
SUOMEN PUNAINEN RISTI   
Hämeen piiri    Pöytäkirja 1/2021  

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 

 
Kokousaika 17.2.2021 klo 18.00 – 19.30 
 

Kokouspaikka Microsoft Teams 
     

Läsnä Anna-Kaisa Heinämäki puheenjohtaja, Tuija Haavisto, Tapani 
Huhtala, Sari Lahtinen, Taru Leskinen, Teppo Mattila, Hanna 
Piiparinen, Sami Rantanen, Pia Saloniemi, Lasse Särkimäki, 

Mari Sääksi, Ella Tanskanen (poissa §7 päätöksen teon ajan) 
 Ruut Rissanen (poissa §7 päätöksen teon ajan), SPR 

hallituksen jäsen 
Salla Heiskanen, esittelijä 
Marjut Välimaa, sihteeri 

   
Poissa Mikko Lassila, Pia Yli-Pirilä 

 
 
    

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

 1§ Kokouksen avaus 
 2§ Päätösvaltaisuuden toteaminen 
 3§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 4§ Esityslistan hyväksyminen 
5§ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen SPR:n hallituksen jäsenelle 

 6§ Toiminnanjohtajan katsaus  
7§ KOJU-johtokunta, jäsenten valinta ja piirin hallituksen toimivallan 

siirtäminen KOJU-johtokunnalle Kojuasioissa 
8§ Osastoille suunnattu kysely EA-toiminnasta (liite 1) 
9§ Hallituksen päivitetty ohje päätöksenteon julkisuudesta (liite 2) 

10§ Haku piirin toimikuntiin ja toimikuntaohjeen päivittäminen (liite 3) 
11§ Ansiomerkkien myöntäminen Hämeen piirissä 

12§ Piirin vuosikokouksen koollekutsuminen ja äänimäärät piirin 
vuosikokouksessa 2021 (liite 4) 
13§ Muut asiat 

14§ Kokouksen päättäminen 
 

 
1§ KOKOUKSEN AVAUS 
  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 
 

    
2§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin 
hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna.  

 
Päätös: Todettiin piirin hallituksen kokous päätösvaltaiseksi.  
 

 



3§  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Tapani Huhtala. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Huhtala. 
 
 

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.  

 

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
sillä muutoksella, että 11§ siirrettiin käsiteltäväksi §5:nä.  

 
 
5§ LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SPR:N 

HALLITUKSEN JÄSENELLE  
 

Päätösehdotus: Piirin hallitus myöntää SPR Hallituksen jäsenelle Ruut 
Rissaselle läsnäolo- ja puheoikeuden Hämeen piirin hallituksen 

kokouksissa. 
 
Päätös: Päätettiin myöntää SPR Hallituksen jäsenelle Ruut Rissaselle 

läsnäolo- ja puheoikeus Hämeen piirin hallituksen kokouksissa. 
 

 
6§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

 Vakuutusyhtiön takautumisoikeuteen perustuva 
korvausvaatimus 

Asian etenemisestä on tiedotettu piirin hallituksen kokouksessa 

27.11.2019. Asia on ollut esillä myös 12.2.2020 piirin hallituksen 

kokouksessa, jolloin asiaan ei ollut vielä tullut vakuutusyhtiön 

(LähiTapiola LoimiHäme) ratkaisua. 

Takaisinsaantivaatimus on vastaanotettu 27.1.2021 SPR Hämeen piiriin 

Asianajotoimisto Magnusson Oy:n toimesta, päämiehen ollessa 
LähiTapiola LoimiHäme. LoimiHäme toistaa 12.4.2019 esittämänsä 
vaatimuksen kokonaisuudessaan ja pyytää SPR Hämeen piiriä 

maksamaan 105 077,43 euroa 28.2.2021 mennessä. Asian selvittely 
SPR Hämeen piirissä kesken. 

 
 Alakerran koulutustilan vuokrasuhteen irtisanominen 

Punainen Risti Ensiapu Oy on sanonut SPR Hämeen piirin Rongankadulla 

sijaitsevan koulutustilan irti 1.5.2021 alkaen. 
 

 Uusien yrityskannatusjäsenten hankinta  
SPR Hämeen piiri teki Gainer Oy:n kanssa sopimuksen yrityksille 
suunnatun telemarkkinoinnin pilotoimiseksi alkuvuonna 2020.  

Koronasta johtuen yhteistyötä Gainerin kanssa ei viime vuonna 
kannattanut aloittaa. Valmius lähteä asiassa etenemään on heti, kun 

tilanne sallii. Loppuvuodesta 2020 tehtiin suoramarkkinointia, jonka 
seurauksena saatiin 10 uutta yrityskannatusjäsentä.  



Piirin ohjelmatoiminnan ja vastaanottotoiminnan kuulumiset 
Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan liittyvät 

asiat. 
 

