
 

  

  

  

Liiton uutiskirje jäsenille 2/2022 

  

Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä. Kehittämisehdotuksia uutiskirjeeseen ja 

liiton viestintään otamme mieluusti vastaan toimisto@hameenpelastusliitto.fi  

  

Liiton uutiskirjeen voi lukea pdf versiona täältä 

Voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiin täältä 

  
 

 

 

Uutta toimintaa: 

  

HPL palokuntalaispäivät – Koulutus- ja tutustumisviikonloppu Porin 

harjoitusalueella 26.-28.8. 

  

Ilmoittautuminen päiville on huhti-toukokuussa! 

  

Alueella on VPK-väelle paljon mielenkiintoisia tutustumismahdollisuuksia ja 

harjoitteita oman osaamisen kehittämiseen. 

  
Pelastuskoirakot pääsevät myös harjoittelemaan rauniopelastusta, kaupunkietsintää ja paljon muuta 

autenttisessa ympäristössä. 
 

 

  

 

mailto:toimisto@hameenpelastusliitto.fi
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/1/ylhVurF-r41Xj8HgjI1D9A/aHR0cHM6Ly93d3cuaHBscGFudS5maS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wNi91dXRpc2tpcmplXzJfMjAyMS5wZGY
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/2/SodPHxeRSb9ASyVYt-BX0Q/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL2tpcmplXzUyNjk


  

 INFO  palokuntalaispäivistä 

kaikille liiton palokuntalaisille  

8.4 ja 14.4.   

Webinaarissa kerrotaan miksi 

juuri sinun kannattaa lähteä 

elokuussa mukaan: 

• hälytysosastolainen 

• palokuntanainen 

• palokuntanuori 

• veteraani 

Myös perheenjäsenet ovat 

tervetulleita mukaa Poriin. 

Webinaarissa kuulet lisää 

järjestelyistä ja mitä harjoitteita ja 

rasteja päiviin on 

suunniteltu.  Hälytysosastolaisille 

ohjelma on kaksipäiväinen, muille 

ohjelma on suunniteltu 

päivävierailuna.  
 

  

 
 

 

  

INFO 

on samansisältöinen 

kumpanakin iltana ja pidetään 

Teamsissa. 

Tilaisuudet tallennetaan. 

  

INFOwebinaarit : 

• Perjantaina 8.4. klo 18-19  

 

• Torstaina 14.4. klo 18-19  

 

  

Ilmoittautuminen  Porin elokuun 

päiville  on INFO tilaisuuksien 

jälkeen Hakassa.  
  

Huom.  

Ilmoittadu viim. 29.5. Päivät 

järjestetään vain mikäli 

mukaan lähtijöitä on riittävästi 

!  

 

  

 
 

 

  
 

Tapahtumia keväällä 2022 

 

Palokuntaveteraanien kevätpäivät 27.-28.4.  
Mänttä-Vilppula/Keurusselkä  Last Call - Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 8.4.  

Ilmoittaudu INFOON 8.4.  

Ilmoittaudu INFOON 14.4.  

Ilmoittaudu veteraanipäiville  

https://www.lyyti.fi/reg/palokuntalaispaiva_8_4
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/3/AfiTZPOMTe60stNuTgVNCA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL3BhbG9rdW50YWxhaXNwYWl2YV84XzQ
https://www.lyyti.fi/reg/palokuntalaispaiva_14_4
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/4/CLcQaYfjoCINQZs_5ZrDlA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL3BhbG9rdW50YWxhaXNwYWl2YV8xNF80
https://www.lyyti.in/veteraanit2022k
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/5/xzHTZdSuzTqD3FW2npotOA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vdmV0ZXJhYW5pdDIwMjJr


   

 

 

 

 

Liiton  kevätkokous 19.5. 
  

Orimattilan uudella pelastusasemalla, Ravitie 1, Orimattila  

  

Aseman esittelykierros ja tutustuminen pelastusasemaan ko 17.30. Kokous alkaa klo 19. 

Ennen kokousta on valtakirjojen tarkistus ja kahvitus. 

  

Paikalle ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenyhteisöjen jäsenet ! 

  

Kokouskutsu ja kokousasiakirjat tulevat liiton  nettisivuille. Kutsut kokoukseen lähetetään 

toukokuun alussa palokuntien sähköposteihin. Kahvitusta varten ilmoittautuminen 

kokoukseen. 

 

  

 

  

  

AS1 kurssinjohtaja koulutus 21.5. 
  

Mikäli haluat hankkia uuden pätevyyden tai päivityksen jo hankittuun 

pätevyyteen, liitto järjestää jäsenilleen AS1-kouluttaja kurssin. 

