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SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO RY
FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RY ( SSPL )
SSPL ON sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä
(VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdaspalokuntia, jotka toimivat myös sopimuspalokuntina.
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SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITON osalta uusi
vuosikymmen alkoi murheellisissa ja harmillisissa merkeissä, mutta niistäkin selvittiin.
Murheellista oli pitkäaikaisen
puheenjohtajan Antti Rantakankaan äkillinen kuolema.
Liitto oli yli puoli vuotta ilman
puheenjohtajaa. Korona osaltaan viivästytti yleiskokouksen
pitämistä. Harmillista oli, että
vuoden vaihteessa aloittaneen
uuden toiminnanjohtajan
Jaakko Linkon pesti jäi lyhyeksi. Kiitos Jaakolle työpanoksestasi liitolle!
KIITOS KEVÄÄN ja kesän
ylimenokauden mallikkaasta
hoitamisesta varapuheenjohtajille Juho Luukolle ja Markku
Kalliolle sekä järjestöpäällikkö
Aleksi Peuralalle. Suuri kiitos
kuuluu myös työvaliokunnalle
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Ilmassa oli
ja on useita
muutoksen
tuulia.

ja hallitukselle. Kokouksia tuli
normaalivuotta enemmän.

panos loppuvuoden aikana
projektitehtävissä vauhditti liiton
toimintaa. Syksyn aikana olemme
pitäneet hyvin yhteyttä niin liiton
jäsenistöön kuin yhteistyökumppaneihin. Ilmassa oli ja on useita
muutoksen tuulia jotka vaativat
SSPL:n jämäkkää hereilläoloa ja
sitä me myös teemme. Pidetään
yhtä ja yhteyttä paremman
turvan puolesta!
Arto Pirttilahti
puheenjohtaja

NÖYRÄ KIITOS luottamuksesta, että saan toimia arvostetun
SSPL:n puheenjohtajana. Me
uudet, minä ja toiminnanjohtaja
Ari Maskonen, olemme päässeet hyvin liiton toimintojen ja
toimintaympäristön vauhtiin
mukaan. Työvaliokunta ja hallitus on tässä meitä hyvin opastanut. Lisäksi vpj Markku Kallion
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KORONAVUOSI 2020

KORONAVUOSI MUOKKASI
LIITON KÄYTÄNTÖJÄ
TEKSTI ALEKSI PEURALA I KUVA DEPOSITPHOTO

VUODEN 2020 aikana
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto osallistui
aktiivisesti erilaisten
alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten
hankkeiden ja työryhmien
työhön.
KORONAPANDEMIA
VÄHENSI merkittävästi fyysisiä tapaamisia.
Etäkokousten lisääntyminen mahdollisti
aiempaa tehokkaamman
työryhmätyöskentelyyn.
Etätoteutukset eivät voi
korvata läsnäoloa, mutta
saman työpäivän aikana
Helsingissä, Kuopiossa
ja taas Helsingissä illalla
pidettävät kokoukset
hoituivat kuitenkin melko
vaivattomasti omasta
kotitoimistosta.
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SSPL ON vuoden 2020
aikana ollut mukana noin
30 erilaisessa hankkeessa tai vastaavassa, joista
osa on saatu päätökseen,
osa on käynnistymässä.
Sopimuspalokuntakoulutuksen kehittäminen on
yksi isoimmista ja edelleen meneillään olevista
hankkeista, putoamisvaarallisella alueella työskentelyn ohjetta on työstetty,
savusukellusohjeen päivittäminen on alkamassa
ja pelastuslain muutostarpeita sekä näkemyksiä
uusista linjoista on käyty
ahkerasti läpi.
TWINNING - HANKE
edustaa työmme kansainvälisiä ulottuvuuksia.
Sisäministeriö yhdessä
Itävaltalaisen vastinpa-

Etäkokousten
lisääntyminen
mahdollisti
aiempaa
tehokkaamman
työryhmätyöskentelyyn.

