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För avtalsbrandkårernas 
sak allt sedan år 2001
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RF grundades i Tammerfors-
huset 4.2.2001. Förbundet grundades av 232 brandkårsföreningar som kände 
oro över brandkårernas position i det kommande regionala räddningsväsendet. 
Samtidigt inleddes även bildandet av regionalorganisationerna.

DET MEST BETYDELSEFULLA MAN UPPNÅDDE under de första åren var 
utformandet av ett riksomfattande system för avtalen mellan räddningsverken 
och brandkårsföreningarna då man år 2004 övergick till ett regionalt räddnings-
väsende. Enligt ett riksomfattande ramavtal mellan Finlands Kommunförbund 
och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund övergick alla avtalsbrandkårer att bli 
avtalskompanjoner med den nya instans som tog över arrangemangen.

FÖRBUNDET UPPNÅDDE på några år en erkänd position som avtalsbrand- 
kårernas starka organisation. Ett bevis för detta var att Förbundet fick sin repre-
sentation i alla betydande riksomfattande kommittéer och arbetsgrupper inom 
räddningsbranschen. Under det senaste årtiondet verkade Förbundet även 
kraftfullt för att bevara räddningsväsendets självständiga position. 

UTVECKLANDET AV brandkårsutbildningen och arbetarskyddet, avtalsperso-
nalens arbetshälsovård och välfärden inom brandkårssamfunden och bland 
deras personal har kraftfullt varit på agendan i Förbundets verksamhet under 
pågående decennium. Förbundet är på mångahanda sätt med i den pågående 
förnyelsen av räddningsväsendet.

IDAG HAR FÖRBUNDET 535 medlemssamfund och medlemskåren omfattar 
över 75 % av vårt lands avtalsbrandkårer i FBK- och PBK-form.

PÄRMBILD     TOMI VASTAMÄKI
OMBRYTNING OCH EXTERIÖR PIENISUURI IDEA /ANNA BROHOLM
TRYCK                      EURAPRINT OY
ÖVERSÄTTNING  SILVIO HJELT

Innehåll
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   ORDFÖRANDES HÄLSNING 

VI BRANDKÅRISTER förblir 
inte väntande då det är dags 
att handla. Vi har dock vant 
oss vid att vänta då besluts-
fattarna gör sitt jobb.

ÅRET 2018 präglades av 
väntande på att slutliga 
beslut skulle tagas beträf-
fande stora förändringar. 
Landskaps- och socialrefor-
mernas öde torde komma 
att avgöras först under 
det år som inleds. Vi inom 
Finlands Avtalsbrandkå-
rers Förbund gör en stark 
insats inom reformernas 
bakgrundsarbete. Som 
förbund har vi framfört vår 
oro över trygghetsläget i de 
glest befolkade områdena, 
dock utan att glömma de 
förändringar som inom ett 
landskapsbaserat räddnings-
väsende kan ske beträffande 
verksamhetsbetingelserna 
för brandkårerna i tätor-
terna.

FÖRRA HÖSTEN pensione-
rades räddningsöverdirektör 
Esko Koskinen som skapat 
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BÄSTA AVT ALSBRANDKÅRIST  
OCH SAMA RBETSKOMPANJON,

5

sig en lång bana inom rädd-
ningsbranschen. Under hans 
tid fick avtalsbrandkårerna 
allt större möjligheter att 
inverka på beslutsfattande 
inom branschen på riksför-
valtningsnivå. Samspelet 
mellan vårt förbund och 
inrikesministeriets rädd-
ningsavdelning har varit 
givande. Jag hoppas att 
man även i fortsättningen 
utnyttjar Eskos sakkunskap 
inom räddningsbranschens 
utvecklingsprojekt.

RÄDDNINGSÖVERDIREK-
TÖR Kimmo Kohvakka som 
tillträdde tjänsten i novem-
ber besitter god kännedom 
om räddningsbranschen och 
har redan färdiga nätverk. 
Början av hans arbetsfält 
präglas även av väntan 

på att reformbeslut skall 
förverkligas. Från Finlands 
Avtalsbrandkårers För-
bunds sida önskar vi Kimmo 
Kohvakka framgång i det 
krävande arbetet!

FINLANDS AVTALS-
BRANDKÅRERS FÖRBUND 
har verkat i 18 år. Idag har 
vårt förbund 535 medlems-
samfund, alltså cirka 75 % 
av brandkårsföreningarna i 
Finland. Förra året gick vår 
medlemsservice in i en ny 
tidsålder. Jaakko Linko med 
en stabil brandkårsbakgrund 
inledde sitt arbete som vårt 
förbunds organisationschef.

JAG TACKAR VÅRT FÖR-
BUNDS förtroendemän 
och funktionärer för deras 
uppoffrande arbete avtals-

brandkårsverksamheten till 
fromma.

