Liiton uutiskirje jäsenille 1/2019
Hämeen Pelastusliitto tulee jatkossa tiedottamaan toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeellä joka toinen kuukausi.
Uutisten pääpaino on järjestötyössä, mutta jatkossa esittelyssä on myös liiton muuta toimintaa. Uutiskirje
lähetetään
kaikille
jäsenille.
Otamme
mielellään
vastaan
kehittämisehdotuksia
toimisto@hameenpelastusliitto.fi uutiskirjeeseen ja liiton viestintään.

Liiton uutiskirjeen voi lukea pdf versiona täältä
Voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiin täältä

Valmistautumista vuoteen 2020 !

Liiton leirit 2020

Päätökset suunnitelmista
syyskokouksissa

Vuoden 2020 leiripäälliköt on
valittu.
Otathan yhteyttä leiripäällikköihin
miettiessäsi mihin tehtäviin haluat
lähteä leirille mukaan.
Tehdään yhdessä palokuntanuorten
leirit 2020 !

Talvileiri
Liiton talvileirin päällikkö on Niko
Niemi, Rengon
vpk niemi266@gmail.com
Talvileiri pidetään Aitoon
Honkalassa 13.-15.3.2020

Kesäleiri

Järjestötyön

syyskokouksissa
päätettiin esitykset toimikuntien
kokoonpanosta 2020. Esitykset
liiton hallitukselle toimikunnista on
nähtävillä liiton www-sivulla.

Liiton kesäleirin päällikkö on Jarno

Valitut uudet toimijat:

Potkonen, Vesikansan VPK
ph.alueohjaaja@hameenpalokuntanuoret.fi

Liiton

kesäleiri

2020

Padasjoen

pidetään

Palotaruksella

28.6.2020-5.7.2020

(+

leirin

rakennus 26.-27.6).

• Naistyötoimikunnan uusi
puheenjohtaja 2020-2021 Mari
Leskinen, Lahden vpk

Uudet jäsenet:
• Naistyötoimikunta:
Niina Räikkönen 2020-2021,
Mouhijärven vpk
• Veteraanitoimikunta:
Matti Nummelin 2020, Kosken vpk
• Nuorisotyötoimikunnassa ei
henkilövaihdoksia.
Olavin Maljan saajaksi eli vuoden
2019 nuorisotyöntekjäksi valittiin
Juhani Palo, Herralan vpk

Onnittelut kaikille valituille !
Liekki 2019
Kesällä 2019 Padasjoen
Palotaruksella oli mukana yli 300
leiriläistä. Leiritunnelmia
vierailupäivän leirilehdessä

Järjestötyön esittämät toimintasuunnitelmat 2020 käydään läpi
osana liiton toimintasuunnitelmaa
Hämeen
Pelastusliitto
ry
syyskokouksessa.

Katso vierailupäivän leirilehti www-sivulla

Liiton Syyskokous järjestetään lauantaina 16.11. klo 14 alkaen
Lempäälässä, Tervetuloa !

Kokouspaikka on Lempäälän Kotokampus, osoite Katepalintie 9, Lempäälä. Kokouskutsut lähetetään jäsenille
kuun lopussa.

Loppuvuoden toimintaa

•
•

Palokuntanaiset:
Kouluttajien, emäntien ja
toimihenkilöiden opintopäivä
19.-20.10. Ylöjärvi

•

Palokuntanuoret:
o Ilves-kilpailu 12.10.
Hämeenkoski
o Noj-kurssi marrasjoulukuussa Pälkäne
HAKA -koulutus 25.10. Ruovesi

•
•

Päivä paloasemalla 26.11. liiton
tapahtuma Forssan torilla.

Liitosta saatavissa jaettavaksi lapsille
paloauto- siirtotatuointikuvia omissa
tapahtumissa.

Keskustelu SPEK palokuntalaisten
toimikunnista on vilkasta.
Keskustelu jatkuu 26.-27.10
Palokuntalaispäivillä Tampereella.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen on
päättynyt, mutta kysy
mahdollisuudesta osallistua,
timo.sovanen@spek.fi
Edustajafoorumille 27.10. vapaa
pääsy

Lue päivitettyä lisätietoa loppuvuoden tapahtumista vuosikalenterista

Katso Hämeen Pelastusliiton vuosikalenteri

Historiaa HPL 50v sitten

Veteraanipäivillä
muisteltiin HPL
toimintaa 1969
Katso lehtikooste
www-sivulla

Onko palokunnassasi ansioituneita toimijoita ?
Hämeen Pelastusliiton ansiomerkkien anominen ja luovutus loppuvuonna on vielä mahdollista. Liiton
toimiston kautta voi hakea myös palvelusvuosimerkkejä ja harrastusmerkkejä.

