Liiton uutiskirje jäsenille 5/2020
Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä. 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 toimisto muuttaa tammikuussa 2021
1.2.2021 alkaen toimisto löytyy Lempäälän Ideaparkin 2. kerroksesta,
Ideaparkin eteläpäädystä (Prisman pääty, liukuportaat ylös ja vasemmalle)
Liiton postiosoite 1.2.2021 alkaen on Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ

Palokuntien HPL ryhmävakuutuksen vakuutuskorvaukset nousevat

1.1.2021. Vakuutuksen hinta ei nouse - vaan laskee.
Palokuntien tapaturmavakuutuksen hoito- ja kuolinturvan korvauksia on nostettu.
Uudet korvausmäärät löytyvät vakuutukset www-sivulta

Vakuutusmäärien pitämiseksi ajan tasalla ilmoittakaa, jos teillä on tapahtunut muutoksia
vakuutustietoihin; kuten jäsenmäärän muutos.
Jos vanhoissa voimassa olevissa vakuutusmäärissä ei ole tapahtunut vuoden aikana
muutoksia, ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Vakuutus jatkuu aiemmin ilmoitetuin tiedoin
automaattisesti.
Mikäli muutoksia on tapahtunut, niin tulosta alla vihreästä linkistä löytyvä vuosi-ilmoitus, täytä ja
skannaa 15.1.2021 mennessä sähköpostiin toimisto@hameenpelastusliitto.fi tai postitse Hämeen
Pelastusliitto ry, Kokkolankatu 4, 33300 Tampere. Vuonna 2021 vakuutuskausi vaihtuu 1.2. 2021.
Vuoden 2021 jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.
Uudet vakuutuksenottajat täyttävät saman vuosi-ilmoituksen merkitsemällä vaihtoehdon liittyy
vakuutukseen.
Vakuutuksen hinnoittelua on tarkistettu ja hinnat kaikille ryhmille ovat hieman aiempaa
edullisemmat. Hälytysosaston jäsenen tapaturmavakuutusmaksun vuosimaksussa pudotus on 2,56
euroa /henkilö. (Nykyinen vuosimaksu 17,81€/hlö – uusi 15,25 €/hlö). Kaikkien ryhmien uudet ja
vanhat hinnat löytyvät vuosi-ilmoituksesta. Vuosi-ilmoitus löytyy myös liiton www-sivulta.

Vakuutukset, vuosi-ilmoitus 2021

Huom. Päijät-Hämeen palokunnille pelastuslaitos maksaa
palokuntien ei tarvitse ilmoittaa hälytysosaston jäsenmääriä.

vakuutuksen

ja

Päijät-Hämeen

Vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus Oy ja vakuutuksen ottaja on Hämeen Pelastusliitto, joka tarjoaa
mahdollisuuden ryhmävakuutukseen jäsenilleen.

Kohti Asemavalmiutta 2021 !

Leirien uusia ja
vanhoja toimijoita
kokoontui lokamarraskuun
vaihteessa
Palotaruksella.
Kokoontumisen
lisäksi ohjelmassa oli
monipuolisesti
ajankohtaista
sisältöä nuorten
ohjaukseen ja
toimintaan liittyen.

Asemavalmius
2021 kesäleirin
valmistelu jatkuu
leiritoimikunnan
johdolla kohti
kesäleiriä 4.-10.7.
2021.

Liiton talvileirin valmistelu aloitetaan pikaisesti 2021, mikäli
epidemiatilanne mahdollistaa leirin järjestämisen.

Liiton Syyskokous pidettiin 5.11. Marskin majalla

Marskin majan esittelyn jälkeen liiton syyskokousessa käsiteltiin sääntöjen määrämät asiat.

Liiton hallitus 2021 pitää järjestäytymiskokouksen 28.1.2021.
1.1.2021 alkaen Hämeen Pelastusliiton hallituksen jäsenet, varajäsenet ja toimikaudet
Puheenjohtaja

toimikausi

Kari Hannula, Vesilahden VPK

2021-2023

Muut jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Hirvonen Juha, Hämeenlinnan VPK
Klemelä Markku, Jokioisten VPK
Kärkäs Maire, Kosken VPK
Lehtinen Tapani, P-H Pelastuslaitos
Kylkilahti Hannu, Tampereen VPK
Saari Janne, Urjalan VPK
Simola Juha, Vesikansan VPK
Toivonen Outi, Ylöjärven VPK
Vehmasaho Timo, Linnavuoren TPK

Simo Hallikainen, Ryttylän VPK

2021-2023

Mikko Heinonen, Jokioisten VPK

2020-2022

Pirkko Wahlfors, Lahden VPK

2019-2021

Jarkko Niemi, Hakosilta-Nostavan VPK

2019-2021

Anssi Manninen, Ruoveden VPK

2021-2023

Jarmo Lindfors, Kylmäkosken VPK

2020-2022

Roope Pimiä, Herralan VPK

2021-2023

Janne Kivistö, Keski-Hollolan VPK

2019-2021

Tomi Hakkarainen, Tampereen

2020-2022

VPK

SPEK Palokuntatoimikunnan jäseneksi kaudelle 2021-2023 on valittu Ari
Jylhäsalo Hämeen pelastusliitosta. Toimikunnan järjestäytymiskokouksessa
Ari
valittiin
palvelutyöryhmän
puheenjohtajaksi.
Harrastustyöryhmä aloittaa 2021 ja sen jäseneksi on valittu HPL
alueelta Onkkaalan VPK:sta Anni Niva. Työryhmiin tuli paljon
hakemuksia HPL alueelta; kiitos kaikille aktiivisuuden osoituksesta !
Toimikunnan ja työryhmien tehtävänä on palokuntien harrastus- ja
palvelutoimintojen valtakunnallinen koordinointi ja kehittäminen
palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Onnittelut ja kiitokset Arille ja Annille tehtävään ryhtyessä ! Liitto on
mukana välittämässä toiveita kentältä SPEK kehittämistyöhön.
Turvallisuus on yhteinen asia !

Oletko ollut
liesipalossa tai läheltä
piti tilanteessa ?

Liesipalokysely

Vastaa SPEK kyselyyn
5.1.2021 mennessä !

Hämeen Pelastusliitto toivottaa kaikille jäsenilleen oikein
rauhallista Joulun aikaa !

Etkö jatkossa halua viestejä tältä lähettäjältä? Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste

Attention by Lyyti

