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Hallituksen kokous 5 / 2021   

      
  
Aika  4.9.2021 klo 13.00 - 15.30 
Paikka Päivölän opisto  

 
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja 
   

Kylkilahti Hannu  
Kärkäs Maire  Wahlfors Pirkko  

 Saari Janne, etä    
Toivonen Outi  
Vehmasaho Timo Hakkarainen Tomi   
 
  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, toimisto, sihteeri   
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja 
Potkonen Jarno, Päijät-Häme nuorisotyö 
Mononen Noora, Kanta-Häme nuorisotyö 
Toivonen Sirpa, palokuntanaistyö 
Kyrölä Aleksei, koulutuspäällikkö, toimisto 
Vuori Nina, järjestöpäällikkö, toimisto 

§  
 
 
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. Todettiin kokouksen osallistujat. 
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 Hannu Kylkilahti   
 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Kylkilahti. 
 
 
4 Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2021 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja 
toimikuntien puheenjohtajille. 
 

      
Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2021.  

 
Päätös Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2021. 
 
 

5 Toimikuntien asiat 
 

Esitys  
  
Päätös Merkittiin tiedoksi 

• Veikon Malja, SM-tietokilpailu 2021  
o Suunnitelmia viedään eteenpäin ja kisat tarkoitus pitää 

30.10 klo 10 avaus ( liitto  hoitaa edustajan avaamaan 
kisan) kisat ohi klo 16 mennessä. Liiton palokuntanaistyö 
tulee pyörittämään kanttiinia.  

• järjestötyön syksyn tapahtumat 
o Toimintamuotoja syksylle runsaasti Koronatauon jälkeen . 
o Tapahtumista päivämäärät syytä saada sovittua ja 

tiedotukseen ajoissa – kalenterit täyttyvät 

• Eldis 2022 
o Leirillä koulutukset pidetään teemapuistoissa, joissa 

teemapuistomestarit. Ainakin osa kursseista voi alkaa jo 
ennen leiriä. 

o Rekrytointiprosessi leirin tehtäviin on käynnissä ja etenee 
portaittain. 

  
 
 

6 Ansiomerkit 
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Esitys Esitetään myönnettäväksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
ansiomerkkianomukset (liite 1) 

 
Päätös Esityksen mukainen. 

 
 
7 Kertaus liiton sääntömuutosasioista   
 

Esitys Käydään lyhyesti läpi asiat, jotka liiton kevätkokouksessa hyväksyttiin 
sääntöihin muutettavaksi ja esitettäväksi liiton syyskokoukselle. 

 
Päätös Käytiin lyhyesti säännöt läpi ja päätettiin, että ne lähetetään 

ennakkotarkastukseen patentti- ja rekisterihallitukseen. 
 
 

8 Liiton talous  
 
Esitys  
 Käydään läpi liiton taloutta esitettyjen käsittelytoiveiden mukaan: 

• Hallituksen jäsenen oikeudet/velvollisuudet liiton talouteen  

• Mistä koostuu liiton talousarvio, tilinpäätös, tilikartta, tase  

• Liiton tuotot nyt – tulevaisuudessa; avustusehdot 

• Tarkastelu toiminnoittain, tulot - menot 
 
 Päätös  Merkittiin tiedoksi läpikäyty esitys taloudesta  (liite 1 ) 
 
 
 
9 Muut asiat 
 
 Esitys Merkitään tiedoksi 
 

Päätös  
Hml alueen alueohjaajalta tiedoksi:  Riihimäen vpk:n nuorisotyö 70 v. 
 
Liitolla  as-kärryä päivitetty ja alkusammutuskärry sekä muu lainattava 
välineistö tulee saataville lokakuun alusta uuteen varastotilaan 
Ideaparkin alueella. 

 
 
 

10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
  

Esitys Päätetään seuraava kokouspaikka. Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.  jonka jälkeen alettiin 

ryhmissä työstää liiton toimintaan liittyviä kehittämisajatuksia. 
 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Hannu Kylkilahti 
pöytäkirjan tarkastaja 


