Liiton uutiskirje jäsenille 1/2021
Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä.
Kehittämisehdotuksia
uutiskirjeeseen ja liiton viestintään otamme mieluusti vastaan toimisto@hameenpelastusliitto.fi
Pandemia rajoittaa edelleen liiton perinteisiä toimintamuotoja.

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

Muutoksia liiton toimistolla

Liitolle haetaan uutta
koulutuspäällikköä !

Sakun läksiäiskahvit

Hakuilmoitus julkaistaan maaliskuu
n aikana myös Pelastustieto 2/2021
lehdessä sekä sähköisillä ilmoituskanavilla.

toimistolla

19.2. uudella

Helmikuussa oli koulutuspäällikkö
Saku
Rouvalin
viimeinen
toimistopäivä. Maaliskuussa Saku
siirtyi uusien haasteiden pariin
teollisuuden palvelukseen. Onnea
Sakulle uusiin työtehtäviin
ja
kiitokset ahkerasta työpanoksesta
liiton toiminnassa !

Ennen koronasulkua ilahduttuvan
moni pääsi vielä Sakua tapaamaan
läksiäiskahvittelun merkeissä ja
tutustumaan
samalla
liiton toimistoon.

Kevät etenee nyt tiukkojen Koronarajoitusten
kanssa.
Toivotamme
jäseniä
tulemaan
tutustumaan
liiton
uuteen
toimistoon
Lempäälän
Ideaparkkiin,
kunhan epidemiatilanne rauhoittuu.
Liiton toimisto löytyy kauppakeskuksen 2.
kerroksesta, D-pääty (Helsingin puoleinen
pääty) Saapuminen liukuportaiden jälkeen
vasemmalle
toimistotiloihin
Prisman
yläpuolelle.
Liiton postiosoite on: Ideaparkinkatu 4, 37570
Lempäälä

LIITON KEVÄTKOKOUS - Toiveena kokoontuminen, mutta ...

Kevätkokous on tarkoitus järjestää 6.5. liiton toimiston läheisessä tilassa Lempäälän
Ideaparkissa.
Liiton
hallitus
seuraa
tilannetta
ja
kokouksen
järjestämismahdollisuuksia
tarkistetaan
huhtikuussa
vallitsevan
tilanteen
mukaan. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kokousaikaan/-paikkaan. Viralliset
kokouskutsut myös lähetetään postitse. Keväällä kokouksiin etäosallistuminen on
mahdollista.
Kevätkokouksessa käsittelyssä mm.
- Liiton sääntöjen muutos
- Vuosikertomus 2020
- Tilinpäätös 2020

Kansainvälisen palokuntanuorten ELDIS 22 leirin järjestelyt ovat täydessä käynnissä.
Lisätietoa palokuntaleirit .fi

Kevään 2021
webinaarit palokuntalaisille
jatkuvat. Lisätietoja
klikkaamalla kuvaa

Huom. !
Suunnitelmia kevään palokuntanaisten
ja -nuorten toiminnasta:
•

Palokuntanaisten Mimmin Malja kisa
järjestetään verkkokilpailuna 17.4. klo 11o

Lisätietoja poikkeuksellisesta kisasta
sekä tarkemmat ohjeet julkaistaan
lauantaina 27. 3. 2021 klo

11.00

Lspelin

palokuntanaiset Facebook -sivuilla

•

Palokuntanaisten digiloikka koulutus Tiimityö ja digityökalut naistyössä
5.5.

•

klo 18 – 19, Teams

Palokuntanuorten SM-tietokilpailu
etäkilpailuna 15.5.

•

Veikon Malja kisa siirtyy syksyyn.

•

Ilmoittautuminen kesän Asemavalmius
2021 leirille perusmaksulla jatkuu 30.4.
asti
o

Mikäli leiri peruuntuu koronan vuoksi ei
maksua. Ilmoittautuminen leirille Hakan
kautta.

o

Kesäleirin suunnittelua jatketaan
leiritoimikunnan johdolla.

Lisätietoa Asemavalmius 2021

Kaikki toiminnan suunnitelmat etenevät koronatilanne
huomioiden.

KIITOS KÄRSIVÄLLISYYDESTÄSI !
Lisätietoja tapahtumista päivitetään liiton www-sivulle

Peruuta tilaus Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste

Attention by Lyyti

