
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY  PÖYTÄKIRJA  
hämeenpelastusliitto.fi 
  

       19.1.2022 

 

1 

 

                     
  

            
Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2022   

      
  
Aika  19.1.2022 klo 17.30- 19.00 
Paikka teams/Ideapark Lempäälä 

  
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja 
Aaltonen Jani Jarkko Niemi  etänä  
Kylkilahti Hannu   etänä  
Kärkäs Maire  Mauri Käki  etänä  
Simola Juha     etänä  
Saari Janne    etänä  
Toivonen Sirpa Janne Kivistö  etänä 
Vehmasaho Timo   etänä 
 
  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri   
Vainio Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja   etänä 
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja etänä 

 
 
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 ja toivoi hallitukselta aktiivista 
toimintavuotta. Tavoitteena käsitellä jatkossa kokouksissa liiton asioita 
entistä laajemmin; kokousasioihin otetaan jatkossa toimikuntien 
asioiden lisäksi myös muut toimistossa olevat ajankohtaiset asiat.   

 
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 Juha Hirvonen 
   
 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Kylkilahti. 
 
 
4 Edellisten kokousten pöytäkirjat       

Hallituksen 2021 pöytäkirja 6/2021 on lähetetty sähköpostilla hallituksen 
jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille. Edellisen vuoden 
kaikki hallituksen pöytäkirjat sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja ovat liiton 
www-sivulla. 
 

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 6/2021 sekä liiton 
syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja 4.11.2021. 

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 6/2021 sekä liiton syyskokouksen 
tarkastettu pöytäkirja. 

 
 

5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 
 Esitys Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2022.  
 
 Päätös Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 2022 valittiin Juha Hirvonen 
 
  
6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2022 
 
6.1. Työvaliokunta 

Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. 
Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta 
hallituksen jäsentä.  

  
Esitys Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2022. 
 
Päätös Työvaliokunnan kokoonpano päätettiin pitää samana kuin 2021. 

Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajan ja liiton 
toiminnanjohtajan lisäksi Hannu Kylkilahti ja Juha Hirvonen 

 
6.2. Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa toimikunnat, valiokunnat ja 

työryhmät.  
 

                  

https://www.hplpanu.fi/wp-content/uploads/2020/11/syyskokous_2020_poytakirja.pdf
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Esitys Valitaan nuorisotyötoimikuntaan jäsen liiton edustajaksi. Asetetaan 
naistyö-, nuorisotyö- ja veteraanitoimikunnat vuodelle 2022 nais-, 
nuoriso- ja veteraanityön yleisten kokousten valintojen pohjalta.  

 
Päätös  Asetettiin esityksessä olleet naistyö-, nuorisotyö- sekä 

veteraanitoimikunnat vuodelle 2022. Päätettiin, että 
nuorisotyötoimikuntaan ei liitto nimeä jäsentä 2022.  

 
Käytiin yleiskeskustelua erityisesti sihteerin tehtävästä  eri 
toimikunnissa. 

 
 
7 Vuosikello 2022 
 Esitys  Päätetään vuoden 2022 kokousajat 
 

Päätös Päätettiin alustavat kokousajankohdat  kevään osalta:  

• Hallitus 2/2022 10.2. klo 17.30. etä 

• Hallitus 3/2022 29.3. klo 17.30 

• Liiton kevätkokous 19.5.  klo 19.00 
 

Selvitetään mahdollisuutta pitää kevätkokous Orimattilassa Päijät-
Hämeessä uudella paloasemalla. 
 

 
8 Toiminnanjohtajan hankintaoikeus  
 

Esitys  Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 
euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt. Toiminnanjohtajan 
ollessa estyneenä hänen varahenkilönsä on järjestöpäällikkö, jolla on 
hankinnoissa vastaava raja. 

 
Päätös Päätös esityksen mukainen.  
 
 

9 Jäsenasiat 
 

Esitys Liiton jäsenyyttä on hakenut Etelä-Pirkanmaan pelastuskoirat. 
Hyväksytään hakemus. 

  
Päätös Hyväksyttiin liiton uusiksi jäseniksi hakemusten perusteella Etelä-

Pirkanmaan pelastuskoirat ry sekä Vuolenkosken VPK . 
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10 Muut asiat 
 
 Päätös Tiedoksi 
 

Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja esitteli, että liitto hankkisi  SPR-
ensiapukouluttaja koulutuksen kouluttajalle, joka jatkossa pitäisi SPR 
kursseja liitolle. Päätettiin, että hankinnassa ei nyt edetä ja asia jätettiin 
pöydälle. 
 
Käsiteltiin esitystä Valtakunnallisessa palokuntanaistyön ja 
palokuntanuorisotyön 70 v. juhlassa huomioitavista henkilöistä. 
Päätettiin esittää listaan täydennys. 
 
Todettiin, että syksyn liiton yhteisen palokuntalaispäivän suunnittelu on 
käynnistetty eri toimijaryhmien kanssa. 
 
Lopuksi käytiin keskustelua tulevista aluevaaleista ja pelastuslaitosten 
kannanotoista. Todettiin, että liitto ei vaaleihin ota kantaa. 

 
 

11  Kokouksen päättäminen 
  

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00 Seuraava kokous on. 10.2. 
klo. 17.30  

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Hannu Kylkilahti  
pöytäkirjan tarkastaja 