rinsa kanssa on mukana
EU-hankkeessa, jossa
Valko-Venäjälle pyritään
luomaan edellytyksiä
muun muassa sopimuspalokuntatoiminnalle.
Mielenkiintoinen hanke
mielenkiintoiseen aikaan.
Liittona olemme jakaneet osaamistamme ja
tietouttamme sopimuspalokuntatoiminnasta
Sisäministeriölle tässäkin
tapauksessa.
KORONAPANDEMIASTA
HUOLIMAT TA kesällä
päästiin hieman vapaammin liikkumaan, ja

muutamilla paloasemillakin ehdittiin vierailemaan. Aidot kohtaamiset
palokuntalaisten kanssa
erilaisissa sopimuspalokunnissa loivat niin uskoa
järjestelmän tilaan ja
tulevaisuuteen, kuin myös
lisäsivät ihmetystä siitä,
kuinka erilainen maamme pelastustoimi sen eri
kolkissa on.
LOPPUVUODESTA
LISÄSIMME toimiston
suorituskykyä osa-aikaisella projektityöntekijällä,
kun varapuheenjohtaja
Markku Kallio palkattiin

tekemään selvitystä maakunta / SOTE -uudistuksen
tilanteesta ja varallaolosta
sopimuspalokuntien tulevaisuutta ajatellen.
TOIMISTON VÄKI on
muutenkin ryhmittynyt
kohti tulevia muutoksia
pelastustoimen kentällä.
Teemme väsymätöntä
työtä, jotta sopimuspalokunnat ja suomalainen
pelastustoimi olisivat
toimintakykyisiä ja tehokkaita kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa, joita
tulevaisuudessa tulemme
kohtaamaan.
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SSPL LUKUINA 2020

VUOSI 2020 LUKUINA

8 10

Hallitus kokoontui

Palokuntavierailuja

kertaa, joista
etäkokouksia oli puolet.

10
Jäsentiedotteita

kappaletta

ja etävierailuja 3 kpl

+
+
+

Koronatiedote
Työttömyysturvatiedote

Vuosikokous
pidettiin

27.6.

LA US UN NO T JA
ES ITYK SE T

Tampereella

SSPL on antanut lausunnon
vuoden 2020 aikana seuraa
vista aiheista: Kutsutunnukset, SOTE-laki, Kansallinen
sopimuspalokuntatoiminna
n
kehittäminen, Kansallisen
turvallisuuden selonteko,
Putoamisvaarallisella alueel
la
työskentely pelastustoimess
a

Sähköpostimuistutuksia
ajankohtaisista asioista

350

Puheenjohtaja
ja toimiston
väki tapaamassa sisäministeri
Ohisaloa syksyllä 2020.

SSPL etäkoulutuksia
2 kpl, joissa yhteensä

osallistujaa

Eduskunnan sopimuspalokuntatoiminnan yt-ryhmä koolla Sokos
Hotel Presidentissä. Uusi toiminnanjohtaja esittäytymässä.
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SSPL hallitus
Pelastusopistolla tutustumassa
sopimuspalokuntakoulutukseen.

Ensi vuonna
riittää
kirittävää.

Liitto oli mukana järjestöjen
(TEHY, SPAL, SEHL
ja SSPL) yhteisessä rintamassa
ensihoitotyön
työturvallisuuden
puolesta.
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SSPL LUKUINA 2020

SSPL hallitus
koolla
Hämeenlinnan
VPK:n talolla.

Vähemmän
kohtaamisia,
enemmän
etätapaamisia.

Hankkeet ja työryhmät

28
käynnissä

Ajankohtaisseminaari
Tamperetalolla
helmikuussa
2020.

