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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 

 
Kokousaika 16.9.2021 klo 18.04 -21.15 

 
Kokouspaikka SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11, 

katutaso 
     

Läsnä Anna-Kaisa Heinämäki puheenjohtaja, Tuija Haavisto, 
Taru Leskinen, Tarja Lindstedt, Kalle Löövi, Mari Mattila, 
Pia Saloniemi, Lasse Särkimäki, Ella Tanskanen 

 Ruut Rissanen, SPR Hallituksen jäsen, poistui 
kokouksesta pykälän 54 jälkeen. 

  
 
Salla Heiskanen, esittelijä ja sihteeri  

   
Poissa Tapani Huhtala, Sari Lahtinen, Sami Rantanen 
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49§ KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 
 
 

    



50§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

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

 
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

  

 
51§  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

 
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Tarja Lindstedt. 

 

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Tarja Lindstedt. 
 

 
52§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi. 
 
 

53§ EI JULKINEN 
 

54§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

Piirin ohjelmatoiminnan ja vastaanottotoiminnan kuulumiset 

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan 
liittyvät asiat. 

 
 Päätösesitys: Todetaan toiminnanjohtajan katsaus. 

 

Päätös: Todettiin toiminnanjohtajan katsaus. 
 

 
55§ PIIRIN TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.-31.8.2021 (LIITE 2) 
 

Päätösesitys: Todetaan tuloslaskelma. 

 Päätös: Todettiin tuloslaskelma. 

 

56§ SPR HÄMEEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMAN JA 

TALOUSARVION VALMISTELU 

SPR Hämeen piiri aloittaa piirin toimintasuunnitelman laadinnan 

vuodelle 2022. Korona-ajan myötä toimintakentässä on tapahtunut 

mittavia muutoksia. Osa muutoksista on sellaisia, että niitä on syytä 

tarkastella ja hyödyntää syntyneitä hyviä käytänteitä myös jatkossa. 

Nykyisistä ryhmistä ja sitoutuneista osaajista on pidettävä 



jatkossakin huolta, toisaalta kentällä on selkeä tilaus uudenlaiselle 

toiminnalle. Koronan myötä ihmisten vapaa-ajankäyttö ja oman ajan 

arvostus on noussut. Yhteinen huoli on SPR:n eri toimintaryhmien 

uudelleen aktivointi toimintaan rajoitusten loputtua.  

 

Vuoden 2022 toiminta perustuu SPR:n Toimintalinjaukseen 2021-23, 

jonka päätavoitteiden toteutumiseen piiri osaltaan vastaa. Keskeisiä 

sisältöjä ja kehittämiskohteita ovat edelleen muun muassa piirin 

kokonaisvalmiuden vahvistaminen, viestintä sekä vapaaehtoisten 

toimintaedellytysten tukeminen.  

Piirin hallitus päättää piirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 

kokouksessaan 18.11.2021. Tätä ennen järjestetään kolme 

toimintalinjausklinikkaa osastojen luottamushenkilöille. Lisäksi piirin 

toimikunnat käsittelevät asiaa omien toimialojensa osalta ja 

toimihenkilöt työstävät toimintasuunnitelmaa erillisessä 

toimintasuunnitelmapäivässä. Talousarvio on raamitasolla ja siitä 

puuttuvat vielä vastaanottokeskusten tarkat menot ja tulot ( 

vaikutus +/- 0€, koska valtio kattaa kulut täysimääräisesti), 

hallintokulukorvaus on arvioitu nykyisen tason mukaisesti. 

Päätösesitys: 

Piirin hallitus käy keskustelun tulevan vuoden toiminnan 

suuntaviivoista ja evästää toiminnanjohtajaa piirin vuoden 

2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa. 

Päätös: Käytiin keskustelu tulevan vuoden toiminnan 

suuntaviivoista ja evästettiin toiminnanjohtajaa piirin vuoden 

2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa. Piirin 

hallitus edellyttää, että nuorten rekrytointiin ja nuoria 

tavoittavaan viestintään kiinnitetään huomiota vuoden 2022 

talouden ja toiminnan suunnittelussa. Piirin hallitus viestii 

järjestökehitystoimikunnalle, että toimikunta tutkii 

mahdollisuutta laatia toimenpideohjelma nuorten saamiseksi 

osaksi piirin toimintaa.  

