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INNEHÅLL
SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO RY 
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RY (SSPL)

SSPL ÄR förbundet för avtalsbrandkårerna och de i bakgrunden verkande 
brandkårsföreningarna, och medlemsamfunden utgörs av frivilliga brand- 
kårsföreningar (FBK), brandmannaföreningar för brandkårer med personliga 
avtal (PBK) samt verks-/fabriksbrandkårer som även fungerar som avtals-
brandkårer.

INFO

  grundat 2001
  517 medlemssamfund
  medlemstäckning  

   cirka 75 % av alla  
   brandkårsföreningar

  ordförande  
     Arto Pirttilahti

  verksamhetsledare  
    Ari Maskonen
 

  organisationschef  
    Aleksi Peurala

  i styrelsen 8+8  
    medlemmar

PÄRMBILD
Tomi Vastamäki

EXTERIÖR OCH  
OMBRYTNING 
PieniSuuri Idea 

TRYCK 
Euraprint Oy

TILL SVENSKA  
Silvio Hjelt
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ORDFÖRANDES  
HÄLSNING

FÖR FINLANDS AVTALS-
BRANDKÅRERS FÖRBUNDS 
del inleddes året i sorgliga 
och förargliga tecken, men vi 
klarade även dem. Sorgligt var 
att vår mångåriga ordförande 
Antti Rantakangas plötsligt 
gick bort. Förbundet var i över 
ett halvt år utan ordförande. 
Coronan i sin tur senarelade 
det allmänna mötet. Förargligt 
var att värvet blev kort för den 
vid årsskiftet tillträdda nya 
verksamhetsledaren Jaakko 
Linko. Tack Jaakko för din 
arbetsinsats för förbundet!

TACK TILL viceordförandena 
Juho Luukko och Markku 
Kallio samt organisationschef 
Aleksi Peurala för den möns-
tergilla hanteringen av vårens 
och sommarens övergångs-
period. Även arbetsutskottet 
och styrelsen skall ha ett stort 
tack. Av möten blev det mera 
än under normala år.

ETT ÖDMJUKT TACK för för-
troendet att jag får fungera 
som ordförande för det högt 
värderade SSPL. Vi nya, jag och 
verksamhetsledaren Ari Masko-
nen, har kommit väl med i den 
fart som förbundets funktioner 
och verksamhetsmiljö håller. I 
detta har arbetsutskottet och 
styrelsen givit oss god hand-
ledning. Dessutom har viceord-
förande Markku Kallios insats 
i projektuppgifter under slutet 

av året satt fart på förbundets 
verksamhet. Under hösten har vi 
upprätthållit kontakterna med 
såväl förbundets medlemmar 
som med samarbetskumpanerna. 
I luften fanns det redan mycket 
av förändringens vindar vilket 
av SSPL kräver fast vaksamhet 
och just det håller vi på med. Vi 
håller samman och kontakt 
till förmån för en bättre 
trygghet!

Arto Pirttilahti
ordförande

4

I luften fanns 
redan mycket av 
förändringens 
vindar.
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CORONAÅRET 2020

UNDER ÅR 2020 deltog 
Finlands Avtalsbrandkå-
rers Förbund aktivt i olika 
regionala, riksomfattande 
och internationella pro-
jekt och arbetsgruppers 
arbete.

CORONAPANDEMIN MINS-
KADE i betydande grad de 
fysiska kontakterna. Den 
ökade mängden distans-
möten möjliggjorde ett 
arbetsgruppsarbete som 
var effektivare än tidi-
gare. Förverkligande på 
distans kan inte ersätta 
en närvaro, men att under 
samma arbetsdag hålla 
möten både i Helsingfors,  
Kuopio och på kvällen 
åter i Helsingfors kunde i 
alla fall skötas utan större 
besvär i det egna hem-
kontoret.

CORONAÅRET BYGGDE OM 
FÖBUNDETS PRAXIS

Förekomsten av 
distansmöten 
möjliggjorde ett 
arbetsgruppsarbete 
som var effektivare  
än tidigare.