5

käynnistymässä

2

2020 päättyneet

SS P L V ER KO SS A 2020
FACEBOOK

1567

seuraajaa

Paras julkaisun katta

TWITTER

1028

1278
4848

seuraajaa

Keskim. näyttökerta ku

INSTAGRAM

YOUTUBE

ukaudessa 27 000.

seuraajaa

katselukertaa

389,5 tuntia videoide
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vuus 5,8 tuhatta.

n katselua.
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TUNNUSTUKSET JA ANSIOMERKIT

LIITON TUNNUSTUKSET VUONNA 2020
SSPL:n ansiomerkit
arvojärjestyksessä:

Sopimuspalokuntaristi*
Erityisansioristi
Ansioristi
Kultainen ansiomitali soljen kera
Kultainen ansiomitali
Hopeinen ansiomitali soljen kera
Hopeinen ansiomitali
I luokan pronssinen ansiomitali soljen kera
I luokan pronssinen ansiomitali
Pronssinen ansiomitali soljen kera
Pronssinen ansiomitali

LIITON HALLITUS
MYÖNTÄÄ ansiomerkit hakemuksesta ja
ansiomerkkiohjeessa
mainituilla perusteilla.
Ansiomerkin kustantaa
hakemuksen jättänyt
yhteisö.
HAKEMUS TEHDÄÄN
Liiton kotisivuilta löytyvää lomaketta käyttäen,
ja hakemuksesta tulee
ilmetä ne ansiot, joiden
perusteella ansiomerkki
haetaan. Korkeamman
luokan ansiomerkin
myöntäminen edellyttää
pääsääntöisesti, että
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alemman luokan ansiomerkki on myönnetty
aikaisemmin. Erityisistä
syistä hallitus voi päättää toisin.
*Sopimuspalokuntaristi
on tunnustus, jota ei
voi anoa. SSPL myöntää
enintään yhden sopimuspalokuntaristin vuodessa
Liiton vuosipäivänä 4.2.
Ensimmäinen palokuntaristi myönnettiin Isto
Kujalalle.
SOPIMUSPALOKUNTARISTI nro 2 on myönnetty Silvio Hjeltille.

KULTAISET ANSIOMITALIT on myönnetty Heikki Paajaselle ja Leevi Ranteelle.
HOPEISIA ANSIOMITALEITA on
myönnetty 10 kpl.
I LUOKAN PRONSSISIA ANSIOMITALEITA on myönnetty
3 kpl.
PRONSSISIA ANSIOMITALEITA on
myönnetty 23 kpl,
joista yksi soljen
kera.

Myönnetyt SSPL:n ansiomerkit 2020
Kultaisia

2

hopeisia

10

1. luokan
pronssisia

3

pronssisia

23
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SOPIMUSPALOPÄÄLLIKKÖKURSSIT

KAKSI PÄÄLLIKKÖKURSSIA PEOLLA 2020
KEVÄÄLLÄ PELASTUSOPISTOLLA
järjestetyltä sopimuspalokuntien päällikkökurssilta valmistui 14 ja syksyllä
12 opiskelijaa.
Päällikkökurssin hyväksytysti
suorittaminen antaa oikeuden ja
valmiudet toimia sopimuspalokunnan
päällikkönä.
Kurssien johtajana toimi yliopettaja Matti Hurula.
SSPL:N STIPENDIN saivat kurssilta
47 Juho Lahdenperä ja kurssilta 48
Jari Myllärinen.
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SOPIMUSPALOKUNNAN
PÄÄLLIKKÖKURSSI
47 /2020

Pietilä

Tuomas

Pihanperä

Hanna

Pyhältö

Jari

Flemming

Jere

Rautanen

Kim

Henttu

Vesa

Sandström

Mika

Korhonen

Janne

Savolainen

Mika

Korhonen

Ville

Lahdenperä

Juho

Levo

Mikko

Oja

Jarmo

Pakula

Jami

31.1.–3.4.2020

SOPIMUSPALOKUNNAN
PÄÄLLIKKÖKURSSI
48 /2020

29.8.–6.11.2020
Heino
Konsti
Korppi
Lampiranta
Lehtinen
Luoma
Myllärinen
Pakarinen
Susiluoto
Tahvanainen
Tervonen
Ulvinen

