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Sääntömääräinen syyskokous 2020 
 
 
 
Aika    Torstai 5.11.2020 klo 19.00 – 20.00 
 
Paikka                   Marskin maja, Marskintie 216, 12700 Loppi /etäosallistuminen, teams 
 

Ennen kokouksen alkua oli Marskin majan opastuskierros, jonka jälkeen 
Lopen kunnan edustaja Ossi Kollin antoi kokousväelle katsauksen 
kokouspaikka Lopesta. 
 
 

1§  
Kokouksen avaus 

Kokouksen avaus  
    Kokousvirkailijoiden valinta 

• puheenjohtaja 
• sihteeri 
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
• kaksi ääntenlaskijaa  
 

Päätös   Liiton puheenjohtaja Kari Hannula avasi kokouksen ja kokouksen avauksessa  
luovutettiin Paavo Jokiselle väestönsuojelun 1 luokan ansiomitali 
väestönsuojelun eteen tehdystä työstä.  

 
     Kokousvirkailijoiksi valittiin esitysten perusteella seuraavat 

• puheenjohtaja: Ari Jylhäsalo 
• sihteeri: Eeva-Liisa Heikkinen 
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Timo Vehmasaho, Jaana Sippola 
• kaksi ääntenlaskijaa: Roope Pimiä, Jarno Potkonen 

 
Päätettiin, että mahdollisessa äänestystilanteessa pöytäkirjantarkastajat  
ovat mukana seuraavasti: Äänestyksessä valtakirjalliset etäosallistujat 
lähettävät tekstiviestin kokouksessa ilmoitettuun numeroon ja 
pöytäkirjantarkistajat tarkistavat, että äänestysviestit on lähetetty 
valtakirjassa ilmoitetusta numerosta. Ääntenlaskijat laskevat sen jälkeen 
annetut äänet. 
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2§  
Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
Esitys  

• Todetaan kokouksen osanottajat.  
• Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on sääntöjen 

mukaan postitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta. Kokouskutsujen postitus jäsenille viimeistään 22.10.  

• Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös  

• Valtuutettuja kokousedustajia oli kokouspaikalla 7 ja 
etäyhteydellä 4. Muita kokoukseen osallistujia oli kokouspaikalla 
9 ja etäyhteydellä 2. Yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 22 
osallistujaa (liite 1).  

 
• Kokous todettiin sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, 

koska kokouskutsut oli jäsenille postitettu määräajassa. 
 
• Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla 

muutoksella: Lisätään 7§ Valitaan edustajat niihin yhteisöihin, 
joiden jäsen Pelastusliitto on. 

 
 
3§  
Vahvistetaan vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma 
 
Esitys    Esitellään vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma. Vahvistetaan 

hallituksen esitys vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. 
 
Päätös   Toiminnanjohtaja kävi läpi vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman  
    pääkohdat. Kokous vahvisti toiminta- ja taloussuunnitelman. 
 
 

4§  
Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista 
 
Esitys    Hallituksen esitys on, että palkkiomenettelyä ei muuteta. Kokouksiin 

osallistuville ei makseta kokouspalkkioita. Kokouksissa on kokoustarjoilu ja 
kokousmatkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.  

 
Päätös   Päätettiin esityksen mukaan. 
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5§  
Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 2021–2023 hallituksen puheenjohtaja  
 
Päätös   Kokouksessa esitys: Kari Hannula.  

Päätettiin, että Kari Hannula valitaan hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 
2021–2023. 

 
 
6§  
Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 2021–2023 hallituksen varsinaiset jäsenet ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten sijaan. 
 
    Erovuoroiset:   
 
    varsinainen jäsen   varajäsen  
    Hirvonen Juha    Pekka Jaakola  
    Manninen Anssi    Hannu Kylkilahti  
    Simola Juha    Roope Pimiä  
 
Päätös   Hallituksen jäseniksi 2021–2023 esitettiin ja valittiin: 

   
varsinainen jäsen   varajäsen 
Juha Hirvonen   Simo Hallikainen 
Hannu Kylkilahti   Anssi Manninen 
Juha Simola   Roope Pimiä 

    
 
7§ 
Valitaan edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen Pelastusliitto on 
 
 Liiton syyskokouksessa 2018 valittiin SPEK valtuustoon liiton edustajaksi 

kaudelle 2019–2020 Kari Hannula ja varaedustajaksi Ari Jylhäsalo. 
Tehdään valinta kaudelle 2021–2023 SPEK valtuustoon liiton edustajaksi 
ja varaedustajaksi 

 
Päätös Esitettiin ja hyväksyttiin ehdotus, että samat edustajat jatkavat 

tehtävissä kauden 2021–2023. 
  

Merkittiin tiedoksi, että SPEK palokuntatoimikunnan jäseneksi on valittu 
Ari Jylhäsalo, Hämeen Pelastusliitosta. 

 
 
8§ 
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.  
 
Esitys           Hallituksen esitys on, että liiton tilintarkastajina jatkavat:  

        Tilintarkastaja 1: Hooteem Oy (tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita)      
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        Tilintarkastaja 2: Antti-Jussi Penttilä, HT, varatilintarkastaja Erno Kauranen, HT 

 
Päätös                    Päätettiin esityksen mukaan. 
 
 
9§ 
 Muut jäsenten esittämät asiat (säännöt 10§ 2 mom) 

Hämeen Pelastusliiton sääntöjen 10§ 2mom mukaan asiat, jotka jäsenet  
haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 
syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.  

    
Tällaisia asioita ei ole tullut.  

 
Päätös      Ei ilmoitettuja asioita.  
 
 
10§  
Kokouksen päättäminen  

 
    Puheenjohtaja kiiti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 20. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 

Ari Jylhäsalo  Eeva-Liisa Heikkinen  
puheenjohtaja  sihteeri  
 
 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
 
 

Timo Vehmasaho Jaana Sippola    
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 
 