Jag framför här även 
mitt tack till våra samarbets-
parter med vilka dialogen 
under verksamhetsåret varit 
nyttig.

INOM FÖRBUNDETS LED-
NING uppskattar vi med-
lemsföreningarnas aktivitet 
då det gäller att utveckla 
vårt förbund. Kanalerna för 
växelverkan är öppna. Ut-
över funktionärerna lyssnar 
även styrelsens medlemmar 
med känsliga öron på röster-
na från fältet.

JAG HOPPAS att de 
betydelsefulla beslut med 
verkan även inom rädd-
ningsbranschen skall fattas 
under år 2019 och att vi 
från det långdragna läget av 
väntande kan övergå till att 
tillsammans förverkliga ett 
Finland som är ännu trygga-
re än tidigare!

Antti Rantakangas
ordförande

”Utöver funktionärerna lyssnar även 

styrelsens medlemmar med känsliga 

öron på rösterna från fältet.” 
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    FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2018 I SIFFROR 

289
Medlemskåren / avtalsbrandkåristerna  

betjänades 

gånger

FÖRBUNDETS VERKSAMHET  2018  
I SIFFROR

13
Förbundets 

egna möten och 
tillfällen hölls 

gånger

14
Medlemsinfoblad 

sändes 
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2018 I SIFFROR      

13
Myndigheterna fick hjälp med 

uppgifter gällande avtalsbrand- 
kårsverksamheten 

gånger5
Pressmeddelanden 

sändes 

31
Åt representanter  

för media gavs  
information och 

intervjuer 

gånger stycken

stycken

Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund deltog i Säker-
hetsmässan som anord-
nades i Tammerfors. Vid 
vår avdelning på mässan 
betjänades mässpubliken 
av äldre släckningsman Jari 
Muukkonen från Imatran 
VPK, kårchef Simo Keto från 
Punkalaitumen VPK, För-
bundets organisationschef 
Jaakko Linko, Förbundets 
verksamhetsledare Isto Ku-
jala, utbildningschef Maija 
Tuori från Mouhijärven VPK 
och utbildningschef Jake 
Valtanen från Sauvon VPK.

PÅ MÄSSAN
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Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund var representerat i 

arbetsgrupper
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9

6
Förslag och  

initiativ ställdes 

stycken

5
Utlåtanden 

avgavs 

stycken

• Arbetsgruppen för 
befrämjande av avtals-
brandkårsverksamheten 
vid reformen av rädd-
ningsväsendet

• Inrikesministeriets 
arbetsgrupp för arbets-
välfärd vid reformen av 
räddningsväsendet

• Räddningsinstitutets 
delegation

• Kommittén för Årets 
brandman

• Urvalsrådet för Brand-
skyddsfondens innova-
tionspris

• SPEK:s utbildningskom-
mitté

• Utvecklingsnätverket 
för Räddningsinstitutets 

utbildning av avtalsper-
sonal

• Projektet för utryck- 
ningskörande och place-
ringen av utryckningsfor-
don på lägesplatsen

• Mellersta Finlands hjärt-
distrikts Kandee-projekt

• Styrgruppen för Finlands 
Brandbefälsförbunds 
projekt Mental omsorg 
vid räddningsverken

• Styrgruppen för 
Finlands Brandbefäls-
förbunds projekt Stöd 
för förändringsstyrning 
inom räddningsväsendet

• Kommittén för rädd-
ningsbranschens menta-
la arbetarskydd.

Bland andra: inrikesminister 
Paula Risikko, inrikesminister 
Kai Mykkänen, presentation 
inför BSF:s styrelse, riksdagens 
förvaltningsutskott samt kans-
lichef Ilkka Salmi.

Man träffade FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS 
FÖRBUND VAR MED I FÖLJANDE 
ARBETSGRUPPER

36
I möten deltog man 

gånger

Förbundets representanter 
träffade 17.10.2018 kanslichef 

Ilkka Salmi.

Ordförande Antti Ran-
takangas överlämnade 
åt inrikesminister Kai 
Mykkänen vår presen-
tation gällande ”Utnytt-
jande av ny teknologi 
och digitalisering inom 
räddningsväsendet”.
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• Harjunalustan VPK
• Brandkåren i Kauhava
• Brandkåren i Ylihärmä
• Punkaharjun VPK
• Kerimäen VPK
• Replot FBK

• Dragnäsbäck FBK
• Brandkåren i Ylistaro
• Lappeenrannan VPK
• Lauritsalan VPK 
• Rutolan VPK
• Tirilän VPK 