Jesse
Marko
Sami
Toni
Kalle
Sanna
Jari
Antti
Santeri
Toni
Marko
Ville
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VUODEN 2020 SOPIMUSPALOKUNTA: HÄMEENLINNAN VPK

VUODEN 2020 SOPIMUSPALOKUNTA:
HÄMEENLINNAN VPK
SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIIT TO
valitsi Vuoden sopimuspalokunnaksi 2020 Hämeenlinnan Vapaaehtoinen
Palokunta r.y:n. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen
sopimuspalokuntana
toimiva Hämeenlinnan
VPK on ollut aktiivisesti
kehittämässä palokuntien
laadukasta jälkivahingontorjuntatoimintaa normaalin hälytystoiminnan
rinnalla.
Yhdistyksenä Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. on
aktiivinen ja erilaisia
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harrastusmahdollisuuksia
palokuntatoiminnassa
tarjoava yhteisö. Palokunta on aktiivisesti pyrkinyt
löytämään jäsenilleen
mielekästä toimintaa ja
ylläpitämään toimintansa
laatua. Erityinen kiitos ja
kunniamaininta annettiin
palokunnan veteraaniosastolle aktiivisuudestaan ja palokunta-arvojen
vaalimisesta.
HUOMIONOSOITUKSEN PALOKUNNALLE
luovutti liiton puheenjohtaja Arto Pirttilahti Hämeenlinnassa 29.8.2020.

PIRT TILAHDEN MUKAAN harvaan asutussa
maassa pelastustoimen
palvelut on turvattu suurimpien taajamien ammattipalokunnilla, mutta noin
90 %:ssa maan pinta-alasta sopimuspalokuntalaiset tuovat ensimmäisen
avun kansalaisten luo.
Myös suurissa taajamissa,
kuten Hämeenlinnassa,
ovat sopimuspalokunnat
tukemassa ammattipalokuntien toimintaa suuremmissa ja päällekkäisissä
tilanteissa.
– Hämeenlinnan
VPK:lle luovutettu kunnia-

maininta on tunnustus koko Hämeenlinnan vapaaehtoisen
palokuntayhdistyksen jäsenistölle, niin
sopimuspalokuntatoimintaan osallistuville kuin nuoriso-,
nais- ja veteraaniosastolaisille, toteaa
Pirttilahti.

Hämeenlinnan VPK

KUNNIAMAININNAN
OVAT SAANEET
2003 Heinäveden VPK
2004 Konginkankaan VPK ja
Äänekosken VPK
2005 Sodankylän VPK
2006 Nurmon VPK
2007 Hitis FBK (Hiittisten VPK)
2008 Harjunalustan VPK
2009 Taivassalon VPK
2010 Anjalan VPK
2011 Kauhavan palokunta
2012 Tirilän VPK
2013 Punkaharjun VPK
2014 Porin VPK
2015 Pyhäsalmen VPK
2016 Kustavin VPK
2017 Virojoen VPK
2018 Lappajärven palokunta
2019 Piikkiön VPK
2020 Hämeenlinnan VPK
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TOIMINNANJOHTAJA ARI MASKONEN

UUSI NORMAALI
VUOSI 2020 jää monella tapaa historiaan, ja
erityisesti Korona-pandemian vaikutukset näkyivät
ja näkyvät vielä pitkään.
Valmiuslain käyttöönotto
keväällä, Uudenmaan sulkeminen, koulujen sulkemiset, etätyö, harrastusten
rajoittaminen ja verkkokaupan lisääntyminen
ovat esimerkkejä niistä
asioista, jotka vaikuttivat
ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa.
MONET SOPIMUSPALOKUNNAT peruivat
harjoituksia, siirtyivät virtuaalisiin harjoituksiin ja
kokouksiin sekä muuttivat
mahdollisesti pysyvästi
käytänteitä. Nytkin on
voimassa se, että ulkopuolisia ei saa päästää
asemalle, mikä vaikuttaa
merkittävästi mm. koulutus ja valistustoimintaan.
Myös jäsenrekrytointi ei
tästä suorastaan helpotu.
Mutta kuten kliseisesti sanotaan, se mikä ei tapa, se
vahvistaa. Ja nyt tarkoitan
toimintaa ja toimintatapoja. Uusi normaali on
sekoitus uutta ja vanhaa,
mutta tärkeintä on se, että
on muutos mikä tahansa,
18

