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Hallituksen kokous 3 / 2020    

 
       
Aika  14.3.2020 klo 12.30 - 15.10 
Paikka Aitoon Honkala, Honkalantie 4, 36720 Aitoo 
   
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja 
 
Hakkarainen Tomi  poissa: Timo Vehmasaho 

  Jaakola Pekka  poissa: Hirvonen Juha    
Poissa: Klemelä Markku      

Lehtinen Tapani    
Manninen Anssi, etä 
   poissa: Simola Juha  

poissa: Saari Janne 
Toivonen Outi, etä        Kivistö Janne 
Wahlfors Pirkko  poissa: Kärkäs Maire   
 
  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri    
Mononen Noora, leiritoimikunnan edustaja 
Potkonen Jarno, leiritoimikunnan puheenjohtaja 
Kylmälä Juha, Veikon Malja 2020 kilpailulautakunnan puheenjohtaja 
   
  

§  
 
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 Ennen kokousta talvileirin päällikkö Niko Niemi kertoi talvileiristä, jonka 
vanhuus n. viisikymmentä osallistujaa. Koronavirustilanne on 
vaikuttanut leirin vahvuuteen ja leirin järjestelyihin. 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.  
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2 Kokouksen esityslista 
  

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen 
   

 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Lehtinen 
 
 
4 Edellisten kokousten pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2020 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, 
varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille. 

       
Esitys  Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja. 
 

  

5  Toimikuntien asiat  
 
Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaisasiat toimikuntien alaisesta toiminnasta. 

 
 Päätös Merkittiin tiedoksi: 

Toiminnanjohtaja totesi aluksi, että annettujen viranomaissuositusten 
mukaisesti seuraavan viikon alusta huhtikuun loppuun asti liiton 
tapahtumat perutaan ja siirretään myöhempään ajankohtaan.  

 
5.1. Nuorisotyötoimikunta  
Nuorisotyötoimikunnasta ei tiedotettavaa. 
 
Juha Kylmälä esitteli Veikon Malja sekä SM tietokilpailun 
kilpailusuunnitelmia. 
 
Päätös Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi esitetään 

SPEK:lle, että kilpailuajankohta siirretään toukokuulta 
eteenpäin. Kilpailu halutaan toteuttaa niin, että kaikki 
halukkaat joukkueet ja katsojat pääsevät tapahtumaan. 
Nykyisessä tilanteessa kilpailusuunnitelmien tehokas 
eteenpäinvieminen toteutettavaksi 16.5. ei ole mielekästä. 
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Käytiin keskustelua liiton muiden nuorten kilpailujen järjestämisestä 
2020. 
 
Päätös Nuorisotyötoimikunta päättää jätetäänkö korona- 

virustilanteen vuoksi kokonaan järjestämättä osa vuodelle 
suunnitelluista kilpailuista. Kilpailut, joissa ratkotaan 
edustuksia seuraavalle vuodelle kuten liitinviesti ja 
tietokilpailu kuitenkin pidetään.  

 
5.2. Leiritoimikunta 
Leiritoimikunta vie eteenpäin leirin suunnittelua. Isoin haaste on  
kalustovastaavan puuttuminen ja kaluston saaminen leirille.  
 
Käytiin keskustelua leirin vapaa-ajan sääntöjen tarkentamisesta. 
 
Päätös  Leiripäällikkö tiedottaa leirin järjestäjille, että sääntöjen 

noudattamista valvotaan ja sääntöjen rikkoja joutuu 
vastaamaan leirin johtoryhmälle. Johtoryhmä voi päättää, 
että sääntöjä rikkonut henkilön poistuu välittömästi leiriltä. 

 
5.3. Naistyötoimikunta 
Ei tiedotettavaa 
 
5.4. Veteraanitoimikunta 
Ei tiedotettavaa 
 
5.5. Yritysturvallisuustoimikunta 
 
Päätös Pirkanmaan turvallisuusklusterissa voidaan olla mukana, 

mutta mikäli osallistuminen edellyttää jäsenmaksu-
suoritusta ym. taloudellista rasitetta, niin asia otetaan 
uudelleen käsittelyyn. 

 
**** 
Juha Kylmälä poistui kokouksesta  
**** 

 
6 Vuosikertomus 2019 
 

Esitys Käsitellään vuoden 2019 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2019 
vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle. 