SSPL HAR under år 2020 
deltagit i cirka 30 olika 
projekt eller motsvaran-
de. Av dem har en del 
blivit färdiga medan en 
del håller på att starta. 
Utvecklandet av avtals-
brandkårsutbildningen 
utgör ett av de största 
och fortfarande pågående 
projekten, instruktionen 
för arbete på områden 
med fallrisk har bearbe-
tats, en uppdatering av 
rökdykningsinstruktionen 
håller på att inledas, 
och man har flitigt gått 
igenom behoven att ändra 
räddningslagen och syn-
punkter på nya linjedrag-
ningar.

TWINNING-PROJEKTET re-
presenterar de internatio-
nella dimensionerna i vårt 

arbete. Inrikesministeriet 
är tillsammans med sin 
österrikiska motsvarighet 
med i ett EU-projekt där 
man i Vitryssland strävar 
att skapa förutsättningar 
för bland annat avtals-
brandkårsverksamhet. 
Ett intressant projekt i 
en intressant tid. Som 
förbund har vi även i det 
här fallet delat med oss 
av vårt kunnande och 
vår kunskap om avtals-
brandkårsverksamhet åt 
inrikesministeriet.

TROTS CORONAPANDE-
MIN kunde man under 
sommaren röra sig lite 

friare och man hann även 
besöka några brandsta-
tioner. Äkta träffar med 
brandkårister i olika 
avtalsbrandkårer skapade 
såväl tro på systemets 
tillstånd som på framti-
den, men ökade även för-
undran över hur olika vårt 
lands räddningsväsende 
är i de olika landsändarna.

I SLUTET AV ÅRET 
utökade vi kansliets 
prestationsförmåga med 
en projektarbetare på 
deltid då vi anställde 
viceordförande Markku 
Kallio att reda ut hur det 
står till med reformen 

av landskapen/social- och 
hälsovården samt med 
beredskapsdejouren med 
tanke på avtalsbrandkårer-
nas framtid.

KANSLIETS FOLK har 
även i övrigt grupperat sig 
med tanke på kommande 
förändringar på räddnings-
väsendets fält. Vi utför ett 
outtröttligt arbete för att 
avtalsbrandkårerna och det 
finska räddningsväsendet 
skall vara funktionsdugliga 
och effektiva under alla 
sådana omständigheter 
och situationer som vi i 
framtiden kan komma att 
möta.

TEXT  ALEKSI PEURALA   I   BILD DEPOSITPHOTO
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ÅRET 2020 I SIFFROR 
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Styrelsen sammanträdde 

SSPL utbildningstillfällen  
på distans 2 st med  

sammanlagt 

Brandkårsbesökens  
antal var 

Antalet medlems- 
informationsblad var 

Coronainfo

Informationsblad om 
arbetslöshetsskyddet

Emailpåminnelser  
om aktuella frågor

gånger av vilka hälften 
var distansmöten.

deltagare.

och distansbesöken 
var 3 st.

ÅRET 2020 I SIFFROR 

27.6.27.6.
Årsmötet  

hölls 

i Tammerfors

SSPL:s styrelse 
besöker Räddnings- 

institutet och 
bekantar sig med 
avtalsbrandkårs- 

utbildningen.

UTLÅTANDEN 
OCH FÖRSLAG
SSPL har under år 2020 avgivit utlåtanden i följande frågor: 
Anropsbeteckningarna, Lagen 
om social- och hälsovården, 
Det nationella utvecklandet av 
avtalsbrandkårsverksamheten, 
Den nationella säkerhetsredo-
görelsen, Arbete på områden 
med fallrisk.

Förbundet var med i organi-
sationernas (TEHY, 
SPAL, SEHL och 
SSPL) gemen-
samma front för 
tryggheten inom 
primärvårdsarbetet.

Ordförande och 
kansliets folk 
träffar inrikes-
minister Ohisalo 
hösten 2020.

Riksdagens samarbetsgrupp samlad i Sokos Hotel President.  
Den nya verksamhetsledaren presenterar sig.

Nästa år finns 
det gott om 
saker att ta igen.
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ÅRET 2020 I SIFFROR 

SSPL PÅ NÄTET 2020

15671567

12781278
48484848

10281028

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

följare

följare

tittargånger

följare

Bästa publiceringstäckning 5,8 tusen.

