
SUOMEN PUNAINEN RISTI   
Hämeen piiri    Pöytäkirja 6/2021

  

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 

 
Kokousaika 18.11.2021 klo 18.00 – 19.45 

 
Kokouspaikka SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11, 

katutaso 
     

Läsnä Anna-Kaisa Heinämäki puheenjohtaja §69-§75, Tuija 
Haavisto, Tapani Huhtala, Kalle Löövi puheenjohtaja §76 
- §84, Mari Mattila, Sami Rantanen, Pia Saloniemi, Lasse 

Särkimäki 
  

Salla Heiskanen, esittelijä, sihteeri §82–§84. 
Marjut Välimaa, sihteeri §69–§81. 
73§ asiantuntijana järjestötoiminnan asiantuntija 

Johanna Raivio 
   

Poissa Sari Lahtinen, Taru Leskinen, Ella Tanskanen, Ruut 
Rissanen, SPR Hallituksen jäsen 

  

 
 

 
   
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
 69§ Kokouksen avaus 

 70§ Päätösvaltaisuuden toteaminen 
 71§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 72§ Esityslistan hyväksyminen 

73§ Piirin viestintästrategian hyväksyminen (liite 1)  
 74§ Toiminnanjohtajan katsaus  

75§ Piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.9.2021 (liite 2)  
76§ Piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 
(liitteet 3 ja 4) 

77§ Tarja Lindstedtin eronpyyntö piirin hallituksesta (liite 5) 
78§ Ella Tanskasen eronpyyntö Soppi johtokunnan jäsenyydestä 

(liite 6)  
79§ Toiminnanjohtajan opintovapaan jatko 

80§ Piirin vuosikokouksen 2022 koollekutsuminen 
81§ Piirin hallituksen asettamien toimikuntien pöytäkirjojen 
jakaminen 

82§ Muut asiat 
83§ (Ei julkinen)  

84§ Kokouksen päättäminen 
 

 



69§ KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 
 

70§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet 

piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna. 
  

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
  
 

71§  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Mari Mattila. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Mari Mattila. 

 
 

72§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys:  
Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.  

 
 

73§ PIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN 

Järjestötoiminnan asiantuntija Johanna Raivio esittelee SPR Hämeen 

piirin 2021–2023 viestintästrategian.  

Päätösesitys: Piirin hallitus hyväksyy liitteenä oleva suunnitelman 

piirin viestintästrategiaksi 2021–2023. 

Päätös: Kuultiin SPR Hämeen piirin viestintästrategian esittely ja 

päätettiin, että strategiaa päivitetään keskustelussa esiin nousseiden 

asioiden ja lisäysten osalta. Viestintästrategiaa käsitellään uudelleen 

joulukuun kokouksessa. 

  
 
74§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

 
Piirin ohjelmatoiminnan ja vastaanottotoiminnan kuulumiset 

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan 
liittyvät asiat. 

 

 Päätösesitys: Todetaan toiminnanjohtajan katsaus. 
 

Päätös: Todettiin toiminnanjohtajan katsaus. 
 



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

Päätösesitys: Todetaan tuloslaskelma. 
 

 Päätös: Todettiin tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.8.2021. 
 
 

76§  PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 (liite 3) JA 
TALOUSARVION 2022 (liite 4) HYVÄKSYMINEN 

 

Suomen Punaisen Ristin Yleiskokous on 5.9.2020 hyväksynyt 

SPR Toimintalinjauksen vuosille 2021–2023, jonka pohjalta 

SPR Hämeen piiri on laatinut piirin toimintasuunnitelman 

vuodelle 2022 (liite). Keskeisiä sisältöjä ja kehittämiskohteita 

ovat edelleen muun muassa piirin kokonaisvalmiuden 

vahvistaminen, viestintä sekä vapaaehtoisten 

toimintaedellytysten tukeminen. Lisäksi uusien 

auttajasukupolvien tavoittamiseen sekä nuoria tavoittavaan 

viestintään pyritään kiinnittämään kattavasti huomiota 

toiminnassa kautta linjan.  

Piirin toimintasuunnitelman tekoon ohjeistava keskustelu käytiin 

piirin hallituksen kokouksessa 16.9.21. Lisäksi on järjestetty kolme 

toimintalinjausklinikkaa osastojen toimijoille. Piirin toimikunnat ovat 

käsitelleet asiaa omien toimialojensa osalta ja toimihenkilöt pitäneet 

toiminnan suunnittelupäivän.  

Talous- ja hallintotoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt piirin 

talousarvion raamit vuodelle 2022 (liite). Talousarvioon palataan 

seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa, kun esim. STEA-

rahoitukset sekä vastaanottotoiminnan hyväksytyt rahoitukset 

selviävät. Ensiapukoulutustoiminnasta, josta tuotto kanavoituu piirin 

osaltaan omistaman yhtiön kautta, ei ole budjetoitu tuottoa tulevalle 

vuodelle.  