• Jämsänkosken VPK 
• Nakkilan VPK
• Parkanon VPK
• Pelkosenniemen VPK

• Tulimeri -kryss-
ningen 19.–20.1.
• Regionalutbildning 
Ådalarna, Nivala 
16.–17.2.
• Finlands Brandbe-
fälsförbunds avtals-
brandkårsdag 24.3.
• Räddningsinstitu-
tets kurs nr 43 för 
avtalsbrandkårs chef, 
utbildning 13.4.
• DELOITTE GDPR 
-utbildning över 
nätet 12.5.
• Utbildning för 
ungdom och damer 
vid Sydöstra Finlands 
brand- och rädd-
ningsförbund 1.9.
• Västra Finlands 
Förbunds för rädd-
ningsbranschen 
höstutbildningsda-
gar på m/s Viking
Amorella 13.–14.10.
• Utbildningsveckän-

da för brandkårerna 
i Södra Savolax  
20.–21.10.
• Avtalsbrandkåris-
ternas i Södra Öster-
botten regionalkom-
mittés möte 25.10.
• Räddningsinstitu-
tets kurs nr 44 för 
avtalsbrandkårs chef, 
utbildning 9.11.
• Kymmenedalens 
räddningsverk, 
Miehikkälä brand-
station, presentation 
av barometern för 
avtalsbrandkårskom-
mittén 15.11.
• Arbetshälsoinsti-
tutets och Finlands 
Brandbefälsförbunds 
seminarium kring 
arbetarskydd 22.11.
• Avtalsbrandkåris-
ternas i Södra Öster-
botten regionalkom-
mittés möte 28.11.

UTBILDNINGS- 
TILLFÄLLEN BL.A.

Årsseminariet i 
Tammerforshuset.

Verksamhetsledaren talar vid en brandkårsfest.Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbunds styrelsemöte.

16
Lokala utbildningstillfällen och 

besök ute på fältet genomfördes 

gånger:

37
Vi deltog i festtillfällen   

(brandkårers och räddningsverks  
fester, seminarier)

gånger

13
Regionala m.fl. utbildnings- 

tillfällen hölls 

gånger
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    VÄRDERINGAR

FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND deltog i det värderingsarbe-
te som koordinerades av Finlands Brandbefälsförbund och finansierades 
av Brandskyddsfonden. Värderingarna godkändes vid Brandbefälsda-
garna i Lahtis år 2018 och dokumentet undertecknades av följande 
instanser: Finlands Brandbefälsförbund, inrikesministeriet, räddnings-
direktörerna, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet 
JHL rf, Finlands Brandmannaförbund SPAL, Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund SSPL, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, 
Räddningsinstitutet och Räddningsinstitutets elevförening.

MÄNSKLIGT, 
PÅLITLIGT, PÅ ETT 
PROFESSIONELLT SÄTT

Representanter för räddningsbranschens centrala aktörer vid underteckningstillfället i Lahtis våren 2018.

UTMÄRKELSER    

Från vänster Juho Luukko, Siiri L’Ecuyer, Antti Rantakangas, Ari Keijonen, Tomi Timonen och Isto Kujala.

BRANDBEFÄLSFÖRBUNDET 
TILLDELADES AVTALSBRANDKÅRS-
UTMÄRKELSEN 
FINLANDS AVTALS-
BRANDKÅRERS FÖRBUND 
tilldelade Finlands Brand-
befälsförbund den första 
Avtalsbrandkårsutmärkel-
sen. Enligt vårt Förbund har 
Finlands Brandbefälsför-
bund konsekvent och syste-
matiskt samt med använd-
ning av korrekta begrepp 
informerat om sådant som 
ansluter sig till räddnings-
branschen. Vårt Förbund 
uppskattar särskilt den 
användning av begreppet 
avtalsbrandkår som kan ses 
i den informationen. Fin-

lands Brandbefälsförbund 
följer aktivt med samhälls-
debatten och har tagit ställ-
ning för tryggheten särskilt 
i anslutning till sommarens 
markbränder och varningar 
för markbränder.

I SITT ÖVERRÄCKNINGS-
TAL konstaterade Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbunds 
ordförande, riksdagsman 
Antti Rantakangas, att Fin-
lands Brandbefälsförbund 
har gjort ett gott arbete 
för att öka användningen 
av korrekta begrepp inom 

räddningsbranschen.  
I Finland handhas rädd-
ningsuppdragen av yrkes- 
och avtalsbrandkårerna. 
Detta bör även konsekvent 
avspegla sig i all informa-
tion i räddningsbranschen. 
Här har Brandbefälsför-
bundet varit en aktör som 
är värd erkänsla. Brandbe-
fälsförbundets ställningsta-
ganden och information i 
anslutning till markbränder-
na har betjänat medborgar-
na och hela samhällstrygg-
heten väl, konstaterade 
Rantakangas. 
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    UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN 

FÖRBUNDETS STYRELSE BEVIL-
JAR förtjänsttecknen på basen 
av ansökan och på de grunder 
som anges i reglementet om 
förtjänsttecken. Förtjänstteck-
net bekostas av det samfund 
som gjort ansökan.

