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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 

 
Kokousaika 31.3.2021 klo 18.00 – 20.20 

 
Kokouspaikka Microsoft Teams 

     
Läsnä Anna-Kaisa Heinämäki puheenjohtaja, Tuija Haavisto, 

Tapani Huhtala, Sari Lahtinen, Taru Leskinen, Teppo 
Mattila, Hanna Piiparinen, Sami Rantanen, Pia Saloniemi 
(poistui 20§ aikana, takaisin 27§ aikana), Lasse 

Särkimäki, Mari Sääksi, Pia Yli-Pirilä, kutsuttuna Markku 
Heikkilä 34§ taustoituksen ajan 

 Salla Heiskanen, esittelijä 
Marjut Välimaa, sihteeri 

   

Poissa Mikko Lassila, Ella Tanskanen, Ruut Rissanen (SPR 
Hallituksen jäsen) 

    
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

 14§ Kokouksen avaus 
 15§ Päätösvaltaisuuden toteaminen 

 16§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 17§ Esityslistan hyväksyminen 
 18§ Toiminnanjohtajan katsaus  

19§ Piirin toimintakertomus vuodelta 2020 (liite 1) 
20§ Piirin tilinpäätös vuodelta 2020 (liite 2) 

21§ Piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.-28.2.2021 
22§ SPR Hämeen piirin työhyvinvoinnin yleiskatsaus 
23§ Johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäinen tarkastus (liite 3) 

Toimenpide- ja aikataulusuunnitelma  
24§ Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa 

15.4.2021 
25§ Alakerran koulutustilan jatkokäyttö  
26§ KOJU kierrätyshankkeen tilanne 

27§ Taloussuunnitelma 2020-2021 (liite 4) 
28§ SPR Hämeen piirin toimikuntien nimeäminen toimikaudelle 

2021-2023 
29§ Eerolan rahaston tuotonjako osastoille 

30§ Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksen vakuustilin lopetus 
31§ Piirin tilinpäätöksen sähköinen allekirjoittaminen 
32§ ei julkinen 

33§ Valtuutus SPR Hämeen piirin omistamien asunto-osakkeiden 
edustamisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa 

34§ Ensiapukoulutuskysely  
35§ Muut asiat 

36§ Kokouksen päättäminen 

 



14§ KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 
 
    

15§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin 

hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna.  

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

  
 

16§  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Sari Lahtinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Lahtinen. 

 

17§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

  

 
18§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

 Vakuutusyhtiön takautumisoikeuteen perustuva korvausvaatimus 

 

Piirin ohjelmatoiminnan ja vastaanottotoiminnan kuulumiset 

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan liittyvät 

asiat. 

 

 Päätösesitys: Todetaan toiminnanjohtajan katsaus 

 

Päätös: Kuultiin Mainiemen korvausvaateeseen liittyvästä 

neuvottelutuloksesta ja oltiin tyytyväisiä neuvoteltuun korvaussummaan 

(maksettavaksi noin 50 000 €). Todettiin toiminnanjohtajan katsaus. 
 

 
19§ PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 (LIITE 1) 
 

Liitteessä on toiminnanjohtajan esitys piirin toimintakertomukseksi vuodelta 

2020. Toiminnanjohtaja avaa kokouksessa toimintakertomusta tarkemmin 

ja vastaanottaa kommentit ja täydennyspyynnöt.  

Päätösesitys: Piirin hallitus käsittelee ja kommentoi toimintakertomusta ja 

niiden pohjalta esittää piirin kokoukselle vahvistettavaksi 

toimintakertomuksen vuodelta 2020. 

 Päätös: Käytiin keskustelu toimintakertomuksesta ja päätettiin esittää 

piirin kokoukselle vahvistettavaksi toimintakertomus vuodelta 2020. 



