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För avtalsbrandkårernas bästa
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SSPL
Verkat för avtalsbrandkårernas sak sedan år 2001
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RF grundades i Tammerforshuset 4.2.2001 av 232 brandkårsföreningar som kände oro över brandkårernas
position i det regionala räddningsväsende som var på kommande. Samtidigt
inleddes grundandet av Förbundets regionalavdelningar.
DET MEST BETYDELSEFULLA som Förbundet uppnådde under sin första tid
var utvecklandet av det riksomfattande avtalssystemet mellan räddningsverken
och brandkårsföreningarna då man övergick till ett regionalt räddningsväsende år 2004. I enlighet med det riksomfattande ramavtalet mellan Finlands
Kommunförbund och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund övergick samtliga
avtalsbrandkårer till ett avtalskompanjonskap med den instans som arrangerade det nya systemet.
PÅ NÅGRA ÅR uppnådde Finlands Avtalsbrandkårers Förbund en erkänd ställning som avtalsbrandkårernas starka organisation. Det märktes bland annat i
det att Förbundet erhöll representation i räddningsbranschens alla riksomfattande kommittéer och arbetsgrupper av betydelse. Under förra årtiondet arbetade Förbundet även för att bevara räddningsväsendets självständiga position.
UTVECKLANDET AV BRANDKÅRSUTBILDNINGEN och arbetarskyddet,
avtalspersonalens arbetshälsovård samt välfärden inom brandkårsföreningarna och bland deras personal har även varit högt uppe på agendan under det
gångna decenniet. Förbundet medverkar på mångahanda vis i den pågående
beredningen av räddningsväsendets reform.
IDAG HAR Förbundet 535 medlemssamfund och medlemstäckningen är över
75 % av vårt lands avtalsbrandkårer i FBK- och PBK-form.
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ORDFÖRANDES HÄLSNING

RÄDDNINGSVERKSAMHET ÄR ett
lagspel där värdet av teamwork når
oanade höjder. Det må sedan vara
fråga om ett släckningspar, en enhet,
en grupp eller en större formation,
slutresultatet är i allmänhet mera
än summan av sina delfaktorer.
Bränder slocknar och olycksoffer får
hjälp pålitligt, mänskligt och på ett
professionellt sätt.

”Erfarenheterna från
det gångna året
ger anledning att
förvänta sig att
samarbetet blir
allt tätare i framtiden.”

AVTALSBRANDKÅRERNAS FÖRBUND har redan i 17 år verkat för
avtalspersonalens bästa och med
målsättningen att utveckla brandkårsverksamhetens förutsättningar
och samtidigt höja kvaliteten på de
tjänster som avtalsbrandkårerna
erbjuder samhället. Att verka på
riksnivå med bl.a. ministerierna,
riksdagen och andra riksomfattande
aktörer har tjänat avtalsbrandkårsverksamheten väl. Det har varit en
av ordförandes och verksamhetsledarens centrala uppgifter.
ÅRET 2017 visade åter en gång att
samarbete och teamwork behövs
och leder till resultat. Vårt Förbund
var med på många håll. Här kom-

ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa brandkårist och samarbetspartner
mer vi att presentera Förbundets
verksamhet under år 2017, av vilken
endast en del syns bland brandkårernas medlemmar.
FÖRBUNDETS STYRELSE har varit
aktiv, enligt traditionen. Tack för den
aktiviteten!
ÅT HEINI KÄMÄRÄINEN vill jag
rikta ett särskilt tack. Hon förde projektet Drag och Kraft fint i mål. Det
projektet har varit enastående inom
räddningsbranschen och uppnått
vida popularitet.
JAG TACKAR våra samarbetskumpaner för den sympati de visat avtalsbrandkårerna och verksamheten
inom vårt Förbund. Erfarenheterna
från det gångna året ger anledning
att förvänta sig att samarbetet blir
allt tätare i framtiden.
ETT FINT ÅR 2017 är förbi. Låt oss
göra år 2018 ännu finare
– tillsammans!

Antti Rantakangas
Ordförande

– Antti Rantakangas
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2017

FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2017

SSPL:S STYRELSE sammanträdde sex gånger.

