
SUOMEN PUNAINEN RISTI   
Hämeen piiri    Pöytäkirja 3/2021

  

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 

 
Kokousaika 27.5.2021 klo 18.00 – 20.10 

 
Kokouspaikka Microsoft Teams 

     
Läsnä Anna-Kaisa Heinämäki puheenjohtaja, Tuija Haavisto, 

Tapani Huhtala, Sari Lahtinen, Taru Leskinen, Tarja 
Lindstedt, Kalle Löövi, Mari Mattila, Sami Rantanen, Pia 
Saloniemi, Lasse Särkimäki, Ella Tanskanen 

  
Salla Heiskanen, esittelijä   

(45§ Satu Mustajärvi) 
Marjut Välimaa, sihteeri 

   

Poissa Sari Lahtinen (läsnä §47 loppuosasta lähtien), Ruut 
Rissanen, SPR Hallituksen jäsen 

    
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

 37§ Kokouksen avaus 
 38§ Päätösvaltaisuuden toteaminen 

 39§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 40§ Esityslistan hyväksyminen 
 41§ Toiminnanjohtajan katsaus  

42§ Piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.4.2021 (liite 1)  
43§ Piirin hallituksen edustajien nimeäminen toimikuntiin 

44§ Piirin hallituksen kokouksiin osallistuminen etäyhteyden avulla 
45§ KOJU kierrätyshankkeen tilanne. Esittelijänä KOJUn 
liiketoimintajohtaja Satu Mustajärvi (20 minuuttia) 

46§ Hakemus valtionavun saamiseksi ruoka-apuun 
47§ Muut asiat 

48§ Kokouksen päättäminen 
 

 

 
37§ KOKOUKSEN AVAUS 

 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20. 

    
38§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet 
piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna.  
 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

  



39§  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Taru Leskinen 
 

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Taru Leskinen. 
 
 

40§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.  

 

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi.  

 
 
41§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

 
Piirin ohjelmatoiminnan ja vastaanottotoiminnan kuulumiset 

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan 
liittyvät asiat. 

 
 Päätösesitys: Todetaan toiminnanjohtajan katsaus. 

 

Päätös: Todettiin toiminnanjohtajan katsaus. 
 

42§ PIIRIN TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.-30.4.2021 (LIITE 1) 
 

Päätösesitys: Todetaan tuloslaskelma. 

 Päätös: Todettiin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.4.2021. 

 

43 §  PIIRIN HALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN PIIRIN 
TOIMIKUNTIIN  

 

Tausta: Piirin hallitus vahvisti kokouksessaan 31.3.2021 

toimikuntien jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa 

piirin vuosikokouksesta 24.4.2021. Talous- ja hallintotoimikunnan 

muodostavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 4 – 6 

jäsentä, joista osa on piirin hallituksen ulkopuolelta. Muissa 

toimikunnissa on 3 – 9 jäsentä, joista ainakin yksi on piirin 

hallituksen jäsen. Piirin hallitus päätti nimetä edustajansa 

Järjestötoimikuntaan ja Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan 

ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeisessä kokouksessaan. 

Talous- ja hallintotoimikuntaan nimetään joko piirin puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja sitten, kun piirin vuosikokous on päättänyt 

vuosikokouksessaan 2021 piirin puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  Siihen asti talous- ja hallintotoimikunnan 

edustajana toimii piirin nykyinen varapuheenjohtaja Teppo Mattila.  



Päätösehdotus: Piirin hallitus nimeää piirin hallituksen 

edustajaksi Talous- ja hallintotoimikuntaan piirin 

varapuheenjohtajan Kalle Löövin. Valmiustoimikuntaan on 

valittuna Pia Saloniemi, joka jatkanee samalla toimikunnassa 

piirin hallituksen edustajana. Käydään keskustelu ja päätetään 

piirin hallituksen edustajat Järjestökehitystoimikuntaan ja 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan. 

Päätös: Nimettiin piirin hallituksen edustajaksi Talous- ja 

hallintotoimikuntaan piirin varapuheenjohtaja Kalle Löövi. 

Valmiustoimikuntaan on valittuna Pia Saloniemi, joka jatkaa 

toimikunnassa piirin hallituksen edustajana. Nimettiin piirin 

hallituksen edustajiksi Järjestökehitystoimikuntaan Mari Mattila ja 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan Lasse Särkimäki. 

 

44§  PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 
ETÄYHTEYDEN AVULLA 

Tausta: SPR:n piirien johtosäännön 7§:ssä todetaan, että piirin 
hallitus voi sopia sähköisestä kokouksesta sekä siitä, sen kokoukseen 
voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla. Osa kokouksista voidaan pitää kokonaan 
etäyhteydellä. 

Päätösehdotus: Piirin hallitus päättää suositella kokouksiin 
osallistumista läsnäolevana. Perustellusta syystä kokoukseen voi 
osallistua etäyhteydellä. Tällöin tieto etäosallistumisesta tulee 
toimittaa toiminnanjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokouksen 
ajankohtaa. Osa kokouksista voidaan pitää kokonaan etäyhteydellä. 

Päätös: Päätettiin suositella kokouksiin osallistumista läsnäolevana. 
Perustellusta syystä kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Tällöin 
tieto etäosallistumisesta tulee toimittaa toiminnanjohtajalle hyvissä 
ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Osa kokouksista voidaan pitää 
kokonaan etäyhteydellä 

 

45§ KOJU KIERRÄTYSHANKKEEN TILANNE 
 

KOJU kierrätyshankkeen liiketoimintajohtaja Satu Mustajärvi raportoi 

ajankohtaiset asiat.  

Päätösesitys: Piirin hallitus kuulee KOJU liiketoimintajohtaja Satu 

Mustajärven katsauksen KOJU kierrätyshankkeeseen liittyen. 

