
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY  PÖYTÄKIRJA  
hämeenpelastusliitto.fi 
  

       29.3.2022 

 

1 

 

                     
            
Hallituksen kokous 3 / 2022   

      
  
Aika  29.3.2022 klo 17.30-19.40 
Paikka Ideapark/teams  

 
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja 
Aaltonen Jani 

  Hirvonen Juha    
Kylkilahti Hannu  
  Käki Mauri  
Simola Juha    
Toivonen Sirpa Kivistö Janne  
Vehmasaho Timo   
 
  ***   
Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri   

  Kyrölä Aleksei, koulutuspäällikkö, HPL toimisto 
  Vuori Nina, järjestöpäällikkö, HPL 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 ja toi terveiset maanpuolustuskurssilta, 
johon puheenjohtaja osallistui edellisellä viikolla. Todettiin kokouksen 
osallistujat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

 
 
2 Kokouksen esityslista 
 
 Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
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3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen. 
   
 Päätös  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Hirvonen. 
 
 
4 Edellisten kokousten pöytäkirjat 
       

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2022.  
 

Päätös Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2022. Asiakirja oli 
hallituksen jäsenille lähetetty sähköpostilla. 

 
 

5 Toimikuntien asiat 
 
5.1.  Nuorisotyötoimikunta  
 Toimintaohjeen vahvistaminen 

 
Esitys  Vahvistetaan liiton nuorisotyötoimikunnan valmistelema ja nuorten 

kevätkokouksessa käsitelty toimintaohje. 
Päätös Toimintaohje vahvistettiin.  

 
Todettiin lisäksi:   
Nuorten kevätkokous pidetty talvileirin yhteydessä ja hyvässä hengessä. 
Kokouksen alussa luovutettiin liiton nuorisotyön muistaminen Tero 
Kupiaiselle, joka puheessaan kiitti nuorisotyötä ja kannusti kentällä 
tehtävään työtä palokuntanuorisotyön jatkumisessa. 

  
 

5.2. Nuorisotyötoimikunta  
 Menettelytapaohjeet toimijoille epäasialliseen käytökseen puuttumiseen 
 

Esitys Käsitellään työvaliokunnassa valmisteltu menettelytapa/ohjeet 
epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. 

 
Päätös Tiedoksi: Ohjeluonnosta käytiin läpi ja toiminnanjohtaja kirjasi 

tarkistuksia ja korjauksia ohjeeseen, joita kokouksessa tuli esille. 
Menettelytapaohjeet viedään toimikuntien ja työvaliokunnan edelleen 
muokattavaksi. 

 
5.3. Muut toimikuntien ja toimiston asiat vuoden 2022 toiminnasta 
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Esitys Tiedoksi ajankohtaisasioita mm.:  

• Liiton palokuntalaispäivän suunnittelutilanne  
 
Päätös Tiedoksi: Palokuntalaispäivästä Aleksei tulee pitämään palokuntalaisille 

tiedotuswebinaareja, jonka jälkeen avataan ilmoittautuminen. Kevään 
aikana ilmoittautumiset ja päätös voidaanko päivä toteuttaa. 
Viikonloppu on kustannuksiltaan yli puolet kesäleirikustannuksista ja sen 
toteutuminen edellyttää päivään osallistujia. 

 
Järjestöpäällikkö Nina Vuori kertoi itsestään ja toimenkuvastaan. 
Koulutuspäällikkö Aleksei Kyrölä kertoi palokuntakoulutusten ja 
varautumisen koulutusten tilanteesta sekä toteutuneista yritys-
koulutuksista ja pelastuskoiraohjaajille järjestetystä koulutuksesta. 
Täydennyskoulutuksena liitto järjestää kevään aikana sopimus-
palokunnille AS1 kurssinjohtajakoulutusta. 

 
 
6 Liiton www-sivujen uudistus 
 

Esitys  Liiton www-sivujen uudistus 2022 
Päätös Tiedoksi: Käynnistetään liiton kotisivujen uudistus. Toiminnanjohtaja 

selvittää ja asia valmistellaan työvaliokunnan kanssa seuraavaan 
hallituksen kokoukseen. 

  
 
7 Kevätkokouksen 2022 valmistelu  

 

Esitys  Liiton kevätkokous on alustavasti suunniteltu Orimattilaan 19.5. 
Päätetään kokouksen valmistelusta ja mahdollisesta hallituksen 
valmistelevasta kokouksesta huhtikuulle.  

Päätös Edetään suunnitelman mukaan eikä tarvetta hallituksen kokoukseen 
ennen kevätkokousta. Toiminnanjohtaja laatii kokouskutsun. Päätettiin, 
että kevätkokous järjestetään etäosallistumismahdollisuudella. Hallitus 
päätti esittää kevätkokoukselle, että jäsenmaksut pidetään entisellään. 

 
 
7.1. Vuosikertomus 2021 
 

Esitys  Käsitellään vuoden 2021 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2021 
vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle.  

Päätös Vuosikertomus käytiin kokouksessa läpi ja kokouksessa tehdyin 
korjauksin esitetään kevätkokoukselle (liite 1). 

 
7.2. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös 
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Esitys Tiedoksi tilintarkastuskertomus ja muistio. Tilinpäätöksen 2021 ovat 
vastuuvelvolliset allekirjoittaneet.  

Päätös Merkittiin tiedoksi. Toiminnanjohtaja kertoi liiton tilille tulleesta 
pankkisiirrosta viime vuotta koskien. Mikäli kyse ei ole maksajan 
erehdyksestä, johtaa tilinpäätöksen avaamiseen. Epäillään erehdystä, 
jolloin summa tullaan palauttamaan. 

 

7.3 Koulutussuunnitelma 2023 
 

Esitys Käsitellään kevätkokoukseen valmistelussa oleva liiton 
koulutussuunnitelma 2023. 

Päätös Koulutussuunnitelma käsiteltiin ja esitetään kevätkokoukselle. 
 
7.4. Hallituksen jäsenen eroaminen 
 

Esitys  Hallituksen jäsen Markku Klemelä on ilmoittanut erosta 
hallituspaikastaan. Kevätkokoukseen ylimääräisenä asiana otetaan 
uuden hallitusjäsenen valinta kaudelle, joka päättyy 31.12. 2022 

Päätös Todettiin hallituksesta eronnut jäsen ja uuden jäsenen valinta 
kevätkokousasiana. 

 
 

8 Jäsenasia 
 

Esitys  Liiton jäsenyyttä on hakenut Wingman Security Oy 
Päätös Hyväksyttiin jäsen 

 
 
9 Muut asiat   

Padasjoen VPK anomat ansiomerkit myönnettiin anomusten mukaisesti 
yhtä lukuun ottamatta. Hylätyssä anomuksessa henkilön ansiovuodet 
18-v jälkeen eivät täyttyneet. 
 
Päätettiin ottaa selvittelyyn yhden ansiomerkin myöntäminen liiton 
toimesta. 
 
Hallitus päätti, että liiton kalustoa lainataan jatkossa jäsenille ilman 
lainausmaksua jäsenten käyttöön, peritään vain käyttökulut. 

 
 
10  Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 

Esitys Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.  
Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Päätös Seuraava kokous on 7.6. klo. 17.30 Vesilahdessa. Puheenjohtaja päätti 
kokouksen klo 19.40. 

 
 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Juha Hirvonen 
pöytäkirjan tarkastaja 