 

57§  PIIRIN HALLITUKSEN ASETTAMIEN TOIMIKUNTIEN 

PÖYTÄKIRJOJEN JAKAMINEN, ESITYS 

VALMIUSTOIMIKUNNALTA (LIITE 3) 

 

Taustaa: Vuoden 2021 alussa järjestön hallitus päivitti ohjeet oman 

sekä piirien hallitusten toiminnan avoimuuden lisäämiseksi. 

Tiedottamalla aktiivisesti päätöksenteosta ja toiminnasta kaikkia 

järjestön toimijoita kannustetaan ylläpitämään hyvää 

vuorovaikutusta jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 



Piirin hallituksen asettama Valmiustoimikunta on kokouksessaan 

(24.5.2021) käsitellyt toimikunnan pöytäkirjojen jakelun 

laajentamista. Valmiustoimikunta totesi tuolloin ja Sosiaalisen 

hyvinvoinnin toimikunta kokouksessaan 8.6.2021, että avoimuus ja 

läpinäkyvyys ovat tärkeitä asioita myös toimikuntien työskentelyssä. 

Tällä tavoin tietoisuutta auttamisvalmiudesta lisätään ja 

mahdollistetaan jäsenistön entistä parempi osallistuminen toiminnan 

kehittämiseen ja arviointiin.  

Valmiustoimikunta ja Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta esittävät 

piirin hallitukselle, että jatkossa toimikunnan kokouksista pelkän 

koosteen lisäksi julkaistaisiin kokonaisuudessaan pöytäkirjat niiltä 

osin, kun niissä ei käsitellä Julkisuuslain (21.5.1999/621) 24 §:ssä 

mainittuja asioita. Valmiustoimikunta on toivonut asian käsittelyä 

piirin hallituksen kokouksessa 16.9.2021. 

Valmiustoimikunnan esitystä käsiteltiin Talous- ja 

hallintotoimikunnan kokouksessa 7.9.2021. Toimikunnan jäsenet 

eivät kannata Valmiustoimikunnan esitystä, vaan antavat tukensa 

keskushallinnon linjauksille. Järjestön keskushallinnossa toimikuntien 

pöytäkirjojen julkaisua ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Sen 

nähdään olevan jopa ristiriidassa järjestön yleisen linjan kanssa. 

Perusteena tälle on se, että toimikunnat ovat valmistelevia elimiä 

eikä niillä ole päätösvaltaa asioissa. Toimikunta näkee hyvänä ja 

riittävänä nykykäytännön eli sen, että julkaistaan tiedote 

kokouksista. 

Toimikunta toteaa, että mikäli tällä hetkellä tiedonsaannissa ja 

läpinäkyvyydessä nähdään ongelmia, tulisi toimikuntien kiinnittää 

enemmän huomiota tiedotteisiin, jotka nykyäänkin kokouksistaan 

julkaistaan. 

 

Talous- ja hallintotoimikunnan osalta toimikunta katsoo, että 

kokouksista ei tulisi tiedottaa kuin piirin hallitukselle sekä 

toimikunnan jäsenille ja piirin talous- ja henkilöstöasiantuntijalle. 

 

Lisäksi toimikunta toteaa, että toimikuntien tiedotteiden 

julkaisemisen aikataulu tulisi tarkasti ajoittaa piirin hallituksen 

aikatauluihin mahdollisten sekaannusten välttämiseksi. 

Päätösesitys: Piirin hallitus ottaa kantaa Valmiustoimikunnan 

esitykseen huomioiden Talous- ja hallintotoimikunnan näkemyksen 

asiassa. 

Päätös: Piirin hallitus päätti, että toiminnanjohtaja selvittää 

keskustoimiston ja tarvittaessa muiden piirien kanssa 

mahdollisimman yhdenmukaisen linjan. Mahdollinen uudistettu 

tiedotuskäytäntö otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa. 

