Liiton uutiskirje jäsenille 2/2020
Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä joka toinen kuukausi. Korona
pandemian johdosta liiton toimintoja on tauolla ja lähetämme uutiskirjeitä sitten kun
tiedotettavaa on. 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

Liiton kevätkokous
pidetään suositusten
salliessa 9.9. 2020
Tampereella -

Liiton
palokuntanuorten
kesäleiri
Asemavalmius siirtyy
vuoteen 2021

mahdollisuus osallistua
myös Eurosafety
messuille
COVID-19 epidemian vuoksi liiton
kevätkokousta
ei
pidetä

Koronaviruksen
aiheuttaman tilanteen ja epidemian
leviämisriskin
vuoksi
Hämeen
Pelastusliiton
kesäleiri
ASEMAVALMIUS 2020 siirretään
kesään 2021. Päätös tehtiin sen
jälkeen, kun valtioneuvosto asetti

suunnitellusti
7.5.
ilmailukeskuksessa.

Räyskälän

Liiton hallitus esittää jäsenistölle
tutustumista Eurosafety- messuihin
9.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ja messujen päätyttyä
klo
17
siirtymistä
läheisen
Lahdesjärven
ABC-aseman
kokoustilaan,
jossa
tarjolla
kokouskahvit sekä yhdistyksen
varsinainen kokous klo 17.30.
Kokouskutsu lähetetään sääntöjen
mukaisesti jäsenistölle postitse.
Kokouksessa on hyväksyttävänä:
•
•

22.4. koronavirusepidemian vuoksi
rajoituksen tapahtumajärjestelyistä
heinäkuun loppuun asti.

Vuosikertomus 2019
Koulutussuunitelma 2021

Työturvallisuus,
henkilönsuojaimet sekä paloja pelastustoiminta.

Leiritoimikunta jatkaa suunnittelua
ensi vuoden leirille ja liiton
nuorisotyötoimikunta päättää mitä
keväältä
ja
kesältä
2020
siirtyvästä liiton nuorisotoiminnasta
voidaan järjestää vielä syksyllä
2020.

Samaan aikaan myös seuraavat
messut:
• Työhyvinvointi
• Logistiikka
• Elintarviketeollisuus

Kevään kuulumisia hankkeista:

Aluekilpailu peruttiin ! Liitto on yhdessä pelastuslaitosten kanssa järjestänyt joka kevät
NouHätä! kampanjan aluekilpailut Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen joukkueille.
NouHätä! kampanjassa pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajat ovat vuosittain opettaneet
nuorille koulussa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä toimintaa vaaratilanteissa. Opetuksen
jälkeen kahdeksasluokkalaiset ovat voineet

osallistua NouHätä!-kilpailuun. Kampanjaan

ilmoittautui v. 2020 ennätysmäärä kouluja (566) ja Suomessa viiden pelastuslaitoksen alueelta
kaikki koulut olivat mukana.
Alueeltamme oli mukana:
•

Kanta-Hämeestä 11 yläkoulua

•

Pirkanmaalta 34 yläkoulua

•

Päijät-Hämeestä 17 yläkoulua

Koronatilanteen johdosta 2020 NouHätä! voittaja ratkaistiin poikkeuksellisesti ilman aluekisaa
digiloppukilpailussa 23.4. joka toteutettiin mobiilisovelluksella.Normaalisti loppukilpailu on
ratkaistu tehtävärasteilla Kuopion Pelastusopistolla. Kisasta lisää NouHätä sivulla.

Hämeen Pelastusliitto aloitti yhdessä SPEK:n kanssa Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille
(OTE-M) hankkeen. Liiton koulutuspäällikkö Saku Rouvali on 14.8.2019 alkaen tehnyt
hankkeeseen n. 40 % työajastaan. Palosuojelun Edistämissäätiön rahoittamassa osuudessa Saku
työskentelee palokuntayhteistyössä, jossa on tarkoitus edistää maahanmuuttajien
turvallisuuskoulutusta sekä yhteiskuntaan integroitumista. Projekti jatkuu vuoden 2020
loppuun. Koulutuspäällikkö on hoitanut tuttujen Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, sekä Uudenmaan alueella turvallisuuskoulutuksia, mutta

myös Kainuu sekä Jokilaaksot ovat tulleet tutuksi. Lisäksi hän on työstänyt mallia, kuinka
vapaaehtoispalokuntiin saisi lisää maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.
Hankkeen toimintaa mm.:
•

Punkalaitumen vastaanottokeskuksella ovat lähialueen palokuntalaiset tutustuneet
tiloihin ja toimintaan sekä miettineet yhteistyömuotoja.

•

Loimaalla Loimaan Evankelisen
kansanopiston ja Oripään VPK:n
kanssa maahanmuuttajia tutustutetaan
palokuntatoimintaan. Projektissa on
vahvasti mukana Varsinais-Suomen
pelastuslaitos, joka on erittäin
positiivisella mielellä lähtenyt
hankkeeseen mukaan.

•

Marraskuun lopussa 2019 järjestettiin
Oripään VPK:n kanssa yhteistyössä
maahanmuuttajille toimintanäytös,
jossa heille konkreettisesti näytettiin,
kuinka palokunta toimii
kolaritilanteessa

Pelastusnäytöksen
jälkeen
kokoonnuttiin
Oripään VPK:n
paloasemalle, jossa
esiteltiin kalustoa
sekä kerrottiin
palokuntatoiminnasta.
Toimintaan
innostuneita
henkilöitä oli heti ja
he odottavat
palokuntaan
pääsemistä.

Kuva:Pelastustieto

Nyt

on

mahdollisuus

vaikuttaa
entistäkin
parempaan
syksyn
2020
Paloturvallisuusviikkoon !
Osallistu
SPEKn:n
järjestämään
webinaari
kampanjapajaan Ilmoittautuminen
osallistumislinkin.

linkistä viimeistään

30.4.

Saat

sähköpostiisi

Webinaarissa Tutkimusjohtaja Melina Mäntylä Aula Researchistä kertoo Paloturvallisuusviikon
vaikuttavuustutkimuksesta. Missä onnistuimme? Mitä voisimme koko alalla yhdessä tehdä
paremmin?

Pelastusylitarkastaja
ja
alan
viestintäaktivisti
Mira
Leinonen
Etelä-Suomen
aluehallintovirastosta haastaa webinaarin osallistujia ja koko pelastusalan viestintää. "Jos
haluamme olla vaikuttajia, on osallistettava ja osallistuttava."
Lisätietoa tilaisuudesta: Juha Hassila, SPEK, puh. 040 758 7846

Hämeen Pelastusliiton tavoitteena on
syksyllä järjestää mahdollisimman paljon
keväältä

peruuntuneista

tapahtumista.

Nuorten palobandy sekä frisbeegolf kisoja
ei kuitenkaan järjestetä 2020.

Tiedotamme tapahtumista heti kun
päivämääriä on selvillä !
Turvallista kevättä ja kesää !
Pidetään toisistamme huolta ja voidaan
hyvin !

Etkö jatkossa halua viestejä tältä lähettäjältä? Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste
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