
Piirin hallituksen kokouksen kuulumisia 

Kaakkois-Suomen piirin hallitus kokoontui 26.11. Kouvolassa vuoden viimeiseen kokoukseen. Kokoan 

tähän muistioon osastoille tiedoksi hallituksessa käsiteltyjä asioita. Tarkoitus on jatkossa 

säännöllisesti tiedottaa hallituksen toiminnasta myös osastoille. 

Hallitus päätti ensi vuoden kokousaikataulun sekä piirin vuosikokouksen ajankohdan: 

• Hallituksen kokous ke 5.2.2020 

• Hallituksen kokous ma 30.3.2020 

• Piirin vuosikokous su 26.4.2020 

• Hallituksen kokous ti 19.5.2020 

• Piirin seminaari la 22.8.2020 (hallitus + henkilökunta) 

• Hallituksen kokous to 1.10.2020 

• Hallituksen kokous ti 1.12.2020 
 

Hallitus vahvisti piirille alustavan toimintasuunnitelman ja budjetin. Molemmat perustuvat pitkälti 

vuoden 2019 suunnitelmien pohjalle, kun kyseessä on nykyisen toimintalinjauksen viimeinen vuosi. 

Ensi vuonna on tarkoitus osallistaa myös osastoja aiempaa enemmän tähän toiminnan 

suunnitteluun, jotta varmistutaan siitä, että piirissä tehdään asioita, joita osastot toivovat. 

Suunnittelu alkaa jo vuosikokouksen yhteydessä 25.4. 

Hallitus kävi alustavaa keskustelua yleiskokoukseen valmistautumisesta. Kokoushan järjestetään 

Vaasassa 6.-7.6. Kokoukseen ilmoittautuminen alkaa 6.2. ja uusi toimintalinjauksen luonnos saadaan 

järjestökuulemiseen 6.2.-31.3. Tällöin myös osastoilla on mahdollisuus kommentoida linjauksen 

sisältöä. Kokouksessa valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja hallitus sekä edustajat valtuustoon, 

ehdokasasettelu näihin päättyy 24.4. Ehdokkaita sekä hallitukseen että valtuustoon etsitään piirin 

alueelta. Piirin edustajaksi yleiskokoukseen ja vaalitoimikuntaan nimettiin piirin puheenjohtaja Mari 

Huttunen. Piiri järjestää piirin osallistujille bussikuljetuksen yleiskokoukseen kahdella bussilla 5.-7.6.  

Hallitus käsitteli piirille tulleet huomionosoitushakemukset ja ansiomitalien osalta ne toimitetaan 

edelleen järjestön hallitukselle piirin hallituksen puollolla. Haetut ansiomerkit myönnettiin ja niistä 

tiedotetaan osastoja lähipäivinä.  

Miehikkälän ja Virolahden osastot yhdistyvät vuoden 2020 alusta Virolahti-Miehikkälän osastoksi. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikuntiin nimettiin piirin edustajat: Virve Värri 

Kymenlaakson ja Pirjo Ålander Etelä-Savon toimikuntaan. 

Hallitus kuuli myös tammi-syyskuun talouskatsauksen, jossa ei tullut esille erityisiä huolia. Hallitus on 

nimennyt työryhmän, joka selvittää parhaillaan mm. piirin talouden tasapainottamista tulevaa 

varten. Piirillä on edelleen kaksi vastaanottokeskusta (Imatra ja Mikkeli). Taloudellisesti suurimmat 

ongelmat ovat Mikkelin ja Voikkaan kiinteistöt, jotka ovat tällä hetkellä lähes käyttämättöminä. 

Hallitus käsitteli myös useita henkilöstöön ja toiminnan organisointiin liittyviä asioita uuden 

toiminnanjohtajan aloitettua työnsä syyskuussa. 

Piiritoimisto on joulun aikaan suljettuna 23.12.2019 – 6.1.2020. 

 

Muistion kirjasi Mika Asikainen, toiminnanjohtaja 