ANSÖKAN GÖRS på den blan-
kett som hittas på Förbundets 
hemsidor och ur ansökan bör 
framgå de förtjänster på basen 
av vilka man ansöker om för- 
tjänsttecknet.

FÖRBUNDETS 
UTMÄRKELSER 2018
FÖRBUNDETS  
UTMÄRKELSER
I RANGORDNING:
• Avtalsbrandkårskorset
• Specialförtjänstkorset
• Förtjänstkorset
• Gyllene förtjänstmedaljen med spänne
• Gyllene förtjänstmedaljen
• Silverne förtjänstmedaljen med spänne
• Silverne förtjänstmedaljen
• Förtjänstmedaljen i brons med spänne
• Förtjänstmedaljen i brons

ÅR 2018 HAR BEVILJATS FINLANDS 
AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUNDS 
FÖRTJÄNSTTECKEN:

518

*

*

46GYLLENE  
FÖRTJÄNSTTECKEN

SILVERNE  
FÖRTJÄNSTTECKEN FÖRTJÄNSTTECKEN  

I BRONS

AVTALSBRANDKÅRSKORSET ÄR ett förtjänsttecken som man inte kan ansöka om. 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund beviljar endast ett avtalsbrandkårskors per år 
att utdelas på Förbundets årsdag 4.2. Man kan ännu inte ansöka om Förtjänstkorset 
eller Specialförtjänstkorset. Vi kommer i ett medlemsinfo att meddela om när man 
kan börja ansöka om dem.

UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN    

FÖRTJÄNST- 
TECKEN ÅT  
AKTÖRER  
INOM  
FÖRBUNDET
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VID FÖRBUNDETS STY-
RELSEMÖTE 24.2.2018 i 
Tammerfors överräcktes 
åt Förbundets skatt-
mästare Reijo Tiihonen 
medaljen av I klass av 
Finlands Vita Ros’ orden 
med guldkors vilken 
beviljats av Republikens 
President. Tiihonen har 
verkat inom styrelsen 
för Finlands Avtals-
brandkårers Förbund 
och som dess skattmäs-
tare allt sedan Förbun-
det grundades. Reijo 
Tiihonen har deltagit i 
brandkårsarbetet i över 
50 år. 

INRIKESMINISTER KAI 
MYKKÄNEN beviljade 
27.2.2018 räddnings-
branschens högsta 
förtjänsttecken Brand-
korset åt ordförande för 
Finlands Avtalsbrandkå-
rers Förbund, riksdags-
man Antti Rantakangas. 
Antti Rantakangas har 
verkat som Förbundets 
ordförande sedan år 
2011.
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    ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2018 

BRANDKÅREN I 
LAPPAJÄRVI ÄR  
ÅRETS AVTALS- 
BRANDKÅR 2018
UTMÄRKELSEN ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2018 ÖVERRÄCKTES  
25.8.2018 I LAPPAJÄRVI ÅT BRANDKÅREN AV FINLANDS 
AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUNDS ORDFÖRANDE ANTTI 
RANTAKANGAS. 

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2018    
VETO

A &
 VO

IM
A

A

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR utses av styrelsen för Fin-
lands Avtalsbrandkårers Förbund på basen av initiativ 
från brandkårer och privatpersoner. Förslag ställs på 
adressen toimisto@sspl.fi senast 31.7.2019.

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 brandkåren i 
Kauhava, 2012 Tirilän VPK, 2013 Punkaharjun VPK, 2014 
Porin VPK, 2015 Pyhäsalmen VPK, 2016 Kustavin VPK och 
2017 Virojoen VPK.

BRANDKÅREN 
I LAPPAJÄRVI

2019 – ER BRANDKÅR?

Lappajärvi brandkårister i gruppfoto. 
Ordförande Antti 
Rantakangas 
överräcker 
diplomet åt 
ordförande för 
Lappajärven 
palomiehet ry, 
Jussi Huhtinen.

MED DEN RIKSOMFAT-
TANDE UTMÄRKELSEN 
VILL Finlands Avtalsbrand-
kårers Förbund betona 
den betydelse som en väl 
fungerande avtalsbrandkår 
med personliga avtal och 
som deltar i sitt områdes 
alla alarmuppdrag har för 
räddningsväsendet.

Valet av brandkåren 
i Lappajärvi till Årets 
avtalsbrandkår 2018 
motiverar Förbundet 
på följande sätt:

• BRANDKÅREN ÄR stor 
då det gäller personalen – 
till den aktiva gruppen hör 
38 avtalsbrandkårister.
• BRANDKÅREN HAR god 
utryckningsberedskap för 
alla alarmuppdrag.

