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Hallituksen kokous 4 / 2017  
 
   
Aika 15.6.2017 klo 17.00-18.30 
Paikka Etäkokous/liiton toimisto, Kokkolankatu 4, 33300 Tampere 

 
Läsnä   

Jaakola Pekka, (etä) 
Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja  
Heikkilä Sanna, (etä) 

poissa: Konttinen Marko  
Kärkäs Maire, (etä) 
Manninen Anssi, (etä)  
Rouvali Saku, (etä) 
Saari Janne, (etä)  
Sippola Pekka  
Vesaaja Pertti, (etä) 
***  
Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, vs. toiminnanjohtaja, HPL toimisto, 
sihteeri 
Vuori Nina, vs. koulutuspäällikkö, HPL toimisto 
Valkeejärvi Maarit, naistyötoimikunnan puheenjohtaja 
Nikkilä Sami, leiritoimikunnan puheenjohtaja (etä, poistui pykälän 5.1 
käsittelyn jälkeen) 
     

§  
 
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. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.   

 
2 Kokouksen esityslista 
 
 Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla 
muutoksilla: Listalle lisättiin pykälä 11 jäsenasiat ja pykälä 12 SPEK-
ryhmän asiat. Pykälänä 13 Seuraavan kokouksen ajankohta ja 
kokouksen päättäminen. 

 
3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Anssi Manninen.  
 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Sippola. 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen 30.3. pöytäkirja sekä liiton 
kevätkokouksen 11.5. pöytäkirja.  

Päätös Merkittiin tiedoksi tarkastetut pöytäkirjat. 
 

5 Toimikuntien asiat  
 

5.1. Leiritoimikunta 
Leiripäällikkö kertoi tulevasta kesäleiristä. Kesäleirin osanottajamäärä 
on vähän alle 270 henkilöä n. 30 palokunnasta. Leiripaikan vaihdos ei 
vaikuttanut osanottajamäärään. Leirille suunnitelluista kursseista kaksi 
peruuntui.  Leirin viimeisiä hienosäätöjä tehdään. Leirin budjetissa 
ruoka on suurin menoerä; leirin budjetti tehtiin 260 henk. mukaan. 
Viime vuoden leiristä saatuja palautteita on huomioitu, mm. saunaan 
pääsee joka päivä.  
5.2. Nuorisotyötoimikunta  
Ei ilmoitettavia asioita 
5.3. Naistyötoimikunta 
Ei ilmoitettavia asioita; viime toimikunnan kokouksessa esillä oli ollut 
huoli kesäleirin keittiöstä. 
5.4. Veteraanitoimikunta 
Veteraanitoiminnasta terveiset, että kevään kokoontuminen onnistui 
hyvin ja mukaan saatiin uusia osallistujia. 
 

6 Ansiomerkkiesitykset  
 

Esitys  Esitys Koljalan vpk:n anomien ansiomerkkien myöntämisestä.  
Päätös Päätettiin myöntää ansiomerkit valmistellun esityksen mukaisesti. 

 
7 Talous 2017 
 

Esitys Käydään läpi ja merkitään tiedoksi liiton taloustilanne 2017 
ensimmäisen kolmanneksen osalta.  

Päätös  Merkittiin taloustilanne tiedoksi. 
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8 Hankinnat 
 

Esitys Merkitään tiedoksi tehty hankinta liiton leiritoiminnan käytössä olevaan 
konttiin. 

Päätös Merkittiin tiedoksi tehty hankinta leirikontin sisältöön, joka oli käsitelty 
hallituksen kesken sähköpostitse.  
Käsiteltiin leiritoimikunnan esitys uusien telttojen ja beach flagien 
hankintaan. Hankinnasta tälle leirille päätettiin luopua. Leirin tuloksen 
ja loppuvuoden rahatilanteen mukaan tehdään hankinta 
loppuvuodesta, jos siihen on varaa. Jos leirin jälkeen näyttää, että 
hankinta ei tänä vuonna ole mahdollinen niin se valmistellaan ensi 
vuoden suunnitelmiin. Tänä vuonna leirikontin sisältöön tullut hankinta 
oli jo iso ja yllättävä leiritoimintaan liittyvä hankinta. Ennen hankinnan 
tekemistä edellytetään, että pyydetään tuotteista tarjouksia myös 
muilta toimittajilta. 
 
Tehtiin esitys HPL:n ja LSPEL:n kouluttajaristeilyyn osallistumisesta. Vs. 
toiminnanjohtaja tiedustelee hallituksen jäseniltä halukkuutta siirtää 
seuraava kokous risteilylle. 

 
9 Hämeen Pelastusliiton strategia  
 

Esitys  Merkitään tiedoksi lausuntopyynnön johdosta saadut viestit. Päätetään 
strategiasta jatkossa. 

Päätös  Vs. toiminnanjohtaja koostaa saadut vastaukset ja valmistelee asian 
eteenpäin yhdessä työvaliokunnan kanssa. 

 
10 Henkilöstöasiat 
 
 Esitys Päätetään miten edetään liiton henkilöstön osalta 1.7. alkaen.  

Päätös Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja on palauttanut avaimet ja 
hänen kanssaan on sovittu hallussaan olevista liiton tavaroista. 

 Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Ari Jylhäsalo on käynyt 
keskustelut henkilöstön kanssa. (Rouvali, Vuori ja Heikkinen postuivat 
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi) 

 
11 Jäsenasiat 

 Pirkanmaan Yrittäjät ry on hakenut liiton jäseneksi. Päätetään jäseneksi 
ottamisesta. Pirkanmaan Yrittäjät ry voi jäsenilleen välittää Hämeen 
Pelastusliiton jäsenhintaisia palveluita. 

Päätös  Päätettiin hyväksyä jäsenhakemus ja Pirkanmaan Yrittäjät ry jäsenille 
tarjottu jäsenetuus. 
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12  SPEK-ryhmän asiat 
 

SPEK on saanut STEA:n alustavan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2016. Sen johdosta on käynnistetty uudelleentarkastelu STEA 
avusteiseen toimintaan SPEK- ryhmässä ja myös siihen 
mahdollisuuteen, että liitot jatkossa hakevat avustusta STEA:lta 
itsenäisesti. Liiton hallituksen päätös siitä onko liitto valmis 
osallistumaan itsenäisesti STEA avustushakuun 2018 pyydetään 
tekemään ennen SPEK:n ja liittojen yt- seminaaria 23.-24.8.  

Päätös Vs. toiminnanjohtaja valmistelee asiaa ja tarvittaessa Hämeen 
Pelastusliitto hakee itsenäisesti STEA avustusta kevään 2018 haussa. 
 

13  Muut asiat  
 
  Päätettiin lisätä seuraavat asiat tiedoksi: 

Lahdessa oli hyvin onnistunut Suomi 100: Nuku rauhassa tapahtuma, 
jossa HPL oli mukana. Seuraavaksi ollaan mukana Hämeenlinnan 
tapahtumassa. 
Maire Kärkäs on valittu liitosta syksyn Etelä-Suomen AVI:n alueelliselle 
maanpuolustuskurssille. 
 

14  Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti klo 17.30 
Tampereella. Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 
Päätös Seuraavan kokouksen siirrosta lähetetään hallituksen jäsenille 

tiedustelu. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.  
 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
  Ari Jylhäsalo   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 

  Pekka Sippola 
  pöytäkirjan tarkastaja 