I medeltal 27 000 visningar per månad.

389,5 timmar videotittande.

PROJEKT OCH ARBETSGRUPPERPROJEKT OCH ARBETSGRUPPER

22
avklarade under 

år 2020

2828
på gång

55
håller på att 

starta

SSPL:s  
styrelse  

samlad i 
Tavastehus 
FBK:s hus.

Aktualitets- 
seminariet i 
Tammerfors- 
huset i februari 
2020.

Färre träffar,  
mera distans- 
möten.
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UTMÄRKELSER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

FÖRBUNDETS STYRELSE 
BEVILJAR förtjänstteck-
nen på basen av ansökan 
och på de grunder som 
anges i reglementet för 
förtjänsttecken. För- 
tjänsttecknet bekostas av 
det samfund som gjort 
ansökan.

ANSÖKAN GÖRS med 
användning av den 
blankett som hittas på 
förbundets hemsidor,  
och ur ansökan skall 
framgå de förtjänster 
på basen av vilka man 
ansöker om förtjänst- 
tecknet. Beviljandet av 
ett förtjänsttecken av 

högre klass förutsätter i 
regel att närmast lägre 
klass tidigare beviljats. 
På särskilda grunder 
kan styrelsen besluta på 
annat sätt.

*Avtalsbrandkårskorset är 
en utmärkelse som man 
inte kan ansöka om. SSPL 
beviljar högst ett avtals-
brandkårskors per år på 
Förbundets årsdag 4.2. 
Det första avtalsbrand- 
kårskorset beviljades åt 
Isto Kujala.

AVTALSBRANDKÅRS-
KORSET nr 2 beviljades 
åt Silvio Hjelt.

SSPL:S FÖRTJÄNSTTECKEN BEVILJADE UNDER 
ÅR 2020

GYLLENE  

2
SILVERNE  

10
1. KLASSENS  

BRONS 

3
BRONS  

23

SSPL:s 
FÖRTJÄNSTTECKEN  

I RANGORDNING
Avtalsbrandkårskorset*
Specialförtjänstkorset

Förtjänstkorset
Gyllene förtjänstmedaljen med spänne

Gyllene förtjänstmedaljen
Silverne förtjänstmedaljen med spänne

Silverne förtjänstmedaljen
Förtjänstmedaljen i brons av första klass med 

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

Förtjänstmedaljen i brons

FÖRBUNDETS PREMIERINGAR ÅR 2020

GYLLENE FÖRTJÄNST- 
MEDALJER beviljades 
åt Heikki Paajanen och 
Leevi Ranne.

SILVERNE FÖRT-
JÄNSTMEDALJER  
beviljades 10 st.

FÖRTJÄNSTMEDALJER 
I BRONS AV FÖRSTA 
KLASS beviljades 3 st.

FÖRTJÄNSTMEDALJER I 
BRONS beviljades 23 st. 
av vilka en med spänne.
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KURSERNA FÖR AVTALSBRANDKÅRS CHEFER

KURSEN FÖR AVTALS- 
BRANDKÅRS CHEF  
48 /2020
29.8.–6.11.2020
Heino Jesse
Konsti Marko
Korppi Sami
Lampiranta Toni
Lehtinen Kalle
Luoma Sanna
Myllärinen Jari
Pakarinen Antti
Susiluoto Santeri
Tahvanainen Toni
Tervonen Marko
Ulvinen Ville

KURSEN FÖR AVTALS-
BRANDKÅRS CHEF   
47 /2020
31.1.–3.4.2020
Flemming Jere

Henttu Vesa

Korhonen Janne

Korhonen Ville

Lahdenperä Juho

Levo Mikko

Oja Jarmo

Pakula Jami

TVÅ CHEFSKURSER VID  
RÄDDNINGSINSTITUTET 2020
VID DEN KURS FÖR AVTALSBRAND- 
KÅRS CHEF som arrangerades vid 
Räddningsinstitutet på våren utexa-
minerades 14 och vid den på hösten 
12 studerande.