• BRANDKÅREN HAR – 
tack vare det stora antalet 
avtalsbrandkårister – för-
måga att sköta flera rädd-
ningsuppdrag samtidigt.
• VERKSAMHETENS 
SÄRDRAG och alarmupp-
dragen påverkas av sjön 
Lappajärvi, där man har 
beredskap att fungera med 
både båt- och luftkuddefar-
koster.
• BRANDKÅREN VERKAR 
med ett professionellt 
grepp och man sköter med 
hjälp av god utbildning och 
övningsverksamhet väl om 
medlemmarnas kunnande.
• BRANDKÅRENS 
VERKSAMHET stöds av 
föreningen Lappajärven 
palomiehet ry, som har en 
mångsidig verksamhet och 
ett stort medlemsantal på 

66 personer inklusive dam- 
och ungdomsavdelningar.
• BRANDMANNAFÖR-
ENINGEN DELTAR aktivt i 
olika evenemang inom sitt 
verksamhetsområde.
• FÖRENINGEN HAR även 
aktiv talko- och medelan-
skaffningsverksamhet samt 
ett gott förhållande och 
gott anseende gentemot 
kommunen.
• DEN GODA BRAND-
KÅRSANDAN syns tydligt 
i brandkårens och brand-
mannaföreningens verk-
samhet.
• AVTALSBRANDKÅRS-
VERKSAMHETEN har för 
mången som verkat inom 
brandkåren i Lappajärvi ut-
gjort en väg till yrken inom 
räddningsbranschen eller 
andra trygghetsområden.
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    FÖRBUNDETS PUBLIKATIONER 

SSPL:S PUBLIKATIONER
PAMFLETTER
• Avtalsbrandkåren 2020 -  C:1/2014
• För dig och din brandkår -  C:3/2014
• Räddningsväsendet och avtalsbrand- 
kårerna i Finland, - 2. upplagan - C:4/2015
• Internationell broschyr:  
Sopimuspalokunnat Suomessa I  
2. upplagan - C:6/2018 (på finska, svenska, 
engelska, tyska, ryska och spanska)
• Internationell broschyr:  
Sopimuspalokunnat Suomessa II  
2. upplagan - C:7/2018 
(på finska, estniska, norska, franska,  
italienska och portugisiska)
• SSPL – Vår verksamhet år 2017

FORSKNINGS- 
PROJEKT
• Palokuntasopimukset
Suomessa - B:1/2010  
(avtalsutredning, endast  
på finska)
• Den välmående avtals- 
brandkåren - B:2/2012
• Sopimuspalokuntien  
lähtövarmuus - B:3/2013  
(inkl. resumé på svenska)
• Avtalsbrandkårsbarometern 
2014 - B:4/2015
• Avtalsbrandkårsbarometern 
2017 - B:5/2017

SSPL_juliste_A3.indd   1 26.11.2018   10.21 SSPL_juliste_A3_RUOTSI.indd   1 26.11.2018   13.19

Drag & kraft
DON FÖR ATT UTVECKLA ARBETSVÄLFÄRD OCH DRAGNINGSKRAFT – FÖR BRANDKÅRISTERNA

Vetoa & voimaa
TYÖHYVINVOINNIN JA VETOVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEN VÄLINEITÄ PALOKUNTALAISILLE

Hyvinvoiva sopimuspalokunta   1

Hyvinvoiva  
sopimuspalokunta

Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen

anne mallius 2012
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja - B:2/2012

Vetoa & voimaa

FÖRBUNDETS PUBLIKATIONER   

AFFISCHER
• Såhär kan envar förbättra  
samspelet
(ur projektet Drag & Kraft)
• Välkommen att bekanta dig med 
avtalsbrandkårsverksamheten!

BROSCHYRER
FÖR MEDLEMSREKRYTERING:
• Kom med i verklig action (dragspelsbrochyr) 
• Ei aina niin SIISTI HOMMA (fickbroschyr,  
endast på finska)

FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH PRESENTATION 
AV AVTALSBRANDKÅRSVERKSAMHETEN:
• Kom med i brandkårsverksamheten –
Avtalsbrandkårerna inom räddningsväsendet
(finns även på engelska)

TRYGGHETSKOMMUNIKATION FÖR ATT AKTIVERA 
DEN EGNA MEDLEMSKÅREN:
• Dela med dig av din kunskap!

HANDBÖCKER
• Palokuntayhdistys toimii  
2. upplagan - A:2/2012 (endast på 
finska)
• Utveckla utryckningssäkerheten 
och -snabbheten! - A:3/2015
• Handboken Drag och Kraft  
- A:4/2017

2.
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N
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• 
20

18

SOPIMUSPALOKUNNAT 
SUOMESSA

BRIGADAS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

EN FINLANDIA

КОНТРАКТНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ 

В ФИНЛЯНДИИ

DIE VERTRAGSFEUERWEHREN 

IN FINNLAND 

CONTRACT FIRE BRIGADES 

IN FINLAND

AVTALSBRANDKÅRERNA 

I FINLAND

SOPIMUSPALOKUNNAT 

SUOMESSA
LEPINGULISED TULETÕRJUJATE BRIGAADID 

SOOMES

BRIGADES DE POMPIERS SOUS CONTRAT 

EN FINLANDE
VIGILI DEL FUOCO A CONTRATTO  
IN FINLANDIA
BRIGADAS DE BOMBEIROS SOB CONTRATO 

NA FINLÂNDIA

AVTALEBRANNVESEN 

I FINLAND 

2.
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N
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• 
20