 
Päätös Kokouksessa käytiin läpi vuosikertomukseen 2019 tehtäviä korjauksia. 

Korjattu vuosikertomus (liite 1) esitetään liiton kevätkokoukselle. 
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Kevätkokoukselle esitettävään vuosikertomukseen liitetään 
toimintatilasto sekä nuorten kilpailujen tilasto. 

 
 
7 Liiton kevätkokous 
 Liiton kevätkokous 7.5.2020 klo 19.00 Räyskälän ilmailukeskuksessa Lopella. 
 

Esitys Päätetään kevätkokouksen asialistasta sekä kevätkokoukselle 
esitettävästä jäsenmaksun suuruudesta.  

 
Päätös Päätettiin kokouksen kutsu ja asialista. Liiton kevätkokoukselle esitetään, 

että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Koronaviruksen aiheuttamaa 
tilannetta seurataan ja tarvittaessa kevätkokouksen ajankohtaa 
siirretään.  

 
 

8 Vuoden 2021 suunnittelu 
 
Esitys  SPEK-ryhmä piti toiminnansuunnitteluseminaarin 5.-6.2.Haikossa, jossa 

mukana Hämeen Pelastusliitosta oli toiminnanjohtaja Eeva-Liisa 
Heikkinen ja hallituksen varapuheenjohtaja Maire Kärkäs. 

 
Kokouksessa annetaan katsaus seminaarissa käsiteltyihin SPEK- ryhmän 
toimintamuotoihin 2021. 
 

Päätös  Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa toiminnanjohtaja kävi läpi  
seminaarin pääteemoja aiheista, jotka oli hallitukselle lähetetty 
tiedoksi. 

 
 
9 Koulutussuunnitelma 2021  
 

Esitys  Käsitellään koulutussuunnitelma 2021. Päätetään koulutus-
suunnitelman esittämisestä liiton kevätkokoukselle.  
 

Päätös Kokouksessa käytiin läpi korjauksia koulutussuunnitelmaan 2021. 
Korjattu koulutussuunnitelma (liite 2) esitetään liiton kevätkokoukselle. 

 Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa käytiin keskustelua koulutuksen 
muodoista jatkossa, kuten lisääntyvän verkkokoulutuksen 
mahdollisuuksista ja korttikoulutusten uudistamisesta. Keskustelua 
käytiin myös siitä, voisiko koulutus vuosikokouksen yhteydessä tuoda 
lisää osallistujia kokouksiin. 
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10 Ansiomerkit 
 
 Esitys Käsitellään saapunut ansiomerkkiesitys. Esitetään myönnettäväksi. 

 
 Päätös Myönnettiin anomusten mukaisesti sekä Onkkaalan että Nurmen vpk:n  

anomat ansiomerkit. 
  
 
11 Muut asiat 
 
 Esitys Merkitään tiedoksi 
 
 Päätös Keskusteltiin palokuntanuorten valtakunnallisen suurleirin järjestämis- 

kassaan liittyneestä tiedustelusta. Todettiin, että Hämeen Pelastusliiton 
osuus siitä voisi olla n. 3000 euroa. Ennen päätöstä tähän sitoutumisesta 
toiminnanjohtaja kysyy voiko keskusjärjestö olla isommalla osuudella 
puskurirahastossa kuin vain niiden liittojen kautta, jotka taloudellisesti 
toiminnassaan ovat SPEK:n alla. Hämeen Pelastusliiton mielestä ko. 
rahoitusmekanismi suurleiriin sopisi parhaiten SPEK:lle tai ainakin SPEK:n 
osuus tulisi olla isompi puskurirahastossa. 

 
Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja vastaa talvileiristä tuleviin 
kyselyihin ja antaa siitä tiedotteen. 
 
Merkittiin tiedoksi, että toimistolla tehdään kevään aikana siivousta ja 
valmistelua toimiston muuttamiseksi tarkoituksenmukaisempiin tiloihin, 
jos sellaisia löytyy. 

  
 
12 Kokouksen päättäminen 
 

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Seurataan ajankohtaista koronavirus-tilannetta ja voidaanko 

kevätkokous pitää suunniteltuna ajankohtana.  Puheenjohtaja päätti 
kokouksen 15.10 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 

 
  Tapani Lehtinen 
  pöytäkirjan tarkastaja 
 