SSPL:S AKTUALITETSSEMINARIUM
hölls i Tammerfors
18.2.2017. I seminariet
deltog 127 personer.

Förbundets verksamhet 2017
FÖRBUNDET ARRANGERADE 12 regionala
utbildningstillfällen.
UTBILDNINGSTILLFÄLLENA HAR
BEHANDLAT:
• förnyelsen av räddnings-

väsendet
• räddningsväsendets
strategi
• arbetarskydd och
arbetsvälfärd
• den säkerhetsutbildning
som brandkåristerna ger
• projektet Drag & Kraft
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2

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT har sex medlemmar och har under året
sammankommit tre gånger.

• förbättrande av den
fysiska konditionen ->
projektet Kroppen och
knoppen (AHI)
• försäkringsfrågor
• vikten av brandkårernas
utryckningssäkerhet.

STYRELSEN SAMMANKOM till
6 möten, i vilka 13-16 personer
deltog. Styrelsen består av ordförande, åtta ordinarie medlemmar och åtta suppleanter. Även
suppleanterna deltar aktivt i
styrelsearbetet.

3

BILDERNA ÄR tagna vid de regionala utbildningstillfällena. 1. Utsjoen VPK:s brandstation,
2. brandstationen i Kajana och 3. Sodankylän
VPK.
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KANSLIETS ARBETSFÄLT

UNDER ÅRET sände man per post två
och per e-post tolv medlemsinfon. De
sändes på både finska och svenska.

Kansliets
arbetsfält
UNDER ÅR 2017 betjänade
Förbundets kansli medlemssamfunden och enskilda brandkårer
i över 300 enskilda frågor. Man
tog kontakt med kansliet i bl.a.
följande ärenden:
• räddningslagen och
-förordningen
• instruktioner och bestämmelser
i anslutning till räddningsuppdrag
• arbetarskyddet
• brandkårsutbildningen
• brandkårsavtalen
• användningen av unga vid
räddningsuppdrag
• försäkringsfrågor
• frågor gällande körkort och
yrkeskompetens
• föreningslagen
• föreningars stadgar
• arbetsvälfärden i föreningar
• tvister.
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I medlemsinfona har man bland annat
tagit upp följande frågor:
• utbildningen av avtalspersonalen
• arbetarskyddet
• aktuella frågor som påverkar
avtalsbrandkårsverksamheten och
brandkårsföreningarna
• reformen av räddningsväsendet
• olika projekt
• Förbundets utlåtanden och
framställningar
• avtalsbrandkårsverksamhetens ledtal
• Brandskyddsfondens understöd till
avtalsbrandkårerna
• Förbundets tjänsteutbud
• olika evenemang som är nyttiga med
tanke på brandkårsverksamheten
• enkäten Avtalsbrandkårsbarometern
• frågor gällande arbetslösa
brandkårister.
UTÖVER MEDLEMSINFONA har man
till brandkårerna även sänt information
som myndigheterna har bett att man
skulle förmedla till brandkårsföreningarna.

MÅNGA TRYCKSAKER UT PÅ FÄLTET

Till medlemssamfunden sändes
månatlig information

Räddningsväsendet och
avtalsbrandkårerna
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Många trycksaker ut på fältet
Under året delade man till brandkårerna och samarbetsinstanser ut
SSPL:s publikationer enligt följande:
• medlemsrekryteringsbroschyrer
(dragspelsmodellen) 10 050 st
• medlemsrekryteringsbroschyrer
(den lilla) 9 850 st
• säkerhetskommunikationsbroschyren
620 st
• medlemsrekryteringsbroschyrer på
svenska (dragspelsmodellen) 540 st
• Räddningsväsendet och

avtalsbrandkårerna i Finland 790 st
• Räddningsväsendet och avtalsbrandkårerna i Finland (på svenska) 125 st
• Avtalsbrandkårerna i Finland, del I, 300 st
• Avtalsbrandkårerna i Finland,
del II, 338 st
• Avtalsbrandkåren 2020 570 st
• Avtalsbrandkåren 2020 (på svenska) 80 st
• Avtalsbrandkårsbarometern 2014 120 st

DESSUTOM HAR SSPL:s flerspråkiga broschyrer utdelats vid besök utomlands och då
utlänningar besökt Finland. T.ex. i samband med CTIF-tävlingarna i Villach, Österrike,
utdelades 150 broschyrer.
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SSPL PÅ RIKSNIVÅN

SSPL PÅ RIKSNIVÅN

SSPL är kraftfullt med
i den riksomfattande
verksamheten

Aktualitetsöversikten vid Södra Savolax regionalavdelnings möte i Juva.