18

1

Räddningsväsendet och 
avtalsbrandkårerna  

I FINLAND
Fakta för medborgare 

och beslutsfattare

1

Pelastustoimi ja  
sopimuspalokunnat 

SuomeSSa
Faktatietoa kansalaisille ja 

päätöksentekijöille

M
ITÄ

S TÄ
LLÄ SIVU

LLA O
N

, EH
KÄ PIEN

I VIN
JETTI

Toimintamme vuonna 2017

Sopimuspalokuntien puolesta

AVTALSBRANDKÅRS-
BAROMETERN

2017

Samman-
fattning av 

enkät-
materialet

sopimuspalokunta-

barometri
2014

Kehitä lähtövarmuutta ja -nopeutta!       1

Opas 

palokuntien 

hälytysosastoihin 

perehdytettäville

ja -nopeutta!

Kehitä
lähtövarmuutta

Kehitä lähtövarmuutta ja -nopeutta! – Suomen SopimuSpaloKuntien liiton julKaiSuja, Sarja a:3/2015

1   SOPIMUSPALOKUNTA 2020

SopimuS-
palokunta 

2020

Näkökulmia ja strategisia liNjauksia 
sopimuspalokuNtatoimiNNaN kehittämiseksi

Tietoa

:stä!

Tietoa

:stä!

Tietoa

:stä!

TILLGÄNGLIGA ELEKTRONISKT OCH I BEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING SOM 
TRYCKSAK. BESTÄLL NU!
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     KURSERNA 43 OCH 44 FÖR AVTALSBRANDKÅRSCHEFER 

RÄDDNINGSINSTITUTETS 
KURS NR 43 FÖR AVTALS-
BRANDKÅRS CHEFER 
AVSLUTADES i april 2018. 
14 brandkårister  
genomgick kursen:
Janne Avikainen
Mikkelin Esikaupungin VPK
Jani Kankkunen 
Grankulla FBK 
Marko Karonen 
Säkylän VPK 
Toni Kukkola 
Tuohikotin VPK

Teemu Lehtinen 
Tuusulan VPK 
Päivi Lindström 
Jokelan VPK 
Mika Manninen
Pieksämäki (PBK)
Norberto
Martin-Nohrström
Avtalsbrandkåren i Masku
Martti Myller 
Asolan VPK 
Vesa Mäenpää 
Säkylän VPK 
Antti Niemelä

Räddningsinstitutet:

TVÅ KURSER FÖR  
AVTALSBRANDKÅRS CHEFER 2018

Sodankylän VPK
Antti Rautava 
Lappvik FBK 
Sami Tuominen 
Nummen VPK 
Vesa Tölli 
Nivalan VPK
 
KURSDELTAGARNA valde Antti 
Rautava att erhålla Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbunds 
stipendium. Hans civila yrke är 
lots och han fungerar även som 
ordförande för Lotsförbundet.

KURSERNA 43 OCH 44 FÖR AVTALSBRANDKÅRSCHEFER    
LIITO

N
 H

U
O

M
IO

N
O

SO
ITU

KSET 2017

KURS SPK44 
KURSEN NR 44 FÖR AV-
TALSBRANDKÅRS CHEFER 
genomfördes under tiden 
31.8.–2.9. och 22.–23.9. 
på brandstationen i Nivala. 
Avslutningsperioden hölls 
vid Räddningsinstitutet 
5.–9.11. 
16 avtalsbrandkårister 
genomgick kursen.

SOM KURSLEDARE fun-
gerade överlärare Matti 
Hurula. 
Följande personer genom-
gick kursen:
Toivo Eteläaho 
Sallan VPK 
Jarkko Heikkilä 
Sallan VPK
Antti Katajala 
Ylivieskan VPK 
Asko Kela
brandstationen i Ristijärvi 
Jari Kinnunen 
brandstationen i Pyhäjoki 
Jouni Korkeaniemi
Kokkola TPK
Johannes Laksela 
Leppälahden VPK 
Harri Mokkila 
Kyröskosken VPK 

Teemu Perkiö 
Pyhäsalmen VPK
Ari Puhakka 
brandstationen i Ruukki
Ville Pynnönen 
Vaajakosken VPK 
Ilkka Ranta-Nilkku 
 brandstationen i Nivala
Teppo Rinne
Oulun VPK 
Marko Vertanen 
Haapajärven VPK 
Vesa Viipuri
Nakkilan VPK 
Leevi Virtanen 
Kalannin VPK

KURSDELTAGARNA UT-
SÅG Toivo Eteläaho från 
Sallan VPK att vara den som 

bäst uppfyllde egenskaper-
na hos en bra avtalsbrand- 
kårs chef och vid avslut-
ningstillfället överräcktes 
Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbunds stipendium till 
honom.

