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Hallituksen kokous 6 / 2021    
      
  
Aika 14.10.2021 klo 17.50 - 20.20 
Paikka Paavolan pelastusasema,  Mannerheiminkatu 24, 

15140 Lahti  
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja    
  Aaltonen Jani  Niemi Jarkko  

Hirvonen Juha   
  Kärkäs Maire  Wahlfors Pirkko 

Simola Juha 
Toivonen Outi, etä Kivistö Janne 
Vehmasaho Timo, etä 
    

  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri  

  Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja, etä 
Vainio Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja, etä 

 
§  
 
 
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. 
  

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Jani Aaltonen. 
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Päätös  Esityksen mukainen 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2021 on kokouksen jälkeen lähetetty 
sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien 
puheenjohtajille. 
      

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 

5  Toimikuntien asiat  
 
 Esitys  Merkitään tiedoksi toimikuntien asiat 
  
 Päätös  Merkittiin tiedoksi: 
 

5.1. Nuorisotyötoimikunta  
Koulutusviikonloppu Padasjoella meni hyvin, uusia nuoria myös mukana. 
Perjantai-iltana tapahtunut häiriötilanne hoidettiin paikan päällä 
asianmukaisesti. Padasjoen viikonlopussa pidettiin myös nuorisotyön 
syyskokous. 

 

• Työryhmä: Veikon Malja, SM-tietokilpailu 2021  
o Veikon Malja + SM tietokilpailu järjestetään Tampereen 

Takk:lla Nirvassa 30.10. Järjestelyorganisaatio on toiminnassa 
ja tekijöitä kisaan on saatu. Toistaiseksi kilpailuun on vähän 
ilmoittautuneita, mutta kilpailun toteutuminen näyttää 
kuitenkin todennäköiseltä. Kisan avauksessa on puheenvuorot 
pelastuslaitokselta, SPEKistä ja liitosta.  

5.2. Naistyötoimikunta  
Naistyöllä on vuosikokous seuraavana sunnuntaina, jossa tehdään mm.  
valintoja uusiksi toimikunnan jäseniksi; ehdokkaita tehtäviin on. 
Loppuvuodesta lähetetään infoa vielä kaikkiin naisosastoihin. Viikonloppu 
Padasjoella, jossa oli mukana sekä nuoret että naiset, oli onnistunut; 
toivotaan vastaavalle tapahtumalle jatkoa myös tulevina vuosina. Naistyön 
vuosi 2021 on ollut hyvä. 

   
5.3. Veteraanitoimikunta  

Ei tiedotettavaa. Veteraanipäivillä syyskuussa Tallukassa oli nelisen-
kymmentä osallistujaa. 

 
 
6  Hämeen pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous  

 
Esitys  Päätetään syyskokouksen aika, paikka, kutsu ja esityslista.  
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Päätetään seuraavista esityksistä syyskokoukseen: liiton tilinpäätöksen 2021 
tilintarkastaja, tilintarkastuspalkkio sekä kokouspalkkiot 2022.  

 
Päätös  Päätettiin, että syyskokous pidetään 4.11. museokeskus Vapriikissa 

Tampereella. Jäsenille lähetetään kokouksessa muokattu kutsu (liite 1), jossa 
käsiteltävät asiat. Syyskokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä ja 
etäosallistujilla on äänestysmahdollisuus. Syyskokoukselle esitetään 
palkkioiden pitämistä ennallaan ja tilintarkastajiksi viime vuoden 
tilintarkastajia. 

 
 
7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022  

Käsitellään toimintasuunnitelma  sekä taloussuunnitelma.  
 
Esitys  Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi toiminta- ja taloussuunnitelma 

2022.  
 
Päätös  Esityksenä olleeseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan toiminnanjohtaja  

tekee viimeiset kokouksessa käsitellyt korjaukset. Toiminta- ja talous-
suunnitelmaluonnos 2022 (liite 2) viedään liiton nettisivuille jäsenten 
tutustuttavaksi. Suunnitelma esitetään liiton syyskokoukselle vahvistettavaksi. 
 
Toimintasuunnitelmasta käytiin erityisesti läpi vuodelle suunniteltua uutta 
palokuntalaisten päivää. Ajatus todettiin hyväksi, mutta alustava päivämäärä 
kesäkuun ensimmäisestä viikonlopusta (koulujen päättäjäiset) pitää siirtää. 
Ennen päätöstä toteutuksesta lähetetään  ennakkokyselyä palokuntiin heidän 
kiinnostuksestaan. 

   
 

8 Ansiomerkit 
 

Esitys Esitetään myönnettäväksi anotut ansiomerkit 
 
Päätös Myönnettiin esitetyt ansiomerkit. 

 
 
9 Muut asiat 
 

Esitys Tiedoksi Päivölän päivän asiat ja jatkotoimet. Käsitellään liiton nimen 
lyhenneasiaa. 

 
Päätös Kohdassa toimikuntien asiat esille tulleesta koulutusviikonlopun häiriö-

tilanteesta nuorisotyö antoi kokouksessa hallitukselle esityksen 
kurinpidollisesta toimesta henkilölle, joka tapahtumassa aiheutti käytöksellään 
häiriötä. Hallitus päätti kurinpitotoimesta häiriötä aiheuttanutta henkilöä 
kohtaan (liite 3). 
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Päivölän kehittämispäivästä todettiin, että asioita saatiin hyvin nostettua esiin 
ja työtä sen pohjalta jatketaan toimikuntien kanssa ja kentällä. Vastaavasta 
kehittämispäivästä on syytä tehdä vuosittainen perinne. 
 
Päätettiin luopua uudesta lyhenteestä Hämeen Pelastusliitolle. Vakiintuneen 
epävirallisen HPL lyhenteen vaihtaminen uuteen todettiin hankalaksi. Kyselyyn 
uudeksi lyhenteeksi tuli vähän ehdotuksia ja todettiin vaikeaksi löytää uusi 
luonteva lyhenne.  
 
 

10  Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
  

Esitys Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Päätös Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää tarvittaessa kauden 

päätöskokoontumisessa 9.12. Ennen kokouksen päätöstä pidettiin 
kokouspaikalla lyhyt hallituksen palautekierros kokemuksista ja odotuksista 
hallitustyöskentelyyn. Kierroksen perusteella keskusteleva hallitus todettiin 
toimivaksi ja kokouksia hybridimuotoisesti (teams & lähi) toivottiin myös 
jatkossa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  20.20. 

 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Jani Aaltonen 
pöytäkirjan tarkastaja 