REPRESENTANTER FÖR Förbundet har under år 2017 varit med i
följande arbetsgrupper:
• arbetsgruppen för befrämjande
av avtalsbrandkårsverksamheten i
anslutning till reformen av räddningsväsendet
• arbetsgruppen för arbetsvälfärd i
anslutning till reformen av räddningsväsendet
• styrgruppen för SPEK:s projekt ”Miksi
palokuntatoiminta hiipuu tai viriää”
(”Varför brandkårsverksamheten förtvinar eller lever upp”)
• Arbetshälsoinstitutets och SSPL:s gemensamma arbete för att befrämja ett
beaktande av fysisk kondition och god
näring i avtalsbrandkårerna (projektet

”Kroppa ja nuppi”, ungefär ”Kroppen
och knoppen”)
• SPEK:s, FBBF:s och SSPL:s gemensamma arbetsgrupp: ”Palokuntien toimintaohjelma” (ett verksamhetsprogram
för brandkårerna)
• Räddningsinstitutets delegation
• Kommittén för Årets brandman
• urvalsrådet för Brandskyddsfondens
innovationspris
• SPEK:s utbildningskommitté
• styrgruppen för projektet ”Tillgången
på och inriktningen av säkerhets- och
räddningstjänster för kommuninvånarna” (KUPE).

Presentation av avtalsbrandkårsverksamheten vid SPAL:s seminarium Turvallinen Suomi.

Verksamhetsledaren har
hållit festtalet vid många
brandkårers fester.

UNDER ÅRET har Förbundet avgivit sammanlagt nio utlåtanden och framställningar
till riksdagen och olika ministerier.
VERKSAMHETSLEDAREN REPRESENTERADE Förbundet och avtalsbrandkårsverksamheten vid 24 riksomfattande eller regionala seminarier och evenemang.
VERKSAMHETSLEDAREN DELTOG som SSPL:s representant i 18 medlemssamfunds
jubileumstillfällen.
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Riksdagen har hört SSPL i
frågor i anslutning till
säkerhet, räddningsväsendet
och avtalsbrandkårsverksamheten.
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PROJEKT 2017

DRAG & KRAFT

drag & kraft -projektet
Avtalsbrandkårsbarometern 2017
ENKÄTEN AVTALSBRANDKÅRSBAROMETERN genomfördes 30.5.–26.6.2017. Enkäten
besvarades av sammanlagt 1531 personer. I
barometern granskade man bland annat hur
samarbetet mellan brandkårerna och räddningsverket fungerar inom olika regioner. Vidare
utredde man arbetarskyddet och arbetshälsovården samt brandkårernas medlemsrekrytering. Rapporten delades ut till alla avtalsbrandkårer och till olika ansvarsinstanser inom
räddningsväsendet. Projektet Avtalsbrandkårsbarometern 2017 finansierades av Brandskyddsfonden.

PROJEKTET STARTADES 1.12.2016 och
avslutades 31.10.2017. Som projektets
avlönade personal fungerade experten på arbetsvälfärd, psykolog Heini
Kämäräinen. Som resultat av projektet
utdelades till alla avtalsbrandkårer och
Förbundets samarbetskompanjoner
paketet Drag& Kraft som förutom ett
följebrev innehöll handboken Drag
& Kraft, planschen ”Såhär kan envar
förbättra samspelet”, en frisbee med

projektets logo och instruktioner för
spelet Ultimate.
Heini Kämäräinen skrev 15 blogginlägg i anslutning till ämnet. På Facebook
fördes en nätintroduktion till Drag &
Kraft och i den deltog 1271 personer.
Heini Kämäräinen presenterade projektet vid ett flertal olika evenemang inom
räddningsbranschen. Projektet Drag &
Kraft finansierades av Brandskyddsfonden.