På godkänt vis genomgången 
chefskurs ger behörighet och bered-
skap att verka som avtalsbrandkårs 
chef.

Som kursledare verkade överlära-
re Matti Hurula.

SSPL:S STIPENDIUM erhölls för kur-
sens 47 del av Juho Lahdenperä och 
för kursens 48 del av Jari Myllärinen.

Pietilä Tuomas

Pihanperä Hanna

Pyhältö Jari

Rautanen Kim

Sandström Mika

Savolainen Mika
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ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2020: HÄMEENLINNAN VPK 

FINLANDS AVTALSBRAND-
KÅRERS FÖRBUND valde 
Hämeenlinnan Vapaa-
ehtoinen Palokunta r.y. 
(Tavastehus FBK) till 
Årets avtalsbrandkår 
2020. Hämeenlinnan VPK 
fungerar som avtalsbrand-
kår vid räddningsverket i 
Egentliga Tavastland och 
har aktivt utvecklat en 
kvalitativt högtstående 
restvärdesräddningsverk-
samhet parallellt med 
utryckningsverksamheten.
Som förening är Häme-
enlinnan Vapaaehtoinen 
Palokunta r.y. ett aktivt 
samfund som erbjuder 

olika möjligheter till 
intresseverksamhet inom 
brandkårsverksamheten. 
Brandkåren har aktivt strä-
vat att finna meningsfull 
verksamhet för sina med-
lemmar och upprätthålla 
verksamhetens kvalitet. 
Särskilt tack och heders- 
omnämnande riktades till 
brandkårens veteranavdel-
ning för dess aktivitet och 
bevarandet av brandkårs- 
värderingarna.

UTMÄRKELSEN ÖVER-
RÄCKTES ÅT BRAND-
KÅREN av förbundets 
ordförande Arto Pirttilahti 

i Tavastehus 29.8.2020.
 
ENLIGT PIRTTILAHTI 
säkras räddningsväsen-
dets tjänster i de största 
tätorterna i vårt glest be-
folkade land med hjälp av 
yrkesbrandkårer, men på 
cirka 90 % av landets yta 
är det avtalsbrandkårister 
som hämtar den första 
hjälpen till medborgar-
na. Även i stora tätorter 
såsom Tavastehus stöder 
avtalsbrandkårer yrkes-
brandkårerna vid större 
och överlappande lägen.
- Den hedersbetygelse 
som överräcks åt Häme-

enlinnan VPK utgör 
en erkänsla riktad till 
Tavastehus frivilliga 
brandkårsförenings hela 
medlemskår, såväl till 
dem som deltar i avtals-
brandkårsverksamheten 
som till ungdoms-, 
dam- och veteranavdel-
ningarna, konstaterade 
Pirttilahti.

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2020:  
HÄMEENLINNAN VPK 

HEDERSUTMÄRKELSEN  
HAR ERHÅLLITS AV 
2003 Heinäveden VPK 
2004 Konginkankaan VPK och 
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 Punkaharjun VPK 
2014 Porin VPK 
2015 Pyhäsalmen VPK 
2016 Kustavin VPK 
2017 Virojoen VPK 
2018 Lappajärven palokunta 
2019 Piikkiön VPK
2020 Hämeenlinnan VPK

Hämeenlinnan VPK
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VERKSAMHETSLEDARE ARI MASKONEN

ÅRET 2020 kommer att gå 
till historien på många sätt, 
och särskilt syntes inverkan 
av Coronapandemin, och 
den kommer ännu att synas 
länge. Ibruktagandet av 
beredskapslagen på våren, 
stängningen av Nyland, 
stängningen av skolor, dis-
tansarbetet, begränsning-
arna i hobbyverksamheten 
och ökningen av näthan-
deln utgör exempel på 
sådant som inverkade och 
kommer att inverka även i 
framtiden.

