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Hallituksen kokous 3 / 2017    
      
  
Aika 30.03.2017 klo 17.30-20.20 
Paikka Ylöjärven paloasema, Takamaantie 3, 33480 YLÖJÄRVI 
  
Läsnä   

Jaakola Pekka  
Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja  
Heikkilä Sanna  
Konttinen Marko  
Kärkäs Maire  
Kylkilahti Hannu poissa Manninen Anssi  
Rouvali Saku  
Saari Janne  
Sippola Pekka  
Vesaaja Pertti  
***  
Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, vs. toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri 
Vuori Nina, vs. koulutuspäällikkö, HPL toimisto 
 
Hirvonen Juha, leiritoimikunta 
Hannula Kari, nuorisotyötoimikunta 

 Valkeejärvi Maarit, naistyötoimikunta 
 
 
§  
 
 
1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvalta 

Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen 
jäsentä on saapuvilla.   

 Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat.  
  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokoukseen osallistujaksi toivotettiin 
myös tervetulleeksi leiritoimikunnan edustajana Juha Hirvonen. Kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

 
 
2 Kokouksen esityslista 
 Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä ja 
muutoksilla: 
§ 8 Eropyyntö Hämeen Pelastusliiton hallituksen varajäsenyydestä 
§ 9 Liiton kevätkokous  
§ 10 SPEK-ryhmän asiat 
§ 11 Ansiomerkit 
§ 12 Jäsenasia 
§ 13 Muut asiat  
§14 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  

 
 
3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Pertti Vesaaja. 
   
 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pertti Vesaaja 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja       

Esitys   Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 2/2017. 
 
 

5 Toimikuntien asiat  
 

5.1. Leiritoimikunta  
Leirin varapäällikkö Juha Hirvonen kertoi tulevan kesäleirin suunnitelmia. 
Merkittiin tiedoksi seuraavaa: 
 
Leiripaikkana on Lopen Räyskälän harjoitusalue. Edellisen kerran liiton 
kesäleiri oli pois Palotarukselta vuonna 1977. Palotaruksen kohonneet 
maksut oli isoin syy sille, että lähdettiin hakemaan uutta leiripaikkaa. 
Kesäleirille osallistuminen lomalla ei ole itsestään selvyys ja väkeä pyritään 
saamaan leirille, jonka johdosta leirimaksu haluttiin pitää mahdollisimman 
alhaisena. Leirin suojelijaksi on lupautunut kansanedustaja Timo Heinonen 
Lopelta. Organisaatiossa vastaavina on pääosin vanhoja nimiä mutta myös 
uusia henkilöitä on saatu mukaan. Poisjäänti Palotarukselta ja uusi 
leiripaikka on kentällä otettu hyvin vastaan. 
 
Leirin toteutus vaatii erilaisia järjestelyjä, kun paikka on uusi ja tilat 
erilaiset. Leirin aterioita ei tehdä paikan päällä vaan tilattu ruoka 
kuljetetaan paikalle. Leiripaikassa on hyvä uimaranta. 
 
Kesäleirin totutus uudessa paikassa on nyt kokeilu, josta voidaan ottaa 
oppia vuoden 2019 suunnitteluun. Jos leiripaikan vaihtelu saa kannatusta 
niin jatkossa mahdollisia paikkoja ovat vastaavat harjoitusalueet esim. 
Hälvälä Päijät-Hämeessä tai leiri ”poissa metsästä”, jossa hyödynnettävissä 
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esim. isoja koulutiloja. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on iso 
mahdollisuus. Nyt yhteistyö Räyskälän ilmailusäätiön kanssa on 
mielenkiintoinen mahdollisuus. Seuraava leiritoimikunnan kokous on 
toukokuussa. 
 
Kesäleiriin liittyen keskusteltiin myös, että se on merkittävin liiton 
toimijoiden yhteinen tapahtuma ja myös hallituksen on hyvä tietää leirin 
vaiheista sen suunnittelusta leirin päätökseen ja palautteeseen asti. 
Vuoden 2019 leiristä alkaen esitetään, että liiton kesäleiri olisi liiton 
organisaatiossa suoraan hallituksen alla. 
 

5.2. Nuorisotyötoimikunta  
Toimikunnan puheenjohtaja Kari Hannula toi leiriin liittyen huolen siitä, 
että kurssinjohtajien saaminen kesäleirille on haastavaa. 
Kilpailutoiminnassa osanottajamäärät ovat sen verran pieniä, että jatkossa 
otetaan käsittelyyn mitä kilpailuja on mielekäs järjestää. Toimintaa alueilla 
on paljon eikä kiinnostusta kaikilla enään ole osallistua muuhun 
toimintaan. 
 