Vetoa &
vo
Drag & kraft imaa

Projektet Kroppa ja nuppi kuntoon
(Kroppen och knoppen i skick)

TYÖ HYV

DON FÖR ATT UTVECKLA

ARBETSVÄ LFÄRD OCH

INVOIN

NIN JA

VETOV

OIM AIS

DRAGNING SKRAFT – FÖR

UU DEN

KEH ITT
ÄM ISE

N VÄL INE

ITÄ PAL

OKUN TAL

AIS ILLE

BRANDKÅ RISTERNA

SÅHÄR KAN EN

VAR FÖRB

SAMSPELET ÄTTRA

SSPL DELTOG som en aktiv aktör vid
beredningen av Arbetshälsoinstitutets projekt Kroppa ja nuppi kuntoon
och i dess förverkligande. Projektet
är en del av projektet TyhyverkostoX
– Arbetshälsa, arbetarskydd och arbetsvälfärd genom nätverk. Projektet
finansieras av Europeiska Strukturfonden. Från SSPL har Isto Kujala,
Heini Kämäräinen och Elina Ravantti
deltagit i förverkligandet av nättjänsten Kroppa ja nuppi kuntoon.
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Drag & kraft
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Heini Kämäräinen.
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FÖRBUNDET FICK EN EGEN FANA

FANAN SPIKADES med 22 spikar. De
första sex spikarna representerade medlemssamfunden och brandkåristerna.

Förbundet fick en egen fana
SSPL:S FANA VIGDES
i bruk i samband med
aktualitetesseminariet.
Till fanspikningsceremonin hade som fanspikare
inbjudits representanter
för 22 olika instanser.
Fanan välsignades av
pastor, enhetschef
Jaakko Linko. Fanans
designer, styrelsemedlemmen Silvio Hjelt
beskrev fanans heraldiska symbolik.

MEDLEMSKÅRENS OCH
BRANDKÅRISTERNAS SPIKAR:
1. en representant för en avtalsbrandkår i
FBK-form – vice ordförande Petri Aalto,
Åbo FBK (fd. medlem i SSPL:s styrelse)
2. en representant för en avtalsbrandkår
i PBK-form – Valtteri Hokkanen,
Pieksämäen HSPK
3. avtalsbrandkåristernas spik
– Elina Ravantti, Sääksjärven VPK
4. brandkårsveteranernas spik
– Pekka Koskikari, Drumsö FBK
(deltog i SSPL:s grundande möte)
5. brandkårsdamernas spik
– Hanna Sinkkonen, Tuuloksen
kirkonseudun VPK
6. brandkårsungdomarnas spik
– Adele Liimatainen som i Taivassalon
VPK utsetts till Årets brandkårsungdom.
STATSMAKTENS SPIK:
7. räddningsöverdirektör Esko Koskinen,
inrikesministeriet
RÄDDNINGSVERKENS SPIK:
8. räddningsdirektör Jaakko Pukkinen,
ordförande för räddningsdirektörerna
BRANDKÅRERNAS GEMENSAMMA
REGIONALSVERKSAMHETS SPIK:
9. ordförande Markku Leinonen,
Kymmenedalens avtalsbrandkårer
ORDFÖRANDENAS SPIKAR:
10. Pekka Koivunen
(ordförande åren 2001–2002)
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FANSPIKNINGEN