Päätös: Kuultiin KOJU liiketoimintajohtaja Satu Mustajärven katsaus 

KOJU kierrätyshankkeeseen liittyen.  

 

46§ HAKEMUS VALTIONAVUN SAAMISEKSI RUOKA-APUUN 

Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) avasi ajalle 12.5.-

7.6.2021 ruoka-avun valtionavustuksen haun. Keskustoimistossa 

tehtiin päätös osallistua hakuun ja piirien toiminnanjohtajilta 



kysyttiin nopealla aikataululla halukkuutta osallistua hakuun. Avustus 

on tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille ruoka-aputoiminnan 

järjestämisen kustannuksiin. Avustuksen tarkoituksena on vahvistaa 

ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä koko maassa sekä 

levittää ruoka-aputoiminnan hyviä käytäntöjä. Avustukset 

myönnetään yhdelle tai useammalle ruoka-apua toteuttavalle 

oikeuskelpoiselle, rekisteröidylle, yleishyödylliselle yhdistykselle ja 

säätiölle. Avustusta on haettavissa enintään 1,8 miljoonaa euroa. 

Keskustoimisto koordinoi hakua ja jokainen piiri (mukana 9 piiriä) 

vastaa omasta osuudestaan. Omarahoitusosuutta ei vaadita. 

Valtakunnallisesti haetaan noin 800.000€, josta Hämeen piirin osuus 

olisi noin 80.000€.  

Avustuksen käyttötarkoitus on valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan 

ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön kehittäminen ja laajentaminen 

sekä verkostoyhteistyön tiivistäminen Suomen Punaisen Ristin 

ruoka-apupaikkakunnilla paikallisen tarpeen mukaisesti ruoka-apua 

saavien hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi sekä ruoka-

aputoiminnan laadun parantamiseksi. Hankkeen ensisijaisena 

kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun 

turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muiden 

järjestöjen ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan 

osallistuvat vapaaehtoiset sekä piirien ja osastojen työntekijät ja 

muut ruoka-aputoimijat. 

Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän 

vapaaehtoistyön järjestämisessä. Ruokajakelut ja toiminnan 

organisointi toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Hankkeen työntekijät 

luovat malleja, levittävät toimintaa, kouluttavat ja tukevat 

vapaaehtoisia ja toiminnan organisointia. 

Hämeen piirissä tehtiin kysely osastoille ja kiinnostuksensa asiaan 

ovat ilmaisseet kuusi osastoa (Hattulan osasto, Hämeenkyrön 

osasto, Kangasalan osasto, Mäntän osasto, Pirkkalan osasto sekä 

Tampereen osasto). 

Asiaa käsiteltiin Talous- ja hallintotoimikunnassa 18.5.2021. Talous- 

ja hallintotoimikunta suhtautui asiaan myönteisesti ja pitää hanketta 

kannatettavana myös siinä tapauksessa, että avustussumma ei 

kattaisi hankkeen kuluja sataprosenttisesti, koska kysymys on 

auttamistoiminnasta ja tärkeästä toimintamahdollisuudesta. 

Toimikunta katsoi, että SPR Hämeen piirin omarahoitusosuus voisi 

tarvittaessa olla jopa 50 %. 

Päätösesitys: Talous- ja hallintotoimikunnan esityksen mukaisesti 

piirin hallitus päättää lähteä mukaan hankkeeseen. Mikäli 

rahoitusosuus jäisi alle puoleen hankkeen kustannuksista tulee asiaa 

arvioida uudelleen. 

Päätös: Päätettiin lähteä mukaan hankkeeseen Talous- ja 

hallintotoimikunnan esityksen mukaisesti. Mikäli rahoitusosuus jäisi 



alle puoleen hankkeen kustannuksista, tulee asiaa arvioida 

uudelleen. 

 

47§  MUUT ASIAT 
 

Keskustoimiston pilotoima hallituskoulutus järjestettiin 18.3.2021 ja 
25.3.2021. Hämeen piirin hallitus valitsi 17.2.2021 kokouksessaan 
osallistujiksi koulutukseen Sari Lahtisen ja Ella Tanskasen. Ella 

Tanskanen kertoi kokemuksistaan koulutuksesta. 
  

Syksyn kokousajat piirin hallitukselle: 
to 16.9.2021 klo 18.00 
to 18.11.2021 klo 18.00 

to 16.12.2021 klo 18.00 
 

Starttiraha osastoille syksyn toiminnan käynnistämiseen 
Todettiin, että osastoille tarjotaan mahdollisuus hakea piiristä 300 € 
suuruista rahallista avustusta hankkeisiin, jotka tukevat osaston 

toiminnan käynnistymistä syksyllä pitkän korona-ajan jälkeen. Tukea 
haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, tuki myönnetään 

toiminnanjohtajan päätöksellä ja tukea voi hakea syyskuun loppuun 
asti. 
 

Käytiin vapaamuotoinen keskustelu Punainen Risti Ensiapu Oy:n 
tilanteesta ja piirin hallituksen mahdollisuudesta  

saada tietoa yhtiön tilasta sekä yhtiön toiminnasta suhteessa 
järjestölliseen ensiapukoulutukseen. Puheenjohtaja välittää järjestön 
johdolle Hämeen piirin hallituksen toiveen yhteisestä keskustelusta 

liittyen Punainen Risti Ensiapu Oy:n toimintaan. 
 

 
47§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 
 

 
 

Anna-Kaisa Heinämäki  Salla Heiskanen 
puheenjohtaja  esittelijä  

 

 
 

 
 
 

 
Taru Leskinen  Marjut Välimaa 

pöytäkirjan tarkastaja  sihteeri 

 

 