20§ PIIRIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 (LIITE 2) 
 

Tilintarkastajat ovat 8.-12.3.2021 tarkastaneet SPR Hämeen piirin 

kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen vuodelta 2020. Liitteessä 

tilintarkastajien huomiot ja havainnot. 

Koronapandemia ohjasi monellakin tavalla vuotta 2020. Piirin 

perustoimintojen osalta vuosi oli koronan vuoksi erilainen ja se määritti 

koko vuotta alkaen maaliskuusta 2020. Koronaan liittyen SPR Hämeen piiri 

sai avustuksia, joita käytettiin vuonna 2020. Niiden käyttö jatkuu osittain 

vielä vuonna 2021. 

Järjestötuki laski jonkin verran verrattuna edelliseen vuoteen, mutta lasku 

ei ole merkittävä. 

Talous on tasapainossa. SPR Hämeen piirillä on kassavaroja hyvin ja 

sijoituskohteina on asuntoja, joiden osalta vielä loppuvuonna 2020 lisäystä 

tehtiin kahden asunnon verran (Pappilan Saarni). Vaikka Mänttä-Vilppulan 

vastaanottokeskuksen toiminta lakkautettiin vuoden 2020 loppuun, ei sillä 

ole merkittäviä vaikutuksia SPR Hämeen piirin toimintaan.  

Piirin Talous- ja kehittämistoimikunta on käsitellyt tilinpäätöstä 

kokouksessaan 16.3.2021.  

Päätösehdotus: Piirin hallitus merkitsee tiedoksi SPR Hämeen piirin 

tilinpäätöksen vuodelta 2020. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi piirin tilinpäätös vuodelta 2020. 

 
21§ PIIRIN TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.-28.2.2021 
 

Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa piirin tuloslaskelman ajalta 

1.1. – 28.2.2021, joka osoittaa tulosta 73 494 €. 

Päätösesitys: Todetaan piirin tuloslaskelma ajalta 1.1. -28.2.2021. 

 Päätös: Todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1. -28.2.2021 

 

22§  SPR HÄMEEN PIIRIN TYÖHYVINVOINTIKATSAUS 

 
Taustaa: Kuluva ja mennyt vuosi on ollut henkisesti kuormittava 

koronapandemian vuoksi. SPR on sekä valtakunnallisesti että SPR Hämeen 

piiri erikseen kiinnittänyt henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen erityistä 

huomiota viimeksi kuluneen vuoden aikana. Henkilöstölle on järjestetty 

Teamsin kautta työpsykologin luentoja, piiritoimiston henkilöstöllä oli 

syksyn 2020 aikana prosessinomainen sisäinen kehittäminen ja erilaisia 

työhyvinvointiin liittyviä asioita on nostettu henkilöstön kokouksissa esiin. 

Maaliskuun 2021 aikana on SPR Hämeen piirissä otettu käyttöön 

keskustoimiston kautta tuleva Break Pro -taukoliikuntaohjelma ja 

pandemian vuoksi lisääntyneisiin etätöihin on tehty työnantajan toimesta 

tarvittaessa erityisiä järjestelyjä myös välineiden osalta. 

Säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia mitataan 

keskustoimiston organisoimassa kahdesti vuodessa toteutettavassa 



Pulssikyselyssä.  Kyselyssä työntekijöillä on mahdollisuus kertoa 

mielipiteensä omasta työstään, työyhteisöstään, esihenkilöstään sekä 

työssä jaksamisestaan. Niiden tulokset käydään läpi aina 

yksikkökohtaisesti. Syksyn 2020 Pulssikysely toteutettiin marras- joulukuun 

vaihteessa ja tulosten käsittely eri yksiköissä toteutettiin joulukuun 2020 ja 

alkuvuoden 2021 aikana.  