Fanspikningen
11. Isto Kujala
(ordförande 2003–2006)
12. Mauno Peltokoski
(ordförande 2007–2010)
13. Antti Rantakangas
(ordförande 2011–)
STYRELSENS FÖR FINLANDS
AVTALSBRANDKÅRERS
FÖRBUND SPIK:
14. vice ordförande Juho Luukko
FANANS DESIGNERS SPIK:
15. styrelsemedlemmen Silvio Hjelt,
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund
FANANS VIGSELFÖRRÄTTARES SPIK:
16. pastor, enhetschefen i
Ylihärmä brandkår Jaakko Linko
DET GODA SAMARBETETS SPIKAR:
17. rektor Mervi Parviainen,
Räddningsinstitutet
18. räddningsdirektör Olli-Pekka Ojanen,
räddningsverket i Birkaland
19. verkställande direktör Marko Hasari,
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
20. verksamhetsledare Ari Keijonen,
Finlands Brandbefälsförbund
21. organisationschef Kim Nikula,
Finlands Brandmannaförbund
SPIKEN FÖR EN GOD FRAMTID FÖR
AVTALSBRANDKÅRERNA
OCH BRANDKÅRSFÖRENINGARNA:
22. brandkårsungdomen in spe
Jimi Koskenranta, 5 år.
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FÖRBUNDETS HEDERSBETYGELSER ÅR 2017

FÖRBUNDETS HEDERSBETYGELSER ÅR 2017

Förbundets hedersbetygelser
år 2017

Avtalsbrandkårernas
chefskurser nr 41 och 42

SSPL:s förtjänstmedaljer
i rangordning:
• Förtjänstmedaljen i brons
• Förtjänstmedaljen i brons med spänne
• Förtjänstmedaljen i silver
• Förtjänstmedaljen i silver med spänne
• Förtjänstmedaljen i guld
• Förtjänstmedaljen i guld med spänne
STYRELSEN BEVILJAR medaljerna på basen av ansökan på de grunder som anges
i förtjänstmedaljreglementet. Medaljen
bekostas av det samfund eller den person
som ansökt om medaljen.

Tuomas Salmi.

Kurs 41.
Kurs 42.

ANSÖKAN GÖRS PÅ den blankett som
hittas på Förbundets hemsidor.
Beviljade SSPL:s medaljer 2017:
• Gyllene: 0 st
• Silverne: 16 st
• I brons: 45 st
Övriga hedersbevisningar:
Förbundets miniatyrfana:
• Silvio Hjelt
• Jaakko Linko
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Pekka Arpiainen.

FÖRBUNDETS STIPENDIER överräcktes åt Tuomas
Salmi från Ruskon VPK (kurs
41) och Pekka Arpiainen
från Mikkelin esikaupungin
VPK (kurs 42).
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ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2017

ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2017

Årets avtalsbrandkår 2017

Virojoen VPK

TILL ÅRETS AVTALSBRANDKÅR 2017 utsågs Virojoen VPK som verkar i Vederlax
kommun och som har uppnått en ålder av 120 år. På detta sätt vill SSPL stöda och
uppmuntra avtalsbrandkårsverksamheten och göra FBK- och andra brandkårsföreningar kända. Den utmärkelse som överräcktes åt Virojoen VPK är en erkänsla riktad
till brandkårens hela personal, både dem som deltar i alarmavdelningen och dem
som deltar i föreningsverksamheten.
Valet av Virojoen VPK till Årets avtalsbrandkår 2017 motiverade SSPL:s
styrelse på följande sätt:
• alarmuppdragen sköts i
enlighet med avtalet och
brandkårens utryckningssäkerhet är god.
• brandkåren verkar med
ett professionellt grepp
och med god utbildning
och övningsverksamhet
ser man bra till personalens kunnande.
• i brandkåren har man
alltid förhållit sig till
alarmuppdragen starkare
än vad som gäller för
frivillighet och hobby-

verksamhet.
• å andra sidan har man
klart sett en god brandkårsanda och frivillighet
inom verksamheten och
bland medlemmarna.
• föreningen har en stor
alarmavdelning – sammanlagt 36 personer av
vilka 29 är män och 7 är
kvinnor.
• ungdomsavdelningen
som verkar i två åldersgrupper omfattar 19
flickor och pojkar.

• med sina 10 medlemmar
koncentrerar sig damavdelningen på att sköta
om alarmavdelningen
och stöda ungdomsavdelningen.
• även brandkårens hobbygrupp fungerar regelbundet med att reparera
gamla redskap och verka
som brandkårens reserv.
• Virojoen VPK:s läge invid
gränsen innebär beredskap för alarmuppdrag
även på ryska sidan.

