
  

 

  
   

  

Liiton uutiskirje jäsenille 5/2021 

Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan. Kehittämisehdotuksia uutiskirjeeseen ja liiton viestintään otamme 
mieluusti vastaan toimisto@hameenpelastusliitto.fi. 

  
Liiton uutiskirjeen voi lukea pdf versiona täältä 

Voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiin täältä 
  

 

  

  

Onko palokunnassanne tapahtunut muutoksia  
viime vuoden aikana jäsenmäärässä ? 

  
Mikäli muutokset vakuutustietoja varten ovat vielä ilmoittamatta, niin tulosta alla vihreästä linkistä löytyvä vuosi-
ilmoitus, täytä ja skannaa se viipymättä sähköpostiin  toimisto@hameenpelastusliitto.fi. Lomakkeen voi myös palauttaa 
liiton toimistolle Ideaparkille tai lähettää postitse: Hämeen Pelastusliitto ry, Ideaparkinkatu 4, 37570 
Lempäälä.  Vakuutuskausi vaihtuu 1.1.2022. 
  
Jos vanhoissa voimassa olevissa vakuutusmäärissä ei ole tapahtunut vuoden aikana muutoksia, ei ilmoitusta tarvitse 
tehdä. Vakuutus jatkuu aiemmin ilmoitetuin tiedoin automaattisesti. 

 

 

  

Toimintaohjeet vahingon sattuessa sekä  korvausmäärät löytyvät vakuutukset www-sivulta 
  
Huom. Päijät-Hämeen palokunnille pelastuslaitos maksaa vakuutuksen ja Päijät-Hämeen palokuntien ei tarvitse ilmoittaa 
hälytysosaston jäsenmääriä. 
  
Vakuutusyhtiö on Pohjola  Vakuutus Oy ja vakuutuksen ottaja on Hämeen Pelastusliitto, joka tarjoaa 
mahdollisuuden  ryhmävakuutukseen jäsenilleen. 

 

  

 

Vakuutukset, vuosi-ilmoitus 2022    

mailto:toimisto@hameenpelastusliitto.fi
https://redir.lyyti.com/lnk/EAAAAmQcmx8AAAAAAAAAAFsV5CoAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBhuz_1-rUdU5KoTpSeAiw38vwxwQAFNnQ/1/b3h06tQZdwFr5bC73OrKZw/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vVXV0aXNraXJqZV80MjAyMV8xMDgz
mailto:toimisto@hameenpelastusliitto.fi
https://www.hameenpelastusliitto.fi/jasenpalvelut/vakuutukset/
https://www.hplpanu.fi/wp-content/uploads/2021/11/vuosi-ilmoitus_2022-1.pdf
https://redir.lyyti.com/lnk/EAAAAmQcmx8AAAAAAAAAAFsV5CoAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBhuz_1-rUdU5KoTpSeAiw38vwxwQAFNnQ/2/TuzueUSccjH-UITR3Aznsg/aHR0cHM6Ly93d3cuaHBscGFudS5maS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMS92dW9zaS1pbG1vaXR1c18yMDIyLTEucGRm


 

  

 

  

Liiton Syyskokous pidettiin  4.11. museokeskus 
Vapriikissa Tampereella. 

  
  
Vapriikissa tutustuttiin  myös Tampere liekeissä näyttelyyn, joka on avoinna 
13.8.2023 asti. 
  
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat sekä liiton sääntöjen 
muutos toiseen kertaan. Uudistetut säännöt ovat nyt voimassa ja löytyvät liiton 
www-sivulta 
  
Liiton hallitus 2022 pitää järjestäytymiskokouksen 19.1.2022. 

 

 

 

1.1.2022 alkaen Hämeen Pelastusliiton hallituksen jäsenet, varajäsenet ja toimikaudet: 
  
Puheenjohtaja  
  
Kari Hannula, Vesilahden VPK     2021-2023 

 

  

Muut jäsenet 
  
Aaltonen Jani, P-H Pelastuslaitos 
Hirvonen Juha, Hämeenlinnan VPK 
Klemelä Markku, Jokioisten VPK 
Kylkilahti Hannu, Tampereen VPK 
Kärkäs Maire, Kosken VPK   
Saari Janne, Urjalan VPK     
Simola Juha, Vesikansan VPK 
Toivonen Sirpa, Ylöjärven VPK 
Vehmasaho Timo, Linnavuoren TPK 

 

 

Henkilökohtaiset  varajäsenet  
  
Jarkko Niemi, Hakosilta-Nost. VPK 
Simo Hallikainen, Ryttylän VPK      
Mikko Heinonen, Jokioisten VPK   
Anssi Manninen, Ruoveden VPK 
Mauri Käki, Iitin VPK 
Jarmo Lindfors, Kylmäkosken VPK 
Roope Pimiä, Herralan VPK 
Janne Kivistö, Keski-Hollolan VPK      
Tomi Hakkarainen, Tampereen VPK     

 

 

toimikausi 
  
2022-2024 
2021-2023 
2020-2022 
2021-2023 
2022-2024 
2020-2022 
2021-2023 
2022-2024 
2020-2022 

 

  

  
  
  
  

Liiton hallituksen 2021 viimeisessä kokoontumisessa muistettiin pitkäaikaista 
liiton toimijaa Pirkko Wahlforsia tulikukolla.  Piko jää vuoden vaihteessa pois 
hallitustoiminnasta. 

 

 

  

  

 

  

Talvileiri  2022 on Tulihiutale ! 
 

  



  

 

Ilmoittautuminen Tulihiutale 2022 on avoinna Hakassa ! Leirikutsu sekä muut talvileiri 
Tulihiutaleeseen liittyvät materiaalit löytyvät sieltä. 
  
Leirin ajankohta 11.-13.3.2022. 
Leiripaikka on Toukolan leirikeskus Akaassa. 
  
Leirin teemana ryhmäytyminen ja toisten kohtaaminen. 
  
Leiri on toiminnallinen.  Tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä nuotiolla valmistetusta 
ruoasta sekä toiminnasta talvisissa olosuhteissa.  
  
Ilmoittaudu mukaan mukavaan yhdessäoloon pelien, leikkien ja kilpailujen merkeissä !  

 

  

 

 

  

Uudet osallistujat tervetuloa veteraanitoimintaan! 
 

  

Veteraanit kokoontuvat perinteisen, leikkimielisen  Boccia-turnauksen merkeissä 112 -päivänä. 
  

Veteraanien kevätkokoontuminen Mänttä-Vilppulassa 27.4.-28.4 
Ohjelmassa mm. 

 

  

  

 

  
 

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 Lisätietoja liiton veteraanitoiminnasta toimikunnan puheenjohtaja Pekka Laaksonen, puh. 0400 735 979 
 

  

 

  

AS1 kurssinjohtajaksi ? 
 

  

  
AS1 koulutukset sopivat hyvin järjestettäväksi VPK:n toimesta. Mikäli 
haluat hankkia uuden pätevyyden tai päivityksen jo hankittuun 
pätevyyteen liitto järjestää jäsenilleen AS1 
kurssinjohtajakoulutuksen Lempäälän Ideaparkilla 19.2. klo. 9-16. 
  
Koulutus koostuu teoriasta ja käytännön harjoituksista. 
Jäsenhinta 45:-/ hlö sisältää koulutuspäivän materiaaleineen ja 
lounaan sekä kahvit. 
  
Kurssinjohtajana toimiminen edellyttää tämän kurssin hyväksyttyä 
suoritusta sekä erillistä rekisteröitymistä kouluttajaksi SPEK:n 

  

  

 



kurssinjohtajarekisteriin. Kurssinjohtajan rekisteröitymismaksu 100 
euroa/viiden vuoden sopimuskausi ei sisälly tämän koulutuksen 
hintaan. Rekisteröitymismaksuun lisätään alv 24 %.  

 

  

 

Muita alkuvuoden koulutuksia: 

• Väestönsuojan hoitajakurssi 15.2 
Käpytien luolasto, Tampere 

• Paloilmoittimen hoitajakurssi 16.2 
Ideaparkissa 

• Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi 
2 iltaa helmikuu (päivät 
tarkentuvat lähempänä) 

• Asuinkiinteistön turvallisuuskurssin 
jatkokurssi (päivä tarkentuu 
lähempänä) 

 

 

Alkusammutuskoulutusten toteutukseen liitosta on 
lainattavissa koulutusperävaunu. Vaunussa on 20kpl 
harjoitusvesisammuttimia ja sammutusharjoituslaitteistot. 
  
AS- perävaunun lainaushinta on jäsenille 50€ /vrk + käytetyt 
sammutus- ja polttoaineet, ei jäsenet 150€ /vrk. Kärry tulee 
palauttaa huollettuna käyttökuntoon liiton Ideaparkin 
varastolle. 
  
Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Aleksei Kyrölään, puh. 046 923 
1515 mikäli olet kiinnostunut AS1 kurssinjohtajakoulutuksesta 
tai alkusammutuskärryn lainauksesta. 

  

  

 

 

 

  

Palokuntanaiset osastoissa huom ! 
  

Mitä kuuluu palokuntanaisosastoihin  ? 
Toiveita tulevaan vuoteen ? 

 

 

  

Lähetä viesti !  

https://www.lyyti.in/naistyotoimikunnalle
https://redir.lyyti.com/lnk/EAAAAmQcmx8AAAAAAAAAAFsV5CoAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBhuz_1-rUdU5KoTpSeAiw38vwxwQAFNnQ/3/39SXAb9viFCbir_l2wP-KA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vbmFpc3R5b3RvaW1pa3VubmFsbGU


Liiton naistyötoimikunta on lähettänyt kirjeen  naisosastoihin - Lähde mukaan keskusteluun ! 
 

  

  

  

  
Hämeen Pelastusliitto toivottaa kaikille jäsenilleen 

oikein rauhallista Joulun aikaa ! 
 

  

   

 

    

 

www.facebook.com/pelastusliitto
www.twitter.com/pelastusliitto
www.instagram.com/pelastusliitto