5.3. Naistyötoimikunta  
Toimikunnan puheenjohtaja Maarit Valkeejärvi kertoi naisten kevään 
menneistä ja tulevista koulutuksista sekä kevään Mimmin Malja kisasta. 
Kesäleirin muonitusjärjestelyissä todettiin vielä olevan avoimia asioita. 
Keskusteltiin naisosastojen tulevaisuudesta, esim. nuoriso-osastosta tytöt 
siirtyvät useammin hälytysosastoon kuin naisosastoon. Merkittiin tiedoksi, 
että Porissa Lspelin kanssa liittojen vetäjät kokoontuvat tulevana 
viikonloppuna kehittämispäiville. 
 

5.4. Veteraanitoimikunta 
Veteraanitoimikunnasta on ilmoitettu, että veteraanit viettävät kevätpäiviä 
Vähäjärvellä 3.-4.5. 

 
 
6 Vuosikertomus 2016  

Esitys  Käsitellään vuoden 2016 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2016  
vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle.  
  

Päätös  Käytiin läpi vuosikertomus. Kokouksessa esitetyin korjauksin muutettu 
vuosikertomus (liite 3) esitetään liiton kevätkokoukselle. 

 
 

7  Koulutussuunnitelma 2018  
Esitys  Käsitellään koulutussuunnitelma 2018. Päätetään  

koulutussuunnitelman esittämisestä liiton kevätkokoukselle.  
 

Päätös Käytiin läpi koulutussuunnitelma 2018 (liite 4), joka esitetään liiton 
kevätkokoukselle. Keskusteltiin koulutussuunnitelman uudesta vaara- ja 



HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY  PÖYTÄKIRJA  
hämeenpelastusliitto.fi 
  

       30.3.2017 

 

4 

 

uhkatilannekoulutuksesta, joka todettiin tärkeäksi. Hälytyskohteiden 
onnettomuustilanteissa uhrien kunnioittava käyttäytyminen todettiin 
palokuntakoulutuksessa huomioitavaksi aiheeksi kuten myös muu 
esiintyminen pelastustehtävissä.  

 
 
8 Eropyyntö Hämeen Pelastusliiton hallituksen varajäsenyydestä 
 

Päätös  Merkittiin tiedoksi Veli-Pekka Niemikallion eropyyntö (liite 1) Hämeen 
Pelastusliiton hallituksen varajäsenyydestä. Pyynnön perusteella Veli-
Pekka Niemikalliolle myönnettiin ero Hämeen Pelastusliiton hallituksen 
varajäsenyydestä.  

 
 

9 Liiton kevätkokous  
Liiton kevätkokous pidetään 11.5.2017 klo 18.00 Hämeenlinnan vpk talolla.  
Esitys Päätetään kevätkokouksen asialistasta sekä kevätkokoukselle esitettävästä 

jäsenmaksun suuruudesta.  
 
Päätös Päätettiin kokouksen asialista (liite 2). Kohdassa muut asiat päätettiin 

esittää, että liiton kevätkokous valitsee hallitukseen uuden varajäsenen 
eronneen Veli-Pekka Niemikallion sijalle.  
Liiton kevätkokoukselle esitetään, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. 

 
 
10  SPEK-ryhmän asiat  

Esitys  Merkitään tiedoksi menneet ja tulevat tapahtumat.  
 
Päätös  Merkittiin tiedoksi SPEK-ryhmän verkostopäivät Padasjoella sekä  

eteläisten liittojen mennyt ja tuleva huhtikuun kokoontuminen Kouvolassa. 
Sekä verkostopäivistä että liittojen kokouksista lähetetään kooste 
sähköpostilla hallitukselle. 

 
 

11 Ansiomerkit, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen esitys  
 
Päätös  Päätettiin myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen esityksen mukaisesti 

Hämeen Pelastusliiton ansiomitali (liite 5). 
 
 
12 Jäsenasia, Honkolan VPK toiminnan päättyminen  

 
Päätös  Päätettiin myöntää Honkalan VPK:lle ero Hämeen Pelastusliiton 

jäsenyydestä. 
 
 

13  Muut asiat  
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Päätös  Päätettiin, että alueelliselle maanpuolustuskurssille 27.11.-1.12.2017 

(Etelä-Suomen AVI) tehdään seuraava oppilasesitys: Maire Kärkäs, Saku 
Rouvali. 
Merkittiin tiedoksi liiton syntymäpäivätervehdys vs. toiminnanjohtajalle. 

 
 
14 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  

Esitys  Seuraava hallituksen kokous on vuosikellon mukaisesti 15.6. klo 17.30 
etäkokouksena/liiton toimistolla.  

 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Seuraava hallituksen kokous on 

15.6. klo 17.30 etäkokouksena/liiton toimistolla. 
 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Ari Jylhäsalo   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Pertti Vesaaja 

  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
  


