HAR INTE 
stannat kvar på stället 
då samhället i snabb takt 
förändras, utan Förbun-
det har kontinuerligt 
förnyat sig. Reformerna 
har under det gångna 
året bland annat kunnat 
ses i form av ett ökat 
antal besök på fältet och 
lokala utbildningstillfäl-
len.  Via enkäter har vi 
utrett brandkåristernas 
syn på utvecklingen och 
brandkårsverksamhetens 
utmaningar.

BESLUTEN I VÅRT FÖRBUND 
fattas av brandkårister. Alla 
våra styrelsemedlemmar är 
brandkårister. På det sätter 
har vi haft och kommer även 
i fortsättningen att besitta 
landets bästa kännedom om 
avtalsbrandkårsverksam-
heten och räddningsväsen-
dets frivilligverksamhet. Så 
skall det vara även i fortsätt-
ningen.

INOM SYNHÅLL finns det 
alltid problem, men de 
omvandlas till möjligheter 
då vi ser skogen bland alla 
träden. ”Även de mörkaste 
molnen har en guldkant” vill 
jag minnas att någon sagt. 
Man måste bara lägga märke 
till dessa guldkanter och 
med dem skall man fortsätta 
avtalsbrandkårsverksam- 
hetens framgång även i fort-
sättningen. Gemensamma 
diskussioner om bekymmer 
och bedrövelser behövs för 
att man skall lägga märke 
till de guldkanter som bär 
in i framtiden. Man måste 
diskutera och finna moderna 

lösningar på räddnings-
branschens sätt att jobba 
och dess teknik. De farli-
gaste arbetsuppgifterna 
bör snabbt förnyas med 
hjälp av robotar och annan 
teknik.

SJÄLV BLIR JAG KVAR 
och följer i egenskap 
av pensionär med hur 
avtalsbrandkårsverksam-
heten och säkerheten samt 
räddningsverksamheten 
utvecklas. Jag kommer 
med säkerhet att följa med 
samhällsdebatten och för-
behåller mej möjligheten 
att även deltaga i den.

TACK TILL ALLA INSTANSER 
för det gemensamma ar-
betet. Kraft och framgång 
önskas dem som fortsätter 
mitt arbete!

Isto Kujala
organisationsråd
fr.o.m. 1.1.2020 före detta 
verksamhetsledare

Inrikesminister 
Maria Ohisalo 
är den åttonde 
inrikseministern 
under den tid då 
Isto Kujala verkat 
inom SSPL.
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FÖRBUNDETS STYRELSE FÖRBUNDETS STYRELSE

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 

STYRELSEN 2019

Antti Rantakangas
ordförande fram till 22.11.2019 

 Haapaveden VPK

19

Reijo Tiihonen
skattmästare, Honkajoen VPK                 

reijo.tiihonen@pp2.inet.fi

Jussi Huhtinen
suppleant, brandkåren i Lappajärvi 

juhuht@t-tarvike.fi

13

Juho Luukko
vice ordförande, Drumsö FBK

juho.luukko@gmail.com

1

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

13

Markku Kallio
2. vice ordförande,  

Pelkosenniemen VPK
markku.kallio@hotmail.fi

22

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

19

Kari Jääskeläinen
suppleant, Savonrannan VPK

kari.jaaskelainen@sspl.fi

10

Seppo Rantamäki
medlem, Jyväskylän VPK                                                             

seppo.rantamaki@outlook.com

11

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

5

Silvio Hjelt
medlem, Grankulla FBK,

Sibbo Skärgårds FBK
pio@iki.fi    

2 4

Matti Hynninen
medlem, Karhulan VPK      

hynninen.matti@gmail.com  

8
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13

I ENLIGET MED 
FÖRBUNDETS 
TRADITIONER DELTAR 
SUPPLEANTERNA 
AKTIVT I STYRELSENS 
VERKSAMHET.

Isto Kujala
verksamhetsledare
isto.kujala@sspl.fi

Jaakko Linko
organisationschef

jaakko.linko@sspl.fi

Jyrki Tarhonen
suppleant, Hartolan Palokunta

 jyrki.tarhonen@hartola.fi

7

Maija Tuori
medlem, Mouhijärven VPK

maija.tuori@gmail.com 

12

Pasi Kanerva 
suppleant, Ruskon VPK                                                                          

pasimikael.kanerva@gmail.com   

 Juha Komulainen
suppleant, Peltosalmen VPK

komulaiset@luukku.com

17

Mauno Peltokoski
suppleant, Nurmon VPK

mauno.peltokoski@netikka.fi

14

5

I KANSLIET:

Finn i styrelsen  

representa
nten för d

in 

egen regi
on.   

14



Pappilantie 8 A 3 
40900 SÄYNÄTSALO

www.sspl.fi

Jaakko Linko
verksamhetsledare fr.o.m. 1.1.2020
tel. 050 373 9571 
jaakko.linko@sspl.fi

Aleksi Peurala
organisationschef fr.o.m. 1.1.2020
tel. 040 080 3215 
aleksi.peurala@sspl.fi

FÖLJ OSS PÅ  
SOCIALA MEDIA!

sopimuspalokunta SSPL_ry sopimuspalokunnat


