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Hallituksen kokous 4 / 2022   

      
 
  
Aika  7.6.2022 klo 17.30–20.00 
Paikka Kassantie 4, Vesilahti/ teams  

 
Läsnä   

Hannula Kari, puheenjohtaja    
  Aaltonen Jani, etä    

Hirvonen Juha 
Kylkilahti Hannu   

  Kärkäs Maire 
Saari Janne, etä 
Simola Juha 
Toivonen Sirpa 
Vehmasaho Timo 
Viitanen Ville, etä 
    

  ***   
  Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri 
  Kyrölä Aleksei, koulutuspäällikkö, HPL toimisto 
  Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja  
  Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja  

Vainio Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja 
  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. Todettiin kokouksen osallistujat. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
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2 Kokouksen esityslista 
 
 Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

 
3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Saari. 
 
Päätös  Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola 

 
 
4 Edellisten kokousten pöytäkirjat 

Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2022 on kokouksen jälkeen lähetetty 
sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien 
puheenjohtajille. Pöytäkirja on esillä liiton nettisivuilla. 

      
Esitys Merkitään tiedoksi pöytäkirja.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 

5  Toiminta 2022 
 

5.1. Esitys  Merkitään toimikunnista ja toimistolta tiedoksi ajankohtaiset asiat ja liiton 
menettelytapaohjeen puuttuminen epäasialliseen käytökseen käsittely. 

 

Päätös Todettiin, että ohjeeseen pyydettiin kevään aikana toimikunnilta 
kommentit ja naistyötoimikunnan kevään kokouksesta saatiin ohjeeseen 
kommentit.  Päätettiin, että työvaliokunta tekee kommentit huomioiden 
ohjeen valmiiksi. 

 
 Merkittiin tiedoksi: 

• Nuorisotyötoimikunta  
Toimikunta on kokoontunut, syyskokousta ja syksyn viikonloppua on 
suunniteltu. Veikon maljaan osallistui 5 joukkuetta liiton alueelta. 
Eldikselle ollaan palokunnista lähdössä. Todettiin, että Korona 
hiljensi toimintaa, mutta pienemmillä joukoilla lähdetty liikkeelle. 
Yleisesti palokuntanuorisotyön tulevaisuuden näkymistä todettiin: 
Aiemmin, kun yhteiskunnassa mennyt heikosti, niin 
palokuntaharrastajien määrät ovat lähteneet nousuun. 
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• Naistyötoimikunta  
Toimikunta on pitänyt kokouksia; viimeisin 27.5. Syksyn tapahtumien 
päivämäärät on saatu lyötyä lukkoon. Koronan aikana ei saanut 
kokoontua, mutta nyt naisten toiminta aktivoitunut. 
Palokuntanaistoimintaan toivotaan piirtäjältä uutta kuvaa.  

• Veteraanitoimikunta  
Veteraaneilla hyvä osallistujamäärä kevään tapahtumassa. Uusia 
entistä nuorempia (jotka jääneet pois työelämästä) on tullut 
toimintaan mukaan. Nyt odotukset syksyssä, johon suunnitteilla 
veteraanipäivät Hauholle. Syksyn päiville veteraanien toiveena 
ladattaviin sähkölaitteisiin liittyvä koulutus.  

• Toimisto 
Todettiin ongelmia järjestötyön viestinnässä, kun on viety eteenpäin 
nais- ja nuorisotyölle suunnatun viikonlopputapahtuman järjestelyjä.  
 
Kursseista Väestönsuojan hoitajan kursseja aloitettu nyt myös Kanta-
Hämeessä. Turvallisuuskoulutuksista käytännönläheisen 
väestönsuojelun lisäksi edelleen alkusammutus kiinnostaa. 
Palokuntakoulutukset starttaavat Kanta-Hämeessä syksyllä. 

 
Vuoden 2023 avustushaku alkanut. Todettiin, että nettisivuilta löytyy 
vielä lomakkeita vanhoilla tiedoilla; lomakkeiden uudistus tarkoitus 
toteuttaa kotisivu-uudistuksen yhteydessä. 

 
 

5.2. Esitys  Kokouksessa annetaan tilannekatsaus liiton palokuntalaispäivästä 2022. 
Päätetään palokuntalaispäivän 2022 järjestämisestä. 

 

Päätös Todettiin ilmoittautuneiden palokuntalaisten määrä niin vähäiseksi, että 
palokuntalaisille ei tapahtumaa ole mielekästä järjestää. 
Pelastuskoiraohjaajia on tulossa ja viikonloppu pidetään vain heille. Ensi 
vuodelle suunnitellaan vastaava tapahtuma. 