Jaakko Linko samt Antti 
Rautava som erhöll stipendiet.KURS SPK43

KURS 
SPK44 

Toivo 
Eteläaho

KURS SPK43
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Organisationschef Jaakko Linko:

RÄDDNINGS- 
BRANSCHEN  

ÄR MIN PASSION

ORGANISATIONSCHEF JAAKKO LINKO    

JAAKKO LINKO SOM VÅREN 2018 INLEDDE SITT ARBETE SOM 
ORGANISATIONSCHEF ÄR AVTALSBRANDKÅRIST I ORDETS BÄSTA 
BEMÄRKELSE. BAKOM MANNEN SOM KALLAS ”RÄDDNINGSPRÄSTEN” 
FINNER MAN ARBETSUPPGIFTER SOM KRÄVER SÅVÄL ANDLIG KAPACITET 
SOM SKICKLIGA HÄNDER.

JAAKKOS BRANDKÅRS-
BANA började i ungdoms-
avdelningen på hemorten 
Fredrikshamn.

– Som ung var jag 
säker på att jag skulle sikta 
på att bli yrkesman inom 
räddningsbranschen. Jag 
sysslade med och studerade 
även passionerat musik. Jag 
tror att hos mig via musi-
kens värld föddes intresset 
för teologi och över huvud 
taget ett djupare intresse för 
människans sinnevärld. Jag 
for alltså till Helsingfors för 
att studera teologi och så 
blev jag präst.

Prästens arbete utförde 
Jaakko till en början i orga-
nisationer, församlingar och 
bland annat inom Försvars-
makten och så jobbade han 
med mental omsorg.

– Räddningsbranschen 
och detta med avtalsbrand-
kårsverksamhet var med 
hela tiden. Då jag flyttat 
till Lappo marscherade jag 
in på brandstationen och 
berättade att jag ”alldeles 
på riktigt” ville komma med 
och fungera som avtals-
brandkårist. Där började se-

dan den aktiva banan inom 
räddningsbranschen, först 
som släckningsman, sedan 
som rökdykare. Till och med 
lastbilskörkort blev skaffat, 
och en tid verkade jag vid 
nästan varje utryckning som 
tankbilens chaufför.

Under Lappotiden 
deltog Jaakko i den operati-
va verksamheten så mycket 
han bara hann med tanke på 
huvudarbetet och det övriga 
livet.

– Då jag flyttat till Yli-
härmä utbildade jag mig till 
enhetschef. Mitt civila yrke 
och min bakgrund förenades 
i rollen som ”räddnings-
präst” och jag började bland 
annat utbilda om mental 
omsorg både åt avtals-
brandkårister och yrkesmän. 
Under beredskapen som 
gruppchef har jag fått och 
får sådant som jag verkligen 
vill göra och jag tror att jag 
även kan det. Chefskursen 
gick jag för att utveckla mig 
själv.

JAAKKO LINKO vill till-
lämpa och ta situationer 
under kontroll, fundera på 

större helheter, men han 
skyr inte heller en plats på 
släckningsbilens bakbänk. 
Första delvårdsverksamhet 
ligger också honom nära om 
hjärtat.

– Även om jag har tyckt 
om prästens arbete och 
prästerskapet aldrig kommer 
att gå ur mej helt så började 
jobbet i församlingen kännas 
som alldeles fel plats. Då 
jag sökte jobbet hs Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbund 
kände jag det som om den 
här uppgiften skulle vara just 
för mig. Nu har jag under ett 
knappt år fått fungera som 
organisationschef och fortfa-
rande känns det att detta är 
jobbet för mig

Enligt organisationschef 
Jaakko Linko utgör avtals-
brandkårssystemet det 
finska räddningsväsendets 
stenfot och så kommer det 
att förbli även i framtiden.

– I mitt jobb som 
”avtalsbrandkårist i huvud-
tjänst” kommer jag med sä-
kerhet även i fortsättningen 
att hålla fast vid det att jag 
även deltar i det operativa 
arbetet på fältet.
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    VERKSAMHETSLEDARENS HÄLSNINGAR 

AVTALSBRANDKÅRSVERK-
SAMHETEN var under år 
2018 i en mycket positiv 
anda uppe i debatten. 
Detta berodde bland annat 
på de många markbränder-
na där avtalsbrandkårerna 
spelade en avgörande roll 
för släckningen. Även det 
att finländska avtalsbrand-
kårister vid sidan om yrkes-
männen deltog i släckning-
en av markbränder i Sverige 
väckte uppmärksamhet.