  

Koulutus koostuu teoriasta ja käytännön harjoituksista. Jäsenhinta 45:-/ hlö, 

ei jäsenhinta 65:-/hlö, sisältää koulutuspäivän materiaaleineen ja lounaan 

sekä kahvit. Kurssi pidetään Lempäälän Ideaparkilla. 

  

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 %. 

 

 

 

 

Ilmoittaudu kevätkokoukseen  

https://www.lyyti.in/Liiton_kevatkokous_2022_7060
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/6/DXePlDvqvgkJkvMgr717ow/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vTGlpdG9uX2tldmF0a29rb3VzXzIwMjJfNzA2MA


 

 

 

  

Palokuntanuorten kevätretki 11.6.  
  

Bussikuljetukset  lähtevät Lahdesta ja Ruovedeltä kohti Tervakosken 

Puuhamaata. Päivä vietetään Puuhamaassa klo 10-17 ja päivän 

aikana tulee retkiläisille tutustuttavaksi Riihimäeltä Väyläviraston 

rautateiden raivaus- ja pelastuskalustoa.   

  

 

 

 

  
 

 

 

 Syksyllä tulossa  
  

Palokuntanaisten kokoontuminen Nokian Edenissä 17.9. 

  

 

 

 

  

  
 

 

 

Liiton tulevaa turvallisuuskoulutusta 

  

  

Taloyhtiöille Pirkanmaalla: 

• Väestönsuojan hoitajakurssi 24.5 

• Asuinkiinteistön turvallisuus kurssi 5.5 /12.5 

• Syksyn väestönsuojan hoitajan kurssit 6.9. ja 2.11. 

  

Taloyhtiöille Kanta-Hämeessä: 
  

Väestönsuojan hoitajakurssi 10.5 JANAKKALA- täynnä – ilmoittautuminen 

jonoon. Nettisivuille päivitetään tietoa tulevista avoimista kursseista. 

  

  

Yrityksille kurssit Lempäälässä : 

• Tulityökurssi 29.4 ja 27.5 

• AS1 kurssi 18.5 10-12 ja 15-17 

Lisätietoa liiton nettisivuilta  

  

  

Nyt erityisesti esillä varautuminen ja väestönsuojelu.  

 

 

Ilmoittautuminen ja kutsu Hakassa  

Lataa kutsu ja ilmoittautumisohjeet   

https://haka.spek.fi/
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/8/RGuODbCluXQv-qh_dvJLuw/aHR0cHM6Ly9oYWthLnNwZWsuZmkv
https://www.lyyti.fi/att/59cd9c802c55c991/a343b311a503765dc855f3e9483590a9ff27e1b4bf9d0049
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/9/4x1rI2DipdW5USKLHxZtKQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvYXR0LzU5Y2Q5YzgwMmM1NWM5OTEvYTM0M2IzMTFhNTAzNzY1ZGM4NTVmM2U5NDgzNTkwYTlmZjI3ZTFiNGJmOWQwMDQ5
https://redir.lyyti.com/lnk/CAAAAr5MProAAAAAAAAAAFtz62MAAP-JNW4AAAAAAAVvlQBiTpFLl4oLoTB4QkC7w3NSHbjTzgAFNnQ/9/4x1rI2DipdW5USKLHxZtKQ/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvYXR0LzU5Y2Q5YzgwMmM1NWM5OTEvYTM0M2IzMTFhNTAzNzY1ZGM4NTVmM2U5NDgzNTkwYTlmZjI3ZTFiNGJmOWQwMDQ5


Liitto mukana kertomassa kursseista mm. : 

• K50- messuilla Tampere-talossa la 9.4. 

• Maanpuolustustapahtumassa Ideaparkissa su 24.4 

 

 

  

  

Huom. ! 

Tulevaa muuta  toimintaa: 

  

• Nuorisotyötoimikunta kokoontuu 21.5.  Kokouksen 

ohessa inventoidaan nuorisotyön kalustekontti 

Herralassa. 

  

• Naistyötoimikunta kokoontuu 26.5. päättämään 

syksyn ohjelman toteuttamisesta  ja päivämääristä. 

  

• Veikon malja kisa ja SM-tietokilpailu  sekä 

valtakunnallisen palokuntanuoriso- ja naistyön 70-

vuotisjuhla   14.5. Turussa 

  

• Kansainvälinen palokuntanuorten Eldis 22-leiri  3.-

9.7. Helsingissä 

  

Turvallista kevään jatkoa ! 
  

  
 

 

   

 