 
 

5.3. Esitys   Päätetään hallinnon kehittämispäivän 2022 järjestämisestä ja sisällöstä.  
 

Päätös Päätettiin pitää alueella yksipäiväisenä ja siihen yhdistetään hallituksen 
kauden päätöspäivällinen. 

 
 
6  Vuoden 2023 suunnittelu  

 
6.1. Esitys Kouluttajapalkkioiden korotus vuodelle 2023. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin 
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 6.2. Kokouksessa annetaan esitys avustushausta vuodelle 2023 
 

Päätös Liitto hakee vuodelle 2023 vain Palosuojelurahaston avustusta. Haku 
päättyy 14.10. Haetaan edellisvuosia korkeampaa avustusta.  

 
6.3. Liiton palokuntanuoriso- ja naistyön juhlavuosi 70v huomioiminen 

vuonna 2023. 
 
Päätös Juhlavuosi huomioidaan kesäleirillä, johon järjestetään vierailupäivälle 

juhlallisuuksia. Asiaa varten perustetaan työryhmä,  
 johon sekä nuoriso- että naistyötoimikunta nimeää 2 henkilöä 

työstämään asiaa yhdessä toimiston kanssa. 
 
7 Liiton nettivisujen uudistus 
 

Esitys  Kokouksessa annetaan esitys liiton nettisivujen uudistuksesta, jonka 
toteutus vuoden 2022 loppuun mennessä. Päätetään nettisivujen 
uudistuksesta. 

 
Päätös Toiminnanjohtaja valitsee kumppanin toteutukseen. Nettisivujen 

uudistusta varten hankintaraja 5000 euroa.  Toteutuksen aloitus 
loppuvuonna 2022, sisältö työstetään yhdessä toimijoiden kanssa.  

 
 
8 Ansiomerkit 
 

Esitys Esitetään myönnettäväksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
ansiomerkkianomukset  

 
Päätös Myönnettiin esitetyt ansiomerkit sekä ennen kokousta Aitoon vpk:sta 

tulleet hakemukset. 
 
*** 

Esityslistaan lisättiin kohdaksi yhdeksän tilinpäätöksen 2021 allekirjoituksen käsittely. 
 
 *** 
 
9 Tilinpäätöksen 2021 allekirjoituksen käsittely. 
  
 Kevätkokouksessa todettu virhe tilinpäätöksen päivämäärässä. Tilintarkastajalta  

tullut lausunto, jossa asian merkitys todettu vähäiseksi ja hallitus voi päättää 
avataanko tilinpäätös uutta allekirjoituskierrosta varten.  
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Päätös  Hallitus päätti huomioiden tilintarkastajalta saadun viestin, että 
tilintarkastusta ei avata. Oikea allekirjoituspäivämäärä on näkyvissä 
sähköisissä allekirjoitusmerkinnöissä. 

 
10 Muut asiat 
 
 Esitys Merkitään tiedoksi 
 
 Päätös Pelastusliitot ovat valmistelemassa yhteistä lausuntoa pelastustoimen  

tuleviin valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin. Hämeen Pelastusliitto 
on mukana lausunnossa, mutta ei lisättävää jo esitettyyn lausuntoon.   
 
Annetaan työvaliokunnan käsittelyyn toimiston työajan ja 
työajanseurantamenetelmän tarkistaminen. 
  
Yksittäisissä palokunnissa on huomattu tarvetta kuljetukselle 
valtakunnalliselle Eldis leirille. Nuorisotyötoimikunnassa asia on ollut 
esillä, mutta riittävää tarvetta yhteiskuljetukselle ei ole, koska leiri on 
nyt lähellä.   

 
 
11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
  

Esitys Päätetään suunnitelma syksyn kokouksista ja kokouspaikoista. 
Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 
Päätös Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 21.9. ja  

22.10. Lokakuun kokouksen yhteydessä myös hallinnon 
kehittämispäivä. Liiton syyskokous pidetään marraskuun 
puolessavälissä Hämeenlinnassa. Syyskokousta ennen 
vakuutustarkastajan alustus, jossa aiheena vakuutusrikokset. 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.  

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
  Kari Hannula   Eeva-Liisa Heikkinen 
  puheenjohtaja  sihteeri   

 
 
 
Juha Simola 
pöytäkirjan tarkastaja 