 



58§  SPR:N SOPIMUKSIIN PERUSTUVA AUTTAMISTOIMINTA JA 

SEN MAKSULLISUUS, ETVA-TOIMIKUNNAN ESITYS (LIITE 4) 

Taustaa: Eri puolilla Suomea osastot ja piirit ovat vuosien varrella 

tehneet yhteistyösopimuksia alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten kanssa. Myös koronaan liittyvien rokotusten 

avustamisen yhteydessä on ollut esillä sopimuksen tekeminen tai 

toimeksiannon kirjaaminen. 

Hämeen piirin alueella erilaisia auttamisvalmiuteen liittyviä 

sopimuksia ovat joko osastot tai piiri solmineet seuraavasti: 

• Mänttä-Vilppula (osasto) 

• Tampere (osasto) 

• Pirkkala (osasto) 

• Hämeenlinna (piiri) 

• Riihimäki (osasto) 

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (piiri) 

•  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (piiri) 

 

Ensivastetoimintaan liittyvät sopimukset: 

• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (piiri) 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitoiiri (piiri) 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos (osasto) 

 

Sopimuksissa on kuvattu tehtävät, joihin SPR (+ järjestöverkosto 

Vapepa) varautuu, resurssit ja hälyttämiskäytänteet. Usein 

sopimuksissa on myös sovittu yhteisten koulutusten järjestämisestä 

ja yhteistyön säännöllisestä arvioinnista. Pääosin sopimuksissa 

todetaan, että välittömät kulut (vapaaehtoisten kulukorvaukset) 

laskutetaan. Hämeen piirin alueella on pääsääntöisesti ollut jo useita 

vuosia käytäntönä, että Punainen Risti ylläpitää ja kehittää 

auttamisvalmiuttaan ilman erillisiä korvauksia.  

Hämeen piirin Ensiapu- terveys ja valmiustoimikunta (ETVA, nyk. 

Valmiustoimikunta) on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.3.2021 ja 

todennut, että yhteistyöstä ja varautumisesta kannattaa 

mahdollisuuksien mukaan sopia kirjallisesti. Se tuo yhteistyöhön 

suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta ja usein myös tiivistää yhteistyötä.  

Toimikunta halusi nostaa sopimukselliseen auttamistoimintaan 

liittyvät kysymykset valtakunnallisesti esiin, jotta Suomen Punainen 

Risti voisi näyttäytyä yhdenmukaisena toimijana ja jotta 

sopimuksellisen toiminnan ydinajatus olisi koko järjestössä 

yhtenäinen. 

ETVA-toimikunta toivoo piirin hallituksen kannanottoa siihen, onko 

SPR:n auttamisvalmius ”lakisääteinen tehtävä” vai onko tarkoitus, 

että jatkossa pyritään sopimuksissa huomioimaan myös valmiuden 

ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Mikäli asian linjaaminen yhden 



piirin osalta ei ole tarkoituksenmukaista, toivoo toimikunta piirin 

hallituksen vievän asian valtakunnalliseen käsittelyyn.  

Päätösesitys: Piirin hallitus käy keskustelun esityksestä ja päättää 

saattaa asian järjestön valtakunnalliseen käsittelyyn. 

Päätös: Käytiin keskustelu esityksestä ja päätettiin saattaa asia 

järjestön valtakunnalliseen käsittelyyn. 

 

59§ 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 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaan. 

Palkatulle toimihenkilölle ansiomerkki voidaan myöntää 10 

palveluvuoden jälkeen. Ansiomerkin myöntää piirin hallitus ja 

ansiomerkkianomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. 

Ehdotetut ansiomerkkien saajat esitetään kokouksessa, heidän 

ansiomerkin saamisen edellytykset on tarkistettu. 

Päätösesitys: Piirin hallitus myöntää ansiomerkit esityksen 
mukaisesti. 