Yhdessä työterveyshuollon kanssa toteutettavat työpaikkaselvitykset 

tehdään jokaisessa SPR Hämeen piirin yksikössä aina tarvittaessa ja 

vähintään joka viides vuosi. Piiritoimiston osalta työpaikkaselvitys valmistui 

tammikuussa 2021  

Epäasialliseen kohteluun puututaan järjestössä sen sisäisten ohjeiden 

mukaisesti ja sisäisen tiedotuskanava Intran sivuilta löytyy aiheeseen 

liittyen paljon materiaalia sekä lomakkeita työntekijöille ja esimiehille. SPR 

Hämeen piirissä on myös tehty omia lomakkeita ja ohjeistuksia asiaan 

liittyen. Puheeksi ottoon ja lomakkeiden käyttöön puuttumisen tukena 

saavat esimiehet säännöllisesti koulutusta. Tuorein pidempi 

prosessinomainen koulutus oli keskustoimiston ja työterveyshuollon 

toimesta järjestetty työkykyjohtamisen koulutusohjelma ajalla 9/2020-

3/2021. Siihen osallistui Hämeen piiristä kaikki esimiehet. 

Päätösesitys: Piirin hallitus merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan 

katsauksen SPR Hämeen piirin työhyvinvointiin liittyen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus SPR Hämeen piirin 

työhyvinvointiin liittyen. 

 

23§  JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN SISÄINEN 
TARKASTUS (LIITE 3) 

  
Järjestön sisäisessä johtamisjärjestelmän tarkastuksessa on sisäinen 

tarkastaja esittänyt järjestölle suosituksia erityisesti avoimuuden 

lisäämiseksi, vastuu- ja valtasuhteiden selkeyttämiseksi sekä eettisen 

ohjeistuksen parantamiseksi. Asiaa on käsitelty laajennetussa 

johtoryhmässä 19.1.2021. Järjestön johto laatii vastineensa niin, että asia 

voidaan käsitellä tarkastusvaliokunnassa huhtikuussa.  

SPR Hämeen piirin johtoryhmä on valmistellut liitteessä 3 olevan piiritasoa 

koskevan toimenpide- ja aikataulusuunnitelman. 

Päätösesitys: Piirin hallitus käsittelee johtamis- ja hallintojärjestelmän 

sisäisen tarkastuksen Hämeen piiriä koskevan toimenpide- ja 

aikataulusuunnitelman. 

Päätös: Hyväksyttiin johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen 

tarkastuksen Hämeen piiriä koskeva toimenpide- ja aikataulusuunnitelma. 

 

24§ PIIRIN EDUSTAJA PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N 

YHTIÖKOKOUKSESSA 15.4.2021 
 

SPR Hämeen piiri on omistajana Suomen Punainen Risti 

Ensiapu Oy:ssä ja yhtiön yhtiökokous on 15.4.2021.  

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää nimetä piirin varapuheenjohtajan 



Teppo Mattilan edustamaan ja käyttämään SPR Hämeen piirin ääntä SPR 

Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa. 

Päätös: Päätettiin nimetä piirin varapuheenjohtaja Teppo Mattila 

edustamaan ja käyttämään SPR Hämeen piirin ääntä SPR Ensiapu Oy:n 

yhtiökokouksessa. 

 
25§  ALAKERRAN KOULUTUSTILAN JATKOKÄYTTÖ  

 

Punainen Risti Ensiapu Oy on sanonut SPR Hämeen piirin Rongankadulla 

sijaitsevan koulutustilan irti 1.5.2021 alkaen. Talous- ja 

kehittämistoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.3.2021. 