otamme siitä niskalenkin
ja käytämme muutoksen
hyväksemme.
MUUTOKSIA ON myös
liitossa. Antti Rantakankaan poismenon jälkeen
SSPL piti kesällä koronaturvallisesti vuosikokouksen, missä valittiin
uudeksi puheenjohtajaksi
kansanedustaja Arto Pirttilahti Mänttä-Vilppulasta.
Ja minä sain syyskuun
alussa viestikapulan toiminnanjohtajan tehtävään.
Joten liitossa on myös uusi
normaali ainakin uusien
kasvojen muodossa. Mutta
tässäkin voidaan kliseisesti todeta, että jotain
uutta, jotain vanhaa. Iso
kiitos kuuluu Isto Kujalalle, hän on auttanut liittoa
myrskyjen yli ja on valtava
voimavara edelleen liitolle ja erityisesti uudelle
toiminnanjohtajalle.
ALKAVA VUOSI 2021
tuo mukanaan erityisesti
20-vuotisjuhlavuotemme.
Perinteinen ajankohtaisseminaari muuttaa muotoaan, koska Korona. Tästä
tiedotamme piakkoin.
Myös varsinaisen juhlan
ajankohta poikkeaa totu-

tusta. Juhlimme kesäaikaan koronaturvallisesti.
TOISEKSI JULKAISEMME Sopimuspalokuntabarometrin vuonna 2014
ja 2017 toteutettujen
barometrien seuraksi.
Näin saamme taas teiltä
kentältä näkemyksen
sopimuspalokuntien ja
palokuntalaisten ajankohtaisesta tilasta.
Kolmanneksi, uutta
normaalia edustaa myös
toimintaympäristöömme
vaikuttavat muutokset.
Pelastuslain uudistustyö
on käynnissä, ja sekä vaikutamme että odotamme
uutta lakia mielenkiinnolla. Mutta ehkä suurimpana
muutoksena kuitenkin on
Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukainen
SOTEPELA aluehallinnon
uudistus, joka vaikuttaa
toimintaympäristöömme
tavalla, jota ei vuodenvaiheessa 2020-2021
voi vielä tarkkaan ennakoida. Tässä haastan
kaikki alueet miettimään
yhdessä liiton kanssa
sitä, mitä me odotamme,
toivomme ja vaadimme
uusilta hyvinvointialueilta
pelastustoimen osalta.

INFO
toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
ari.maskonen@sspl.fi
puh. 050 567 5179
Liiton toiminnan ja
järjestötyön operatiivinen johtaminen
• yhteiskuntasuhteet
• liiton edustaminen
• koulutus
• sopimusasiat
• jäsenpalvelu
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JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ ALEKSI PEURALA

OLIPA ERIKOINEN VUOSI
VUOSI 2020 alkoi
muutoksilla, kun liiton
toimiston henkilökunta
uudistui järjestöneuvos
Isto Kujalan eläköityessä
toiminnanjohtajan paikalta. Otin innostuneena
vastaan haasteen uutena
järjestöpäällikkönä, mieli
täynnä uusia ajatuksia ja
ideoita.

INFO

järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
aleksi.peurala@
sspl.fi
puh. 040 080 3215
• jäsenpalvelu
• koulutus
• liiton toiminnan
kehittäminen
• tiedottaminen
• työhyvinvointi ja
työturvallisuus
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SANOTAAN, ETTÄ
turvallisuus on tunne,
joka sinulla on, kun et
tiedä tilanteen oikeaa
vakavuutta. Jotenkin
noin voidaan tiivistää
kevään ajan tunnelmat,
kansainvälinen pandemia
Covid-19-viruksen myötä
vyöryi myös Suomeen ja
osittain lamautti yhteiskunnan. Sopimuspalokunnat ja pelastustoimi eivät
lamaantuneet.
TOIMINNANJOHTAJA JAAKKO LINKON
työsuhde purettiin ja
uuden toiminnanjohtajan
rekrytointi käynnistettiin
keväällä.