 

Päätös: Päätettiin myöntää ansiomerkit seuraaville henkilöille: 

Aalto Minna SPR Lopen osasto 

Antila Marja-Leena SPR Kangasalan osasto 

Anttonen Keijo SPR Akaan osasto 

Hiiri Minna SPR Hauhon osasto 

Hyöty Arto  SPR Akaan osasto 

Hätönen Juha SPR Hämeenkyrön osasto 

Jaakkola Risto SPR Valkeakosken osasto 

Karjalainen Eeva-Liisa SPR Heinolan osasto 

Kiviranta Maija SPR Akaan osasto 

Koho Irma SPR Kangasalan osasto 

Koivula Raija SPR Kangasalan osasto 

Korpio Anitta SPR Valkeakosken osasto 

Käppi Tuula SPR Akaan osasto 

Käpyaho Terhi SPR Valkeakosken osasto 

Lahdensalo Sirpa SPR Riihimäen osasto 

Laine Marko SPR Hämeenkyrön osasto 

Lehtiniemi Anita SPR Hämeenkyrön osasto 

Lehtiniemi Kari SPR Hämeenkyrön osasto 

Lepistö Marja SPR Kangasalan osasto 

Lähde Sari  SPR Hämeenkyrön osasto 



Majuri Maija SPR Akaan osasto 

Manselius Harri SPR Heinolan osasto 

Matikainen Terhi SPR Hämeenkyrön osasto 

Miikkulainen Leena SPR Lopen osasto 

Muurainen-Särkkä Katriina SPR Kangasalan osasto 

Nevasto Anne SPR Valkeakosken osasto 

Nylund Kaija SPR Lopen osasto 

Parkkinen Roosa SPR Hämeenkyrön osasto 

Pesonen Vesa SPR Lopen osasto 

Pihlainen Maritta SPR Akaan osasto 

Rahkonen Tero SPR Akaan osasto 

Rantala Anne SPR Hämeenkyrön osasto 

Saarilahti Paula SPR Hämeenkyrön osasto 

Sihvonen Juha  SPR Valkeakosken osasto 

Särkimäki Lasse SPR Riihimäen osasto 

Tyrväinen Marjukka SPR Heinolan osasto 

 

 

60§ KIERRÄTYSHANKKEEN TILANNE 

 

Kierrätyshankkeen ajankohtaiset asiat.  

Päätösesitys: Piirin hallitus kuulee katsauksen 

kierrätyshankkeeseen liittyen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi katsaus kierrätyshankkeeseen liittyen. 

  

 
61§  MUUT ASIAT 

 

SPR Hämeen piirin hallitus päätti 27.5.2021 kokouksessaan lähteä 

mukaan keskustoimiston koordinoiman Sosiaali- ja 

terveysministeriön hankehakuun valtionavun saamiseksi ruoka-

apuun vuosille 2021-2022. Asian piti edetä nopealla aikataululla ja 

päätöksiä odotettiin heinäkuun 2021 aikana. Asian etenemistä on 

tiedustelu Sosiaali- ja terveysministeriöltä keskustoimiston toimesta 

elokuussa 2021. Saadun vastauksen mukaan hankehaun loppuun 

vieminen on viivästynyt eikä tietoa hankkeen mahdollisesta 

läpimenemisestä vielä ole. 

Keskustoimisto jatkaa keväällä aloitettua piirien hallitusten jäsenten 

koulutusta lauantaina 9.10. klo 9.30-13 Teams-tilaisuutena. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki uudet, ja halutessaan 

kokeneemmatkin piirien hallitusten jäsenet. Kokouskutsu 

ilmoittautumislinkkeineen on lähetetty SPR Hämeen piirin hallitusten 

jäsenille 3.9.2021. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.10.20210.  

Kierrätyshankkeen johtokunnan jäsen haussa vuoden loppuun 

mennessä ( Ella Tanskasen jääviyteen liittyvät syyt). 

Syksyn kokousajat piirin hallitukselle.  



- to 18.11.2021 klo 18.00 
- to 16.12.2021 klo 18.00 

 
62§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15 
 

 
 

 
 

Anna-Kaisa Heinämäki  Salla Heiskanen 

puheenjohtaja  esittelijä ja sihteeri 
 

 
 
 

 
Tarja Lindstedt   

pöytäkirjan tarkastaja   

 

 

 

 


