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Hallituksen kokous 5/2020    

 
       
Aika  20.10.2020 klo 17.30-20.15 
Paikka Kosken vpk, Keskustie 10, 16800 Hämeenkoski 
   
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja 
  Hirvonen Juha    

poissa: Klemelä Markku      
poissa: Lehtinen Tapani    

Manninen Anssi  Kylkilahti Hannu  
poissa: Simola Juha  
poissa: Saari Janne 

Toivonen Outi, etä  
Vehmasaho Timo, etä Hakkarainen Tomi, etä  
Kärkäs Maire   
 
  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri   
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja  
Lehtonen Rene nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja, etä    
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja, etä 
Potkonen Jarno, leiritoimikunnan 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 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. 
 
 

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Klemelä 
   

 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maire Kärkäs 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2020 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 toimikuntien asiat 

 
 Päätös Merkittiin tiedoksi: 
 

5.1. Nuorisotyötoimikunta  
 

• Nuorten syyskokous pidettiin, toimikunnan puheenjohtaja 
vaihtuu 2021 alussa. Uusi puheenjohtaja: Kari Vainio, Forssan 
Vpk. Nuorten syyskokouksessa käsiteltiin toimintaohjeen 
muutosesitys.  

• Syksyllä saatiin pidettyä aktiivinen nuorten liiton kilpailupäivä 
 
•  Työryhmä: Veikon Malja, SM-tietokilpailu 2021  

▪ Työryhmän vetäjä Tomi Hakkarainen. Kilpailupaikka 
on Tampere, kilpailukeskus Takk:lla. Kilpailun tarkka 
ajankohta toukokuussa ei vielä tiedossa; riippuu 
Jehu malja kisasta. Kun päivämäärä on selvinnyt, 
edetään vastuujaossa eri alueiden tehtävissä ym.  

 
5.2. Naistyötoimikunta 
 

• Naistyön syyskokous on pidetty ja siinä käsitelty nyt esitettävä 
toimintaohjeen muutos. Osallistujamäärä liiton naistyön 
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tapahtumissa on ollut vähäinen. Toiminnassa tänä vuonna on 
hyödynnetty etäosallistumismadollisuuksia.  

 
5.3. Veteraanitoimikunta 

 

• Korona epidemialla on ollut iso vaikutus toimintaan. 
Suunniteltua kevättapahtumaa ei järjestetty ja syyskuussa 
järjestettyyn syystapahtumaan osallistui n. puolet normaalista 
osallistujamäärästä. Kevään päivät suunnitteilla Asikkalan 
Tallukkaan. 

 
5.4. Leiritoimikunta 2021 
 

• Ensimmäinen toimikunnan kokous on pidetty, jossa tehtiin 
vastuuhenkilöiden nimitykset ja jaettiin vastuutehtäviä; vielä 
puuttuvat: hupivastaava ja kalustovastaava. Tieto 
vastuuhenkilöistä välitetään alueohjaajien kautta kentälle. 
Asemavalmius 2021 leirin ajankohta on 4.7-10.7. 

 
 
6 Toimintaohjeiden hyväksyminen 
 
 Esitys Hyväksytään muutetut toimintaohjeet 
 
 6.1. Nuorisotyön toimintaohje 

 
Päätös  Käytiin läpi nuoren toimintaohjeen teksti ja sihteeri kirjasi kokouksessa  

päätetyt muutettavat kohdat. Kokouksen jälkeen kokouksen sihteeri 
lähettää vielä päätöksentekoon osallistuneille hallituksen jäsenille 
tarkistettavaksi puhtaaksikirjoitetun version. Tarkistuksen jälkeen 
muutettu nuorten toimintaohje (liite 1) on hyväksytty.   
 

6.2. Naistyön toimintaohje 
 
Päätös Esitettyyn naistyön toimintaohjeeseen tehtiin muutos vuosikokouksessa  

käsiteltävien asioiden järjestykseen, muutettu naistyön toimintaohje 
hyväksyttiin (liite 2). 

 
 
7  Hämeen pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous torstaina 5.11. klo 19, Loppi 
 

7.1. Syyskokouksen kutsu ja esityslista  
 
Esitys  Päätetään syyskokouksen kutsusta ja esityslistasta. 
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Päätetään seuraavista esityksistä syyskokoukseen: liiton tilinpäätöksen 
2020 tilintarkastaja, tilintarkastuspalkkio sekä kokouspalkkiot 2021.  

 
Päätös Päätettiin lähettää jäsenille kokouksessa muokattu kutsu, jossa käsiteltävät  

asiat. Syyskokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä ja 
etäosallistujilla on myös äänestysmahdollisuus. Syyskokoukselle esitetään 
palkkioiden pitämistä ennallaan ja tilintarkastajiksi viime vuoden 
tilintarkastajia.  
 

 
7.2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021  
 

Käsitellään Toimintasuunnitelma 2021 sanallinen osuus sekä 
taloussuunnitelma 

 
Esitys  Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi kokouksessa käsitellyin 

muutoksin toiminta- ja taloussuunnitelma 2021.  
 
Päätös  Esityksenä olleeseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan toiminnan- 

johtaja tekee viimeiset korjaukset. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos 
2021 (liite 3) viedään liiton nettisivuille jäsenten tutustuttavaksi. 
Suunnitelma esitetään liiton syyskokoukselle vahvistettavaksi. 

 
 

8 Liiton sääntöjen tarkistus  
 

Esitys Päätetään aikataulusta ja tarkistusmenettelystä 
 
Päätös Toiminnanjohtaja lähettää säännöt HPL hallituksen kokousosallistujille ja 

seuraavassa kokouksessa ne käydään kohta kodalta läpi ja päätetään 
muutoksista. 

 
 

9 Liiton toiminnan kehittämispäivä 28.11. 
 
 Esitys Päivän ohjelman suunnittelu 
 

Päätös  Kehittämispäivän suunnittelua ko. ajankohtaan jatketaan. 
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja valmistelevat päivän ohjelman.  

 
 
10 Muut asiat 
 

Esitys Tiedoksi mm.  SPEK vaalitoimikunnan kirje sekä SPEK toimikuntauudistus, 
jossa odotetaan avointa hakua työryhmiin.  
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Liiton toimiston tilatarpeista ja sijainnista keskusteltiin, puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja kertoivat tekemästään uusien toimitilojen hausta. 
Päätettiin, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja voivat tehdä ratkaisun 
toimiston uudesta sijainnista.  
 
Liiton ensiavun koulutuksesta keskusteltiin. Päätettiin, että liitto maksaa 
SPR kouluttajapätevyysmaksun puheenjohtajan lisenssiin (voimassa 3 v).  

 
Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja selvittää liiton taloustilannetta 
vuoden loppuun. Mikäli on mahdollista niin tapahtumien käyttöön 
hankitaan liitolle uudet äänentoistolaitteet. 

 
   

 
11  Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

Esitys  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Puheenjohtaja päättää 
kokouksen.  

 

Päätös Liiton kokous 5.11. ja hallituksen kehittämispäivä 28.11.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 

 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 

 
  Maire Kärkäs 
  pöytäkirjan tarkastaja 