MÅNGEN AVTALS-
BRANDKÅR inställde öv-
ningar, övergick till virtuella 
övningar och möten samt 
ändrade eventuellt bestå-
ende på sin praxis. Även nu 
gäller att utomstående inte 
får komma in på stationen, 
vilket i betydande mån 
försvårar utbildnings- och 
upplysningsverksamheten. 
Man kan inte heller säga 
att medlemsrekryteringen 
direkt skulle bli enklare av 
det. Men som man klichear-
tat brukar säga, det som 
inte dödar det förstärker. 
Och nu menar jag verksam-
heten och funktionerna. Det 
nya normala är en bland-
ning av nytt och gammalt 
men det viktigaste är det 
att må förändringen sedan 

vara hurudan som helst så 
tar vi ett grepp om den och 
utnyttjar förändringen till 
vår fördel. 

Förändringar finns även 
inom förbundet. Efter Antti 
Rantakangas bortgång höll 
SSPL på sommaren ett coro-
nasäkert årsmöte där man 
till ny ordförande valde 
riksdagsman Arto Pirttilahti 
från Mänttä-Vilppula. Och 
jag själv mottog i början av 
september stafettpinnen 
för uppgiften som verksam-
hetsledare. Så även inom 
förbundet råder det nya 
normala åtminstone i form 
av nya ansikten. Men även 
här kan man klicheartat 
konstatera att nånting nytt 
och nånting gammalt. Ett 
stort tack riktas till Isto 
Kujala som hjälpt förbun-
det genom stormarna och 
fortfarande utgör en enorm 
tillgång för förbundet och 
särskilt för den nya verk-
samhetsledaren.

DET NYA ÅRET 2021 
kommer att särskilt hämta 
med sig vårt 20-årsjubi-
leum. Det traditionella 
aktualitetsseminariet byter 
form, på grund av Coronan. 
Om detta kommer vi snart 
att informera mera. Även 
tidpunkten för den egentli-
ga jubileumsfesten avviker 

från det man varit van vid. 
Vi kommer att fira på som-
maren, coronasäkert.

FÖR DET ANDRA PUBLI-
CERAR VI Avtalsbrand-
kårsbarometern som en 
uppföljning av barometrar-
na år 2014 och 2017. På 
det sättet får vi igen av er 
på fältet en syn på hur det 
aktuella läget ser ut för 
avtalsbrandkårerna och 
brandkåristerna. För det 
tredje representerar det nya 
normala även förändringar 
som inverkar på vår verk-
samhetsmiljö. En revidering 
av räddningslagen är på 
gång, och vi både påverkar 
och väntar med intresse 
på den nya lagen. Men 
den kanske största föränd-
ringen är regionalförvalt-
ningsreformen av social-, 
hälsovårds- och räddnings-
branschen enligt Sanna 
Marins regeringsprogram, 
vilken kommer att inverka 
på vår verksamhetsmiljö på 
ett sätt som man vid års-
skiftet 2020-2021 inte ännu 
noggrant kan förutse. Här 
utmanar jag alla regioner 
att tillsammans med för-
bundet fundera över vad vi 
förväntar oss, vad vi hoppas 
på och vad vi kräver av de 
nya välfärdsområdena för 
räddningsväsendets del.

DET NYA NORMALA 

INFO

verksamhetsledare  
Ari Maskonen
ari.maskonen@sspl.fi
tel. 050 567 5179

Den operativa ledningen 
av förbundets verksamhet 
och organisationsarbetet
• samhällsrelationer
• förbundets  
  representation
• utbildning
• avtalsfrågor
• medlemstjänster

19
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ÅRET 2020 började med 
förändringar då perso-
nalen i förbundets kansli 
förnyades då organisa-
tionsrådet Isto Kujala gick 
i pension från posten som 
verksamhetsledare. Jag 
tog med iver emot utma-
ningen som ny organisa-
tionschef, med sinnet fullt 
av nya tankar och idéer.

DET SÄGS ATT trygghet 
är den känsla du har då 
du inte vet hur allvarligt 
läget faktiskt är. På något 
vis kan man på det sättet 
sammanfatta känslorna 
under våren då den in-
ternationella pandemin i 
och med viruset Covid-19 
vällde in även i Finland 
och delvis förlamade 
samhället. Avtalsbrand-
kårerna och räddningsvä-
sendet förlamades inte.

VERKSAMHETSLEDARE 
JAAKKO LINKOS arbets-
förhållande löstes och 
rekryteringen av ny verk-
samhetsledare inleddes 
under våren.

FÖRBUNDET VAR 
fram till sommaren utan 
ordförande som en följd 
av Antti Rantakangas 
överraskande bortgång. 
Viceordförandena förde 
förtjänstfullt verksam-
heten framåt.

ARTO PIRTTILAHTI 
VALDES till ordförande 
och Ari Maskonen till 
verksamhetsledare, så 
till den delen började 
situationen jämna ut sig. 
Arbetet var emellertid allt 
annat än jämnt. Reformen 

av social- och hälsovår-
den, krumbukterna kring 
beredskapen och arbets-
tidslagstiftningen till-
sammans med alla andra 
möjliga och även omöj-
liga frågor gör att varje 
arbetsdag är annorlunda 
och omöjlig att förutse – 
på riktigt. Jag skulle inte 
byta ut en enda dag.

JAG VÄNTAR MED IVER 
på nästa höst i hopp om 
att pandemin skulle ha 
släppt och läget åter i 
det hänseendet skulle ha 
normaliserats. År 2021 är 
SSPL:s 20-årsjubileumsår, 
så inte heller det året 
kommer att bli ”normalt”. 
Det är 16 år sedan det 
kommunala räddningsvä-
sendet regionaliserades. 
Nu håller vi på att övergå 
i regionala välfärdsområ-
den. Det skall bli intres-
sant att se var vi kommer 
att vara om 20 år. Man 
får inte förbli liggande i 
elden, avtalsbrandkårerna 
och räddningsväsendet 
måste gå vidare.

DET VAR DÅ ETT UNDERLIGT ÅR

ORGANISATIONSCHEF ALEKSI PEURALA

organisationschef
Aleksi Peurala
aleksi.peurala@
sspl.fi
tel. 040 080 3215
    
• medlemstjänster
• utbildning
• utvecklande av  
  förbundets affärs- 
  verksamhet
• information
• arbetsvälfärd och  
  arbetarskydd

INFO

21

Det skall  
bli intressant att  
se var vi står  
om 20 år.
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SSPL STYRELSEN

SSPL STYRELSEN

Arto Pirttilahti
ordf, Mäntän VPK

Reijo Tiihonen
skattmästare, Honkajoen VPK                 

reijo.tiihonen@pp2.inet.fi

Jussi Huhtinen
suppleant, Lappajärven palomiehet                 

juhuht@t-tarvike.fi

13

Juho Luukko
viceordf., Drumsö FBK

juho.luukko@gmail.com

1

Aki Ukkonen
sekr., Euran VPK                         

aki.ukkonen@eura.fi

13

Markku Kallio
2. viceordf., Pelkosenniemen VPK

markku.kallio@sspl.fi

22

Jarmo Halonen
suppleant, Pyhäsalmen VPK
jarmo.halonen@pp4.inet.fi

19

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

Maija Tuori
medlem, Mouhijärven VPK

maija.tuori@gmail.com 

12 14

Kari Jääskeläinen
suppleant, Savonrannan VPK

kari.jaaskelainen@sspl.fi

10
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SUPPLEANTERNA 
DELTAR ENLIGT 
FÖRBUNDETS 
TRADITIONER 
AKTIVT I 
STYRELSEARBETET.

Ari Maskonen
verksamhetsledare,  

Kellokosken VPK
ari.maskonen@sspl.fi

Aleksi Peurala
organisationschef,  

Halikon VPK
aleksi.peurala@sspl.fi

Janne Korhonen
suppleant, Lahden VPK

jannekorhonen@phnet.fi

7

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

TOIMISTOSSA:

Finn i styrelsen  

representa
nten för 

din egen r
egion!
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FÖRBUNDETS KANSLI 
Männistöntie 2  I  04500 KELLOKOSKI

kansliet@sspl.fi

www.sspl.fi

AVTALSBRANDKÅRERNA 
STARKA ÄVEN  
I FRAMTIDEN

 sopimuspalokunta    SSPL_ry    sopimuspalokunnat