Toimikunta oli yksimielinen siitä, että koulutustilan suhteen ei tule tehdä 

hätiköityjä päätöksiä. Tila on erinomaisella paikalla ja se on remontoitu 

joitakin vuosia sitten koulutustilaksi. Toimikunnan näkemyksen mukaan 

tässä vaiheessa ei ole syytä lähteä vuokraamaan tilaa esimerkiksi 

myymälätilaksi. Koronapandemiaan liittyen tilannetta voidaan seurata 

rauhassa mahdollisesti koko vuoden 2021 ajan.  
SPR Tampereen osasto on esittänyt toiminnanjohtajalle kiinnostuksensa 

vuorata tilaa kesän aikana 2 krt/vko ruokajakelun toteuttamiseksi. Asiasta 

on käyty alustava keskustelu. Talous- ja kehittämistoimikunta esittää 

yksimielisesti, että mikäli osasto päätyy tilojen käyttöön, piiri tarjoaisi tilan 

veloituksetta SPR Tampereen osastolle. Tilan tarjoaminen 

ruokajakelukäyttöön olisi luontevaa tukea piiriltä toimintaa järjestävälle 

osastolle. 

Päätös: Päätettiin, että koronapandemian ajan tilannetta voidaan seurata 

rauhassa mahdollisesti koko vuoden 2021 ajan. Päätettiin, että tilaa 

voidaan tarjota veloituksetta SPR Tampereen osastolle toistaiseksi, mikäli 

tila koetaan ruokajakeluun sopivaksi. Jatkossa palataan koulutustilan 

käyttötarkoitukseen.  

 

26§  KOJU KIERRÄTYSHANKKEEN TILANNE 
 

 Toiminnanjohtaja raportoi KOJU kierrätyshankkeen ajankohtaiset asiat. 

Päätösesitys: Piirin hallitus kuulee toiminnanjohtajan katsauksen KOJU 

kierrätyshankkeeseen liittyen. 

Päätös: Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus KOJU kierrätyshankkeesta.  

 

27§  TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021 (LIITE 4)  
 

Keskustoimistosta on 16.2.2021 tullut pyyntö piireille päivittää alkuvuonna 

2020 tehtyjä taloussuunnitelmia. Päivitetyt suunnitelmat tulee toimittaa 

keskustoimistoon 31.3.2021 mennessä.  

 

Keskustoimiston arvio piirikohtaisesta talouden tasapainottamistarpeesta on 

se, että osassa piirejä tasapainottamistarve voi olla suurempikin kuin 

liitteen ppt-esityksessä mainittu. Piirien talouden alijäämäisyys on 

lisääntynyt viime vuosina ja tilinpäätöksen 2020 piirikohtainen tulos voi 

antaa piirin hallitukselle lisäinformaatiota suhteessa laadittuun 

talousarvioon vuodelle 2021. Tästä syystä keskustoimisto pyytää piirejä 



täsmentämään arviotaan tasapainottamistarpeesta osana suunnitelman 

laadintaa.  

 

Hämeen piirin taloustilanne on vakaa eikä erityisiä muutoksia ole 

vuodentakaiseen huolimatta siitä, että Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus 

lakkautettiin 31.12.2020. Uutena varainhankinnallisena keinona on Hämeen 

piirin ja Varsinais-Suomen piirin yhteishanke Koju, jonka johtokunta 

kokoontuu ensimmäisen kerran 10.3.2021.  

 

Talous- ja kehittämistoimikunta on käsitellyt taloussuunnitelmaa 16.3.2021 

kokouksessaan ja toteaa, että vuonna 2020 tehty suunnitelma on hyvä ja 

kattava ja siinä on syytä pitäytyä. Henkilöstön lukumäärää SPR Hämeen 

piirissä ei ole mahdollista eikä tarpeellista tarkastelujaksolla kasvattaa, 

hankkeisiin on suhtauduttava erittäin suurella varauksella, sillä niistä koituu 

aina kuluja omavastuuosuuksien muodossa. Sijoitetaan jatkossakin 

ylimääräisiä varoja niin asuntomarkkinoille kuin pörssiosakkeisiin. Uutena 

varainhankinnallisena keinona on aloitettu KOJU kierrätyshanke yhdessä 

SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa. Yhteenvetona käytyyn keskusteluun 

voidaan todeta, että pidetään menot kurissa ja jatketaan sijoitustoimintaa.  

 

Päätösesitys: Piirin hallitus käsittelee päivitetyn taloussuunnitelman 2020-

2021 Talous- ja kehittämistoimikunnan käsittelyn pohjalta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin päivitetty taloussuunnitelma 2020-2021 Talous- ja 

kehittämistoimikunnan käsittelyn pohjalta. 

 

28§  SPR HÄMEEN PIIRIN TOIMIKUNTIEN NIMEÄMINEN 
TOIMIKAUDELLE 2021 – 23 

Tausta: Piirin hallitus päätti kokouksessaan 25.11.2020 nimetä 

kaksivuotiskausiksi seuraavat neljä toimikuntaa: Järjestökehitystoimikunta, 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta, Talous- ja hallintotoimikunta sekä 

Valmiustoimikunta. Toimikuntien muodostaminen, toimikuntien jäsenten 

lukumäärä sekä toimikuntien tehtävät ovat voimassa olevan Piirin 

työjärjestyksen mukaisia. Ehdotuksia toimikuntien jäseniksi ovat voineet 

tehdä sekä piirin alueella toimivat osastot että yksittäiset piirin alueella 

olevien osastojen jäsenet. 

Seuraavia henkilöitä ehdotetaan toimikuntien jäseniksi: 

Järjestökehitystoimikunta: 

Heikkilä Päivi  Tampereen osasto 

Kivelä Tiina  Tampereen osasto 

Kojo Katariina Tampereen osasto 

Lehmus Arto  Vesilahden osasto 

Mattila Mari  Forssan osasto 

Penttilä Roosa Janakkalan osasto  

Rantanen Pertti Valkeakosken osasto 

Suokas Niko  Valkeakosken osasto 

Kaikki ehdotetut ovat esityksessä mukana. 

 



Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta: 

Mari Sääksi  Forssan osasto 

Mauno Nevalainen Tampereen osasto 

Emilia Likolahti  Tampereen osasto 

Raija Iivainen Ylöjärven osasto 

Rauno Mörö  Nokian osasto  

Sirkka Tapu  Hattulan osasto 

Kaikki ehdotetut ovat esityksessä mukana.  

Talous- ja hallintotoimikunta:  

Jari Front  OP Private Tampere 

Teppo Mattila Tampereen osasto 

Markku Niskanen Nokian osasto 

Kaisa Poussa Ylöjärven osasto 

Jenni Pöllänen Hämeenlinnan osasto 

Valmiustoimikunta:  

 Heikkilä Kari  Vesilahden osasto 

 Heikkilä Markku Tampereen osasto 

 Korhonen Jari-Pekka Lahden alueen osasto 

 Kuuhimo Jenni Kihniö-Parkanon osasto 

 Lähde Jari  Tammelan osasto 

 Rautonen Heikki Kangasalan osasto 

 Saloniemi Pia Nokian osasto (piirin hallituksen edustaja) 

 Seppälä Jenna Riihimäen osasto 

 Taipalinen Pekka Valkeakosken osasto 

Toimikunnan koko on rajattu yhdeksään henkilöön, joten ehdotetuista 

Aarne Astrén Hämeenlinnan osastosta ja Ami Mittilä Ylöjärven osastosta 

jäivät esityksestä. 

Päätösehdotus: Piirin hallitus vahvistaa toimikuntien jäsenet 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa piirin vuosikokouksesta 

24.4.2021. Piirin hallitus nimeää edustajansa Järjestötoimikuntaan ja 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan ensimmäisessä vuosikokouksen 

jälkeisessä kokouksessaan. 

Talous- ja kehittämistoimikuntaan kuuluu piirin työjärjestyksen mukaan 

joko piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tämä jäsen nimetään 

talous- ja kehittämistoimikuntaan sitten, kun piirin vuosikokous on 

päättänyt vuosikokouksessaan 2021 piirin puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  Siihen asti talous- ja kehittämistoimikunnan 

edustajana toimii piirin nykyinen varapuheenjohtaja Teppo Mattila.  



Päätös: Vahvistettiin toimikuntien jäsenet seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi esityksen mukaisesti, joka alkaa piirin 

vuosikokouksesta 24.4.2021. Piirin hallitus nimeää edustajansa 

Järjestötoimikuntaan ja Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan 

ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeisessä kokouksessaan. 

Talous- ja kehittämistoimikuntaan nimetään joko piirin puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja sitten, kun piirin vuosikokous on päättänyt 

vuosikokouksessaan 2021 piirin puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  Siihen asti talous- ja kehittämistoimikunnan 

edustajana toimii piirin nykyinen varapuheenjohtaja Teppo Mattila.  

 
29 § EEROLAN RAHASTOJEN TUOTON JAKO OSASTOILLE 

Tausta: Piirin hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2020, että Eerolan 

rahaston tuotto käytetään lasten ja nuorten leiritoimintaan. Osastot voivat 

hakea avustusta rahastosta lasten ja nuorten leirejä varten, kuitenkin niin, 

että mikäli leiri joudutaan siirtämään koronan vuoksi, myönnetty avustus 

siirtyy mukana myöhemmin käytettäväksi. 

Nyt jaettavissa on edellisten vuosien (2017-2019) jakamattomia varoja 

yhteensä 5 137,10 €. 

 

Hakuaika avustuksen hakemiseen päättyi 8.3.2021. Määräaikaan mennessä 

tuli hakemuksia neljästä eri osastosta; Janakkala, Kärkölä, Nokia ja 

Tampere. Hakemusten kokonaissumma on 7000 euroa.  
 

Päätösesitys: Talous- ja kehittämistoimikunta on käsitellyt hakemukset 

16.3.201 kokouksessaan ja on päätynyt esittämään piirin hallitukselle 

seuraavaa: myönnetään SPR Nokian ja Kärkölän osastojen avustukset 

hakemusten mukaisesti. Perustelut kummallakin osastolla ovat hyvät ja 

selkeät. Nokian osaston hakemus perustuu viime vuoden toteutuneeseen 

vastaavaan leiriin. Esityksen mukaan SPR Nokian osastolle myönnetään 700 

euroa (haettu 700 euroa) ja SPR Kärkölän osastolle 200 euroa (haettu 200 

euroa). SPR Janakkalan osastolle ehdotetaan maksettavaksi hakemuksessa 

esitetty tilavuokra kokonaan, koska heillä ei ole käytössä omaa toimitilaa 

leiriä varten. SPR Tampereen osaston oma tila toimii leiripaikkana.  

Tuoton loppuosa jaetaan esityksen mukaisesti leiripäivien määrä   

huomioiden tasan Tampereen ja Janakkalan osastojen kesken. Tampereen 

osaston suunniteltu leiripäivien määrä kesällä 2021 on 20 ja SPR 

Janakkalan osaston suunniteltu leiripäivien määrä kesällä 2021 on 5. Näin 

ollen SPR Janakkalan osastolle esitetään maksettavaksi 1247, 28 euroa 

(haettu 3100 euroa) ja SPR Tampereen osastolle 2989,82 euroa (haettu 

3000 euroa).  

Markku Niskanen ei osallistunut jääviyssyistä tämän esityksen tekemiseen, 

koska on Nokian osaston puheenjohtaja.  
 

Päätös: Päätettiin myöntää Eerolan rahastosta jaettavat avustukset Talous- 

ja kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti. 

 

30§  VAKUUSTILIN LOPETUS 

Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus lakkautettiin 31.12.2020. Siihen 

liittyen asuntoihin liittyvä vakuustili tulee lopettaa, sillä sille ei ole enää 



tarvetta. Vuoden 2021 aikana vakuustililtä on mennyt 

pankkipalvelumaksuja, ei muuta. 

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää lopettaa Pohjois-Hämeen Osuuspankin 

Mäntän konttorin vakuustilin FIxxxxxxxxxxx. Tilin lopettamiseen piirin 

hallitus valtuuttaa lakkautettavan tilin käyttöoikeuden haltijoille. 

Päätösdokumentit toimitetaan piirin talousarkistoon. 

 

Päätös: Päätettiin lopettaa Pohjois-Hämeen Osuuspankin Mäntän konttorin 

vakuustili FIxxxxxxxxxxx. Päätettiin valtuuttaa tilin käyttöoikeuden haltijat 

tilin lopettamiseen. Päätösdokumentit toimitetaan piirin talousarkistoon. 
 

31§     PIIRIN TILINPÄÄTÖKSEN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

(LIITE 5) 

Tausta: Etäkokouskäytäntöjen vuoksi perinteisellä tavalla hoidettu 

vuositilinpäätöksen allekirjoittaminen paperitulosteisiin on hankalaa ja aikaa 

vievää, siksi allekirjoittaminen suoritetaan tänä vuonna sähköisellä 

allekirjoituksella. PwC (tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy) 

tarjoaa maksutta keskustoimistolle ja piireille tilintarkastuksen ohessa 

mahdollisuutta käyttää PwC:n sähköistä allekirjoitusta vuositilinpäätösten 

allekirjoittamisessa. 

Assently on turvallinen alusta dokumenttien sähköistä allekirjoittamista 

(eSign) varten ja täyttää soveltuvat lakisääteiset vaatimukset. Sähköisesti 

allekirjoittamisella on vakiintunut oikeudellinen asema ja se on 

korvaamassa perinteistä manuaalista allekirjoitusta yhteiskunnan yleisen 

digitalisoitumisen myötä. Yleistä tietoa eSigningista löytyy liikenne- ja 

viestintäministeriön verkkosivuilta.  

Assentlyn SPR Hämeen piirin vuositilinpäätöstä koskeva 

allekirjoituskutsu tulee osoitteesta "Sari Vehniäinen <no-

reply@assently.com>" otsikolla "Invitation to sign”. Viesti tulee muutama 

päivä kokouksen jälkeen ja sähköinen allekirjoitus tulee toteuttaa 

mahdollisimman pian viestin saavuttua. Jos viestiä ei löydy, kannattaa 

tarkistaa sähköpostin roskapostikansio.  

Päätösehdotus: Todetaan tilinpäätöksen allekirjoitusmenettely ja piirin 

hallituksen jäsenet suostuvat siihen, että heidän sähköpostiosoitteensa 

lähetetään PwC:lle vuositilinpäätöksen sähköisen allekirjoittamisen 

toteuttamista varten. 

Päätös: Todettiin tilinpäätöksen allekirjoitusmenettely ja piirin hallituksen 

jäsenet antoivat suostumuksensa siihen, että heidän sähköpostiosoitteensa 

lähetetään PwC:lle vuositilinpäätöksen sähköisen allekirjoittamisen 

toteuttamista varten. 

32§  EI JULKINEN 

33§  VALTUUTUS SPR HÄMEEN PIIRIN OMISTAMIEN ASUNTO-

OSAKKEIDEN EDUSTAMISESTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN 

YHTIÖKOKOUKSISSA 

                     Tausta: 

         SPR Hämeen piirin omistaa asunto-osakkeita seuraavissa yhtiöissä: 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-allekirjoitus-ja-muut-eidas-palvelut
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/sahkoinen-allekirjoitus-ja-muut-eidas-palvelut
mailto:no-reply@assently.com
mailto:no-reply@assently.com


                     As Oy Tampereen Kristalli  

                     As Oy Tampereen Kvartsi  

                     As Oy Tampereen Härmälänrannan Lentäjä  

                     As Oy Tampereen Kalevan Paletti1 (asunto- ja autohallipaikkaosakkeet) 

                     As Oy Tampereen Messukylän Lissu (asunto- ja autokatososakkeet) 

                     As Oy Tampereen Sammon Kullervo  

                     As Oy Näsinpuisto  

                     As Oy Rongankulma  

                     KOy Sammon Parkki 

   As Oy Tampereen Pappilan Saarni 

 

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtajan tai hänen 

valtuuttamansa henkilön edustamaan SPR Hämeen piiriä edellä mainittujen 

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kokouksissa vuonna 2021. 

Päätös: Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa 

henkilö edustamaan SPR Hämeen piiriä edellä mainittujen asunto- ja 

kiinteistöosakeyhtiöiden kokouksissa vuonna 2021. 

 
 

34§  ENSIAPU- TERVEYS- JA VALMIUSTOIMIKUNNAN ESITYS 

PIIRIN HALLITUKSELLE LIITTYEN OSASTOILLE SUUNNATUN 

EA-KYSELYN TULOKSISTA 

 

Hämeen piirin ensiapu- terveys- ja valmiustoimikunta on kokouksessaan 

8.3.2021 käsitellyt osastoille suunnatun EA-kyselyn tuloksia. Piirin 

hallituksen jäsenet ovat saaneet muistion kyseisestä kokouksesta 

sähköpostitse ja ovat voineet siten tutustua ETVA-toimikunnan 

näkemyksiin. ETVA-toimikunta toi esiin asiantuntijaelimenä ea-

koulutuskyselyn kehittämisehdotuksiin näkökulmia, jotka on viety eteenpäin 

järjestön johdolle. 

 

Lisäksi ETVA esitti, että mikäli piirin hallitus vielä palaa ea-

koulutuskyselyyn, se voisi kuulla osastotoiminnan asiantuntijana esimerkiksi 

SPR:n Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlundia. Samoin ETVA 

esitti, että piirin hallituksen käsitellessä uudelleen 17.9.2020 pöydälle 

jätettyä ETVA-toimikunnan esitystä järjestöllisen ensiapukoulutuksen 

eriyttämistä piirin hallitus kuulisi asiantuntijana piirin ensiaputoiminnan 

asiantuntija Pirjo Mattilaa. 

Jatkovalmistelussa on päätetty, että piirin hallitus kuulee ETVA:n kirjelmän 

pohjalta asiasta SPR:n Tampereen osasto toiminnanjohtaja Marjo Majlundia 

ja ETVA:n puheenjohtaja Markku Heikkilää.  

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että Ensiapu- terveys- ja 

valmiustoimikunnan esittämät näkemykset EA-kyselyn 

kehittämisehdotuksiin liittyen on viety eteenpäin tiedoksi järjestön johdolle 

ja merkitään tiedoksi kokouksessa kuullut lisänäkemykset 

jatkokehittämisen pohjaksi. 

   



Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Ensiapu- terveys- ja valmiustoimikunnan 

esittämät näkemykset EA-kyselyn kehittämisehdotuksiin liittyen on viety 

eteenpäin tiedoksi järjestön johdolle. Kuultiin ETVA:n puheenjohtaja Markku 

Heikkilää jatkokehittämisen pohjaksi. Painotettiin, että ensiapukoulutuksen 

määrää ja kustannusrakennetta tulee seurata piiritasolla ja viedä 

kehittämisehdotuksia kansalliselle tasolle eteenpäin, sisältäen mm. osastojen 

ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen liittyvän koulutuksen kustannustaso. 

 

35§ MUUT ASIAT 

 
36§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 
 

 
 
 

 
 

 
Anna-Kaisa Heinämäki  Salla Heiskanen 
puheenjohtaja  esittelijä  

 
 

 
 
 

 
 

Sari Lahtinen  Marjut Välimaa 
pöytäkirjan tarkastaja  sihteeri 

 

 