Päätösesitys: Piirin hallitus hyväksyy SPR Hämeen piirin 

toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. 

Päätös: Hyväksyttiin SPR Hämeen piirin toimintasuunnitelma 

keskusteluissa tehdyin muutoksin sekä hyväksyttiin talousarvio 

vuodelle 2022. 

 
 

77§  TARJA LINDSTEDTIN ERONPYYNTÖ PIIRIN HALLITUKSESTA 

(LIITE 5) 

 Tarja Lindstedt on pyytänyt eroa SPR Hämeen piirin hallituksesta 

18.10.2021 alkaen, koska siirtyi tuolloin SPR Varsinais-Suomen piirin 

työntekijäksi. 



 Päätösesitys: Piirin hallitus myöntää Tarja Lindstedtille eron SPR 

Hämeen piirin hallituksesta 18.10.2021 alkaen. 

 Päätös: Päätettiin myöntää Tarja Lindstedtille ero SPR Hämeen piirin 

hallituksesta 18.10.2021 alkaen. 

 

 

78§  ELLA TANSKASEN ERONPYYNTÖ SOPPI JOHTOKUNNASTA 

(LIITE 6) 

 Ella Tanskanen on pyytänyt eroa Soppi-johtokunnan jäsenyydestä 

vuoden 2021 loppuun mennessä työuralla tapahtuneesta 

etenemisestä syntyneen jääviyden vuoksi. 

Päätösesitys: Piirin hallitus merkitsee tiedoksi Ella Tanskasen 

eronpyynnön Soppi-johtokunnasta vuoden 2021 lopussa ja ryhtyy 

valmistelemaan uuden jäsenen nimeämistä. 

Päätös: Päätettiin hyväksyä Ella Tanskasen eronpyyntö Soppi-

johtokunnasta vuoden 2021 lopussa ja päätettiin ryhtyä 

valmistelemaan uuden jäsenen nimeämistä. 

 

79§  TOIMINNANJOHTAJAN OPINTOVAPAAN JATKO  

 Toiminnanjohtaja Pentti Savolainen on ollut opintovapaalla vuoden 

2021. Hän on esittänyt piirin puheenjohtajalle opintovapaansa 

jatkamista 31.8.2022 saakka. Opintovapaansa aikana hän käyttää 

kaikki käyttämättömät kertyneet lomansa. 

Päätösesitys: Piirin hallitus myöntää toiminnanjohtajalle 

opintovapaan ajalle 1.1.-31.8.2022 taustaesityksen mukaisesti. 

Toiminnanjohtajan sijaisena jatkaa ohjelmapäällikkö Salla Heiskanen. 

Ohjelmapäällikön sijaisen rekrytointi käynnistetään välittömästi. 

Päätös: Päätettiin myöntää toiminnanjohtaja Pentti Savolaiselle 

opintovapaa ajalle 1.1.-31.8.2022 taustaesityksen mukaisesti. 

Päätettiin, että toiminnanjohtajan sijaisena jatkaa ohjelmapäällikkö 

Salla Heiskanen. Ohjelmapäällikön sijaisen rekrytointi käynnistetään 

välittömästi. 

 

80§           PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN 2022 KOOLLEKUTSUMINEN  

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 23.4.2022. Piirin hallitus vahvistaa osastojen 

äänivaltaisten edustajien määrän vuoden ensimmäisessä 

kokouksessaan. 

Päätös: Päätettiin, että piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 

23.4.2022. Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten 

edustajien määrän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. 

 

81§  PIIRIN HALLITUKSEN ASETTAMIEN TOIMIKUNTIEN 

PÖYTÄKIRJOJEN JAKAMINEN  

Taustaa: 16.9.2021 kokouksessaan piirin hallitus käsitteli 

valmiustoimikunnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunnan esitystä 

koskien piirin hallituksen asettamien pöytäkirjojen jakamista. Talous- 

ja hallintotoimikunta ei kannattanut esitystä, vaan edustaa 

keskushallinnon näkemystä.  

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. Mikäli tiedonsaannissa ja 

läpinäkyvyydessä nähdään ongelmia, tulisi toimikuntien kiinnittää 

enemmän huomiota tiedotteisiin, jotka nykyäänkin kokouksistaan 

julkaistaan. 

Piirin hallitus päätti tuolloin, että va. toiminnanjohtaja selvittää 

keskustoimiston ja tarvittaessa muiden piirien kanssa 

mahdollisimman yhdenmukaisen linjan. Piirin hallitus päätti myös, 

että mahdollinen uudistettu tiedotuskäytäntö otetaan käyttöön 

vuoden 2022 alussa. 

Va. toiminnanjohtajan selvityksen mukaan yksikään piiri ei julkaise 

mahdollisten toimikuntiensa, valiokuntiensa tai kehittämisryhmiensä 

pöytