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Jäsenyhteisöille, palokuntalaisille 
 
Sopimuspalokuntabarometri 2020 kysely on avattu ja vastausaikaa on joulukuun 
loppuun saakka. Käy kuitenkin vastaamassa vaikka heti, jottei pääse unohtumaan. 
Barometrillä kerätään arvokasta tietoa sopimuspalokuntien nykytilasta kehitystyön 
tueksi. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kysely toteutetaan nyt kolmatta kertaa, 
joten tuloksi arvioitaessa päästään jo näkemään asioiden kehityssuunta. Kyselyn löydät 
linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/E2E5F0F93257075E tai www.sspl.fi.  
 
SSPL verkkokauppa on avattu. Kaupasta voit tilata veloituksetta painotuotteitamme 
kotiin tai paloasemalle. Kaupan löydät osoitteesta www.kauppa.sspl.fi. Kaupasta löydät 
nyt myös myynnistä asemapalveluasuun sopivat hihalaatat arvoasematunnuksista. 
Tunnuksia on olemassa kaikkiaan noin 70 erilaista yhdistelmää, joten tuotteet ovat 
tilaustavaraa, toimitukset alkavat vuoden 2021 alussa. Jäsenpalokunnilla on vuoden 
loppuun saakka mahdollisuus tilata tunnuksia 20% alennuksella koodilla 
AVAJAISET202020.  
 
Ajankohtaisseminaarimme on perinteisesti pidetty helmikuun ensimmäisenä 
viikonloppuna, niin myös vuonna 2021. Seminaaripäivä on lauantaina 6.2.2021, mutta 
perinteisen Tampere talon sijaan toteutetaan seminaari verkkolähetyksenä. Mistään 
TEAMS-kokouksesta ei ole kyse, vaan luvassa on ajankohtaista tykitystä television 
ajankohtaisohjelmatyylillä. Seuraa ilmoitteluamme ja varaa päivä jo nyt kalenteriisi. Lisää 
tietoa ajankohtaisseminaarista päivitämme www.sspl.fi/seminaari2021.  
 
Paras palokuntavideo -kilpailu on osa uutta ajankohtaisseminaaria. Käy lukemassa 
osallistumisohjeet kilpailuun osoitteesta www.sspl.fi/seminaari2021.   
 
Palosuojelurahaston sopimuspalokuntien pienavustushankkeiden enimmäisarvo 
nousee vuoden 2021 alusta 20 000 €. Samalla kun enimmäissumma nousee, nousee myös 
avustushankkeen alaraja 250 € → 500 €. enimmäisavustus on edelleen hyväksyttäviin 
kuluihin 40 %. Jatkossa myös palomiesyhdistyksillä on mahdollista saada 
Palosuojelurahaston tukea pieniin hankkeisiin. Lue lisää pienavastushankkeista 
www.palosuojelurahasto.fi → Avustukset → Sopimuspalokuntien pienavustukset. 
 
SOTEPELA-uudistuksen lakipaketti on hallituksen toimesta jätetty eduskuntaan 
käsiteltäväksi. Liiton toimisto tukee valmistelutyötä (tilannetieto, tiedotteet, koulutus, 
valtakunnallinen vaikuttaminen) aktiivisesti sopimuspalokuntien osalta. Pyydämme 
palokuntia informoimaan liittoa, mikäli tiedätte alueellanne olevan sopimuspalokuntia ja 
pelastustoimea koskevia muutosvalmisteluja meneillään.  Seuraa uutisointiamme liiton 
sivuilta www.sspl.fi.  
 
Rauhallista joulun aikaa toivottaa 
SSPL toimiston väki 
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