FÖRBUNDET MOTTAR förslag till Årets avtalsbrandkår fram till slutet av juli
2018, och den som erhåller utmärkelsen väljs bland de förslagen. Förslagen
riktas till adressen kansliet@sspl.fi.
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Årets avtalsbrandkårer
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
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2018

(Enligt Förbundets traditioner deltar suppleanterna aktivt i styrelsens arbete.)

Styrelsen 2017–2018

5
19

1

Antti Rantakangas
ordförande
Haapaveden VPK

Juho Luukko
v.ordf., Drumsö FBK
juho.luukko@gmail.com

22

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

14

17

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

Juha Komulainen
suppleant, Peltosalmen VPK
komulaiset@luukku.com

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

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017–2018

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

7
13

13

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

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

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

21

Ville Bräysy
medlem, brandkåren i Tyrnävä
ville.braysy@gmail.com

22

21

2

4

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

8

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

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

20

5

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

12

19
16
15

17
18

14
11

11

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

19

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

7

10

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

10

12

13

6
5

3
2

1

8
4

9

9

Förbundets kansli
Isto Kujala
verksamhetsledare,
Villmanstrand
isto.kujala@sspl.fi
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År 2018

– på förändringens tröskel
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS
FÖRBUND har under de gångna 17
åren utvecklats till en stark organisation vars huvuduppgift är att
på riks- och regional nivå verka för
brandkåristernas och brandkårernas bästa. I Förbundet ligger den
beslutande makten hos de representanter som brandkårsföreningarna befullmäktigat. Medlemmarna
i SSPL:s styrelse är alla brandkårister som aktivt verkar i fbk- eller
pbk-brandkårer.
MEDLEMSSAMFUNDEN KAN
smidigt och i realtid påverka Förbundets verksamhet genom att ta
kontakt med styrelsemedlemmarna
eller direkt till Förbundets kansli per
telefon eller e-mail.
UNDER VERKSAMHETSÅRET
2018 kommer räddningsväsendets
reform att börja konkretisera sig och
övergången till en modell baserad
på aderton landskap kommer att
ske vid decennieskiftet. Förbundets styrelse förbereder sig inför
detta genom att koncentrera sin

verksamhet på många olika sätt.
Bland annat ökar man uppföljningen av hur förberedelserna för
reformen framskrider regionalt
och man ökar påverkan på dessa
förberedelser. Deltagande i arbetet
med att utveckla Räddningsinstitutets utbildningsnätverk är en av
spjutspetsfunktionerna. Förbundets
nya www-sidor kommer bättre än
tidigare att betjäna brandkårerna.
Förbundets aktualitetsseminarium
hålls 10.2. i Tammerforshuset. Årets
avtalsbrandkår 2018 offentliggörs
25.8. Vi deltar även i säkerhetsmässan i Tammerfors 11.–13.9.
FÖRBUNDET HAR redan verkat i
17 år för dig och din brandkår. Det
arbetet fortsätter vi tillsammans
även 2018.
Ha en god fortsättning på det år
som börjat!

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

”Deltagande i arbetet
med att utveckla
Räddningsinstitutets
utbildningsnätverk
är en av spjutspetsfunktionerna”
– Isto Kujala
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SSPL:s verksamhetsfält bl.a.
• frågor i anslutning till lagar, förordningar och bestämmelser
• samhällsrelationerna
• brandkårernas allmänna verksamhetsförutsättningar
• avtalspersonalens arbetarskyddsfrågor
• brandkåristernas arbetshälsovård
• brandkåristernas arbetslöshetsfrågor
• räddningsbranschens finansierings- och kostnadsfrågor
• frågor som gäller det operativa ledningsansvaret
• utvecklandet av avtalsbrandkåristernas utbildning
• avtalsrättsliga spörsmål
• försäkringsfrågor
• medlemsservice
• samarbete för räddningsbranschens bästa
• också på svenska.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Pallonkatu 20 A 2
53900 VILLMANSTRAND
tel. 040 075 2364

www.sspl.fi

