Liiton uutiskirje jäsenille 3/2020
Hämeen Pelastusliitto tiedottaa jäsenille toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä joka toinen kuukausi. Korona
pandemia laittoi liiton toiminnat keväällä säästöliekille ja kesällä uutiskirjettä ei lähetetty. Otamme mielellään
vastaan kehittämisehdotuksia toimisto@hameenpelastusliitto.fi uutiskirjeeseen ja liiton viestintään.

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

Tapahtumien järjestäminen jatkuu
Pandemian tilanne muuttuu jatkuvasti, joten nopeat muutokset myös toiminnan järjestelyihin
ovat mahdollisia. Järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat viranomaisohjeet. Hämeen
pelastusliitto on toiminnan järjestäjänä sitoutunut SPEKssa laadittuihin

tapahtumien

turvallisuusohjeisiin. Koronapandemian aikana järjestettäviin koulutuksiin ja muihin
yleisötilaisuuksiin ei

voi osallistua, jos on hiljattain vieraillut riskimaissa tai jos on

koronavirustaudin oireita.

Ohjeistus tapahtumien osallistujille
koronapandemian aikana:

SPEKin laatimat ohjeet tilaisuuksien järjestämiseen koronapandemian
aikana
Ohjeistuksia saa ottaa käyttöön myös oman organisaation tilaisuuksissa.

Ohjeistus tilaisuuksiin osallistujille koronapandemian aikana

Ohjeistus tilaisuuksien järjestäjille koronapandemian aikana

Tulostettavat ohjeet tilaisuuteen koronapandemian aikana

Liiton sääntömääräinen kevätkokous 2020 pidetään
keskiviikkona 9.9. Tampereella.

Osallistuminen myös etäyhteydellä on mahdollista.

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 3.9.
Ilmoittaudu kokoukseen
COVID-19 epidemian vuoksi sääntömääräinen kevätkokous 2020 siirtyi
pidettäväksi syksyllä.
Kokoukseen voi poikkeuksellisesti myös osallistua etäyhteydellä.
Kaikilta osallistujilta pyydetään ilmoittautuminen kokoukseen.
Etäosallistuminen on mahdollista vain, jos ilmoittautuu kokoukseen
määräajassa. Ilmoittautuneille lähetetään teams linkki, jolla kokoukseen
osallistutaan.
Valtakirjallisten etäosallistujien tulee toimittaa täytetty valtakirja liiton
toimistoon viimeistään 8.9. toimisto@hameenpelastusliitto.fi
Mikäli tulet kokoukseen paikan päälle, niin kokouspaikka on Tampereen
Lahdesjärven ABC-aseman kokoustila Pyynikki 2. kerros, jossa tarjolla
kokouskahvit klo 17.00 alkaen. Varsinainen kokous alkaa klo 17.30.

Huom. !
Järjestötyön päivämääriä syys-lokakuussa

•

Palokuntanaisten Päivä pelastajana kurssi
Sääksjärvellä 19.9.

•

Veteraanien Syyspäivät Hauholla 22.-23.9.

•

Nuorten Kilpailupäivä Akaassa 26.9.

•

Palokuntanaisten Hälytysmuonituskurssi
Ylöjärvellä 3.10.

•

Palokuntanaisten Syyskokous ja Kirkkopyhä
Tervakoskella 11.10.

•

Nuorten Leirikouluttaja viikonloppu-tapahtuma
Palotaruksella 30.10-1.11

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN !

Järjestämme syksyn aikana turvallisuuskoulutusta
työpaikoille mm. tulityö- ja työturvallisuus korttikoulutusta.
Kysy tarjous ja lisätietoja koulutuspäällikkö Saku
Rouvali puh. 0500 110 110
Yhdistyksille on tilattavissa myös esim. ilmainen
72H varautumisen kurssi.

Etkö jatkossa halua viestejä tältä lähettäjältä? Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste
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