 Päätösesitys: Todetaan toiminnanjohtajan katsaus. 
 
Päätös: Merkittiin toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi. 

 
 

7§ KOJU-JOHTOKUNTA, JÄSENTEN VALINTA JA PIIRIN 
HALLITUKSEN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN KOJU-
JOHTOKUNNALLE KOJUASIOISSA 

 
 Piirin hallitus päätti kokouksessaan 11/2020 perustaa Koju-

kierrätyshankkeen yhdessä Varsinais-Suomen piirin kanssa. Varsinais-
Suomen piirin hallitus teki asiassa myönteisen päätöksen 1/2021 
kokouksessaan. 

 
 Johtokunta päättää Koju-kierrätyshankkeen talousarviosta, 

myymälöiden ja yksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta, 
taloudellisista vastuista sekä strategisesti ohjaa operatiivista toimintaa.  

 
 Piirien hallitukset tekevät päätöksen toimivallan siirtämisestä (Piirien 

johtosääntö 11§) johtokunnalle. 

 
 Johtokunnan muodostaa puheenjohtaja sekä 6-7 jäsentä. Puheenjohtaja 

ja viisi jäsentä nimetään piirien hallituksista (piireistä) tasamäärä. 
Lisäksi voidaan valita 1-2 asiantuntijaa. Puheenjohtaja valitaan eri 
piiristä kuin vastuupiiri. Johtokunnan esittelijänä toimii 

liiketoimintajohtaja. Piirien toiminnanjohtajilla on sekä läsnäolo- että 
puheoikeus ja tarvittaessa oikeus tehdä johtokunnalle esityksiä. 

 
 Johtokunta ottaa ja erottaa liiketoimintajohtajan sekä päättää 

vastuullisten esimiesten vakanssien täyttämisestä. 

 
 Varsinais-Suomen piiri toimii vastuupiirinä ja työnantajana Kojussa 

ensimmäiset neljä vuotta ja asian jatko tarkastellaan strategian 
mukaisesti. Toiminta tulee siis olemaan osa Varsinais-Suomen piirin 
toimintaa ja taloutta, mutta toiminnan arjesta päättää Hämeen piiri 

yhdessä Varsinais-Suomen piirin kanssa yhteisessä johtokunnassa. Piirit 
tekevät työn- ja vastuunjakoa koskevan sopimuksen.  

 
 Päätösesitys: Piirin hallitus päättää siirtää toimivallan Kojuun liittyvissä 

asioissa Koju-johtokunnalle. Valitaan kolme jäsentä, joista kaksi jäsentä 

sekä puheenjohtaja. 
 

 Päätös: Päätettiin siirtää toimivalta Kojuun liittyvissä asioissa Koju-
johtokunnalle. Valittiin Hämeen piiristä johtokunnan puheenjohtajaksi 
SPR hallituksen jäsen Ruut Rissanen Tampereen osastosta ja 

johtokunnan jäseniksi Nokian osaston puheenjohtaja Markku Niskanen 
ja piirin hallituksen jäsen Ella Tanskanen Tampereen osastosta. 

 
 
 



8§ OSASTOILLE SUUNNATTU KYSELY EA-TOIMINNASTA (liite 1) 
 

 Piirin hallitus päätti kokouksessaan 25.11.2020 toteuttaa kyselyn SPR 
Hämeen piirin osastoille varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen 

toimintaedellytyksistä piirin Ensiapu-, terveys- ja valmiustoimikunnan 
laatiman luonnoksen pohjalta. Piirin hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja saamansa tehtävän mukaisesti muokkasivat kyselyä 

käydyn keskustelun pohjalta sekä laativat kyselyn saatekirjeen, jonka 
piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020. Toiminnanjohtaja 

valtuutettiin etsimään sopiva tekijä koostamaan kyselyn 
vastausmateriaali piirin hallituksen käyttöön käsiteltäväksi 
kokouksessaan keväällä 2021 jolloin tarvittavista jatkotoimenpiteistä 

päätetään. 
 

Kysely toteutettiin ajalla 21.1.-31.1.21. Se lähetettiin piirin hallituksessa 
hyväksytyn saatekirjeen mukaisesti osaston puheenjohtajille. 
Toiminnanjohtajan saatesanoissa oli maininta, että jokaisesta osastosta 

voi vastata vain kerran. Lisäksi pyydettiin puheenjohtajaa huolehtimaan 
siitä, että hän keskustelee ennen kyselyyn vastaamista niiden 

henkilöiden kanssa, joiden vastuualueeseen ensiapukoulutustoiminta 
kuuluu.  

 
Määräaikaan mennessä 25 osastoa vastasi kyselyyn. Sen jälkeen 
toiminnanjohtaja laittoi vielä puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan 

kyselyn menemään niille osastoille, jotka eivät olleet kyselyyn 
määräajassa vastanneet. Vastausaikaa annettiin ajalle 2.2.-7.2.2021. 

Saatteeseen lisättiin pyyntö vastata siinäkin tapauksessa, että osastolla 
ei ole ollut ensiapukoulutustoimintaa lainkaan. Kaikkiaan 7.2.2021 
mennessä kyselyyn vastanneita osastoja on 39, joten kyselyn 

vastausprosentin voi todeta olevan hyvä. 
 

Laura Muurinen, ensiapukoordinaattori SPR Tampereen osastosta on 
koostanut kyselyn tulokset, joiden pohjalta käydään keskustelu ja 
päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee EA-kyselyn tulokset tiedoksi ja 

keskustelee mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös: Merkittiin EA-kyselyn tulokset tiedoksi ja päätettiin, että 

tulokset lähetetään tiedoksi osastojen puheenjohtajille sekä Ensiapu- ja 
valmiustoimikunnalle, jotta kyselyssä esiin nousseet kehitysehdotukset 

liittyen piirin ensiaputoimintaan tulevat huomioiduiksi. Päätettiin 
toimittaa kyselyn tulokset tiedoksi myös Ensiapuyhtiölle ja Ensiapu ja 
terveystoiminnan asiantuntijaryhmälle.  

 
 

9§ HALLITUKSEN PÄIVITETTY OHJE PÄÄTÖKSENTEON 
JULKISUUDESTA (liite 2) 

  

 Järjestön hallitus on kokouksessaan 29.1.2021 hyväksynyt päivitetyn 
ohjeen päätöksenteon julkisuudesta. Jatkossa järjestön hallituksen 

kokouksista julkaistaan tiedotteet jäsenille ja hallituksen valiokuntien ja 
toimikuntien kokouksista ryhdytään tiedottamaan tiivistelmien 



muodossa. Myös hallituksen varsinaiset pöytäkirjat julkaistaan edelleen 
verkkosivuilla. 

 
 Kaikkien päätöksentekoelinten tulee noudattaa mahdollisimman suurta 

avoimuutta kuitenkin liikesalaisuuksia ja yksilönsuojaa kunnioittaen. 
Nämä poikkeukset on huomioitu ohjeessa. Ohje koskee rajatuilta osin 
myös piirin hallitusten toimintaa ja se tulee käsitellä piirin hallituksessa. 

Ohje ja avoimuuskysymykset on hyvä nostaa esille myös esimerkiksi 
piirien vuosikokouksissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa osastojen 

kanssa kevään aikana. 
 
 Joissakin piireissä hallituksen päätöksistä tiedotetaan jo nyt hyvin 

kattavasti ja avoimesti (myös Hämeessä), mutta vaihtelua 
valtakunnallisesti on paljon. Hallituksen päivitetty ohje löytyy intrasta ja 

se tullaan päivittämään myös RedNettiin. Ohje tulee käsitellä piirin 
hallituksessa kevään 2021 aikana. Toiminnanjohtaja raportoi 
keskustoimistoon, miten ja milloin asia on käsitelty. 

 
 Päätösesitys: Todetaan hallituksen päivitetty ohje päätöksenteon 

julkisuudesta. 
 

 Päätös: Todettiin hallituksen päivitetty ohje päätöksenteon 
julkisuudesta. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että noudatetaan 
annettua ohjetta ja jatkossa pöytäkirjat julkaistaan ohjeen mukaisesti 

piirin sivuilla. 
 

 
10§ HAKU PIIRIN TOIMIKUNTIIN JA TOIMIKUNTAOHJEEN 

PÄIVITTÄMINEN (liite 3) 

 
Tausta: Piirin työjärjestyksen mukaan piirin hallitus asettaa 

kaksivuotiskaudeksi määräämäänsä tehtävään toimikunnat ja päättää 

niiden toiminnasta. Toimikunnat toimivat SPR Hämeen piirin hallituksen 

asettamana asiantuntijatyöryhmänä.  

Piirin hallitus päätti 25.11.2020 nimetä tulevaksi kaksivuotiskaudeksi 

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.  

Piirin hallitus nimittää toimikunnat kokouksessaan 31.3.2021. Nykyiset 

toimikunnat jatkavat piirin kokoukseen 24.4.2021 asti ja uusien 

toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Ehdotuksia toimikuntien jäseniksi voi 

antaa 8.3.2021 asti. Liitteenä hyväksyttäväksi toimikuntaohje, johon on 

päivitetty toimikuntien toimikausi kaksivuotiseksi sekä päivitetty 

toimikuntien määrä ja nimet. 

Päätösehdotus: Todetaan toimikuntien jäsenten hakumenettely ja 

hyväksytään päivitetty toimikuntaohje. 

Päätös: Todettiin toimikuntien jäsenten hakumenettely ja hyväksyttiin 

päivitetty toimikuntaohje. 



11§ ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN HÄMEEN PIIRISSÄ 
 

Tausta: 
SPR:n ansiomerkki annetaan jäsenille tai toimihenkilöille tunnustukseksi 

ansiokkaasta toiminnasta. Saamisen ehtona yleensä on SPR:n jäsenyys 
sekä se, että asianomainen henkilö on vähintään kuuden vuoden ajan 
aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapepan toimintaan. Palkatulle 

toimihenkilölle ansiomerkki voidaan myöntää 10 palveluvuoden jälkeen. 
Ansiomerkin myöntää piirin hallitus ja ansiomerkkianomuksia käsitellään 

kaksi kertaa vuodessa. 
 
Päätösehdotus: 

 Hämeen piirin hallitus myöntää ansiomerkit seuraaville: 

Airike-Mörsky Minna 

 

SPR Vesilahden osasto 

Hakamäki Janika SPR Forssan osasto 

Heikkilä Kari SPR Vesilahden osasto 

Himanen Sirpa SPR Vesilahden osasto 

Jaska Ari SPR Forssan osasto 

Jokela Sirpa SPR Riihimäen osasto 

Laiho Minna SPR Lahden alueen osasto 

Lehtinen Päivi SPR Riihimäen osasto 

Leskinen Taru SPR Nastolan osasto 

Lohtari Petri SPR Asikkalan osasto 

Lohtari Sanna SPR Asikkalan osasto 

Naukkarinen Heini SPR Asikkalan osasto 

Nissinen Mauno SPR Nastolan osasto 

Oikarinen Sanna SPR Lempäälän osasto 

Räsänen Tuula SPR Hämeenlinnan osasto 

Sadinmäki Pirjo SPR Riihimäen osasto 

Savolainen Kirsi SPR Lahden alueen osasto 

Seuranen Hanna SPR Vesilahden osasto 

Sillankorva Anne-Maria SPR Hämeenlinnan osasto 

Sääksi Jenny SPR Forssan osasto 

Valkjärvi-Nystedt Pirjo SPR Hämeenlinnan osasto 

Vartiainen Antero SPR Hämeenlinnan osasto 

Wilén Ari SPR Vesilahden osasto 

Vilpas Eeva SPR Hämeenlinnan osasto 

 
 
Päätös: Myönnettiin esityksen mukaiset ansiomerkit. 

 

 
12§  PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA 

ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA 2021 (liite 4) 

 

Tausta: Piirin johtosäännön 6§ mukaisesti piirin hallitus kutsuu koolle 

piirin kokouksen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 35§ 

mukaan piirin vuosikokouksessa osastolla on yksi edustaja kutakin 

alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän 

perusteena on edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden 

henkilöjäsenten määrä. 



Päätösehdotus: Piirin hallitus päättää, että piirin vuosikokous 

järjestetään lauantaina 24.4.2021. Piirin hallitus vahvistaa oheisen 

liitteen mukaiset äänimäärät piirin osastoille. 

 
Päätös: Päätettiin, että piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 
24.4.2021 Tampereella Vapriikissa, etäosallistuminen kokoukseen on 

mahdollista ja suositeltavaa. Vahvistettiin liitteen mukaiset äänimäärät 
piirin osastoille. 

 

 
13§ MUUT ASIAT 

 
- Keskustoimiston pilotoima hallituskoulutus 18.3.2021 ja 25.3.2021. 

Hämeen piirin kiintiö kaksi henkilöä. Kaikille hallitusjäsenille 
tulee mahdollisuus osallistua keväämmällä vastaavaan koulutukseen.  
Koulutus sisältää kevyen itseopiskeluosion sekä 2 x 2h koulutusta, 

joissa käsitellään piirin hallituksen roolia sääntöjen valossa, 
yksittäisten jäsenten vastuita ja velvollisuuksia, hyvää hallintoa sekä 

talous- ja henkilöstöjohtamista hallituksen näkökulmasta.  
Keskustoimisto lähettää suoraan osallistujille tarkemmat tiedot. 
Kyseessä siis yksi koulutus kahdelle päivälle jaettuna, eli osallistujan 

olisi hyvä päästä molempiin.  
Koulutukset em. torstai-iltoina 18.3.201 ja 25.3.2021 klo 18-20. 

Valittiin Hämeen piiristä osallistujiksi Ella Tanskanen ja Sari Lahtinen. 

- seuraava kokous 31.3.2021 klo 18.00 ruokailun merkeissä, mikäli 

koronatilanne sallii. 

   

 
14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 

 
 

 
 

Anna-Kaisa Heinämäki  Salla Heiskanen 

puheenjohtaja  esittelijä  
 

 
 

 
 
 

 
Tapani Huhtala  Marjut Välimaa 

pöytäkirjan tarkastaja  sihteeri 

 