On
mielenkiintoista
nähdä, missä
olemme 20
vuoden kuluttua.

LIIT TO OLI kesään
saakka ilman puheenjohtajaa Antti Rantakankaan
yllättävän menehtymisen
seurauksena. Varapuheenjohtajat hoitivat
ansiokkaasti toimintaa
eteenpäin.
ARTO PIRTTILAHTI
VALIT TIIN puheenjohtajaksi ja Ari Maskonen
toiminnanjohtajaksi, tältä
osin tilanne alkoi tasaantua. Työ on ollut kuitenkin kaikkea muuta kuin

tasaista. SOTE-uudistus,
varallaolon ja työaikalainsäädännön kiemurat
yhdessä kaikkien muiden
mahdollisten ja mahdottomienkin asioiden
kanssa tekevät jokaisesta
työpäivästä edelleen
erilaisia ja arvaamattomia
– oikeasti. Päivääkään en
vaihtaisi pois.
ODOTAN INNOLLA
seuraavaa syksyä toivoen
pandemian hellittäneen
ja tilanteen olevan siltä
osin normalisoituneen.
Vuosi 2021 on SSPL:n
20-vuotisjuhlavuosi,
eli ”normaalia” vuotta
siitäkään ei ole tulossa.
On 16 vuotta siitä, kun
kunnallinen pelastustoimi
alueellistettiin. Nyt olemme siirtymässä maakuntiin tai hyvinvointialueisiin. On mielenkiintoista
nähdä, missä olemme 20
vuoden kuluttua. Tuleen
ei saa jäädä makaamaan,
sopimuspalokuntien ja
pelastustoimen on mentävä eteenpäin.
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SSPL HALLITUS 2020-11-22

SSPL HALLITUS
10

5

Kari Jääskeläinen
varajäsen, Savonrannan VPK
kari.jaaskelainen@sspl.fi
1

Arto Pirttilahti
pj, Mäntän VPK

17

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

22

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

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

alueesi
n
a
m
o
Löydä allituksesta!
ah
edustaj
13

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

13

2

Reijo Tiihonen
taloudenhoitaja, Honkajoen VPK
reijo.tiihonen@pp2.inet.fi
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4

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

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

11

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

Maija Tuori
jäsen, Mouhijärven VPK
maija.tuori@gmail.com
22
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Jarmo Halonen
varajäsen, Pyhäsalmen VPK
jarmo.halonen@pp4.inet.fi

14
Jussi Huhtinen
varajäsen, Lappajärven palomiehet
juhuht@t-tarvike.fi

7

Janne Korhonen
varajäsen, Lahden VPK
jannekorhonen@phnet.fi

16
15

TOIMISTOSSA:

17
18

14

11
10

12

13

12

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

20

19
5

14

VARAJÄSENET
OSALLISTUVAT
LIITON
PERINTEIDEN
MUKAAN
AKTIIVISESTI
HALLITUKSEN
TOIMINTAAN.

Silvio Hjelt
jäsen, Grankulla FBK,
Sibbo Skärgårds FBK
pio@iki.fi
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8

Juha Komulainen
varajäsen, Peltosalmen VPK
komulaiset@luukku.com

7

6
5
2

3
1

8
4

9
Ari Maskonen
toiminnanjohtaja,
Kellokosken VPK
ari.maskonen@sspl.fi

Aleksi Peurala
järjestöpäällikkö,
Halikon VPK
aleksi.peurala@sspl.fi
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Sopimuspalokunnat
vahvana myös
tulevaisuudessa
LIITON TOIMISTO
Männistöntie 2 I 04500 KELLOKOSKI
toimisto@sspl.fi

www.sspl.fi
sopimuspalokunta
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sopimuspalokunnat