I OFFENTLIGHETEN förstär-
ker de redan rätt allmänt 
använda begreppen ”av-
talsbrandkårsverksamhet” 
och ”räddningsbranschens 
frivilligverksamhet” bilden 

av vår verksamhet. Låt oss 
även i fortsättningen som 
en självklarhet hålla fast 
vid att då vi utför opera-
tiva uppgifter är vi avtals-
brandkårister men att vår 
föreningsverksamhet och 
många stödfunktioner ändå 
baserar sig på frivillighet.

ARBETE MED ATT UTVECK-
LA brandkårsföreningarnas 
frivilligverksamhet finns det 
fortfarande gott om. Brand-
kårsungdomsverksamheten 
drar bra men bristen på 
ungdomsutbildare har 
redan under många år varit 
en utmaning. Som en lös-
ning på detta har uppkom-
mit en utmaningskampanj 

där man uppmuntrar alla 
fullvuxna brandkårister att 
komma med och stöda led-
ningen av ungdomsarbetet. 
Brandkårsungdomsarbete 
är frivilligarbete när det är 
som bäst.

AVTALSBRANDKÅRERNA 
och räddningsbranschens 
frivilligverksamhet behöver 
kontinuerligt nya medlem-
mar. Brandkårsföreningarna 
borde rekrytera kontinuer-
ligt. Innan man rekryterar 
nya medlemmar bör man 
dock sköta om att den 
egna brandkåren lyckas 
hålla kvar medlemmarna. 
Den kraften grundar sig 
på brandkårssamfundets 

Verksamhetsledare Isto Kujala:

TILLSAMMANS 
MOT DET NYA 
DECENNIET

VERKSAMHETSLEDARENS HÄLSNINGAR    

”Brandkårsungdomsarbete 
är frivilligarbete 
när det är som bäst.”

välfärd, goda anda och en 
kvalitativt högtstående 
verksamhet i enlighet med 
räddningsväsendets värde-
ringar. De faktorerna bildar 
basen för dragningskraften 
dvs. att man får nytt folk 
med i verksamheten. 

RÄDDNINGSVERKEN 
fungerar alla på sitt eget 
sätt. Även inom de enskilda 
räddningsverken kan det 
finnas olika verksamhets-
kulturer enligt modellen 
”Endast inom vårt område 
eller i vår brandkår gör man 

saker rätt”. Inom räddnings-
väsendet borde alla aktörer 
dock vara bättre på att se 
och förstå räddningsväsen-
dets helhet. Samarbete och 
en vidare syn behövs hos 
oss alla för annars kommer 
vi inte att ha framgång.

FRAMÅT TILLSAMMANS 
mot ett starkare räddnings-
väsende! 
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    STYRELSEN 2018–2019 

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 

STYRELSEN 2018-19

Ville Bräysy
medlem, brandkåren i Tyrnävä                                                                     

ville.braysy@gmail.com   

21

Antti Rantakangas
ordförande

 Haapaveden VPK

19

Reijo Tiihonen
skattmästare, Honkajoen VPK                 

reijo.tiihonen@pp2.inet.fi

13

Juho Luukko
viceordf., Drumsö FBKK
juho.luukko@gmail.com

1

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

13

Markku Kallio
2. viceordf., 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

STYRELSEN 2018–2019    

22

21
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19

17
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9
8

7
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14

15

16

12

5
6

2
1

3
4

13

SSPL:N
 H

A
LLITU

S JA YH
TEYSTIED

O
T

Pasi Kanerva 
suppleant, Ruskon VPK                                                                          

pasimikael.kanerva@gmail.com   

ENLIGT FÖRBUNDETS 
TRADITIONER DELTAR 
SUPPLENTERNA 
AKTIVT I STYRELSENS 
ARBETE.

 Juha Komulainen
suppleant, Peltosalmen VPK

komulaiset@luukku.com

17

Mauno Peltokoski
suppleant, Nurmon VPK

mauno.peltokoski@netikka.fi

14

Isto Kujala
verksamhetsledare
isto.kujala@sspl.fi

Jaakko Linko
organisationschef 

jaakko.linko@sspl.fi

9

Jyrki Tarhonen
suppleant, Hartolan Palokunta

 jyrki.tarhonen@hartola.fi

7

Outi Toivonen
suppleant, Ylöjärven VPK

outi.toivonen@sspl.fi

12

5

I KANSLIET:

Hitta i sty
relsen d

en  

som represe
nterar d

itt 

eget om
råde!  



Mallaskatu 4 A 10 
15140 LAHTIS

www.sspl.fi

Isto Kujala
verksamhetsledare
tel. 040 075 2364
isto.kujala@sspl.fi

Jaakko Linko
organisationschef
tel. 050 373 9571 
jaakko.linko@sspl.fi

VI ÄR ÄVEN  
AKTIVT MED  

I SOCIALA  
MEDIA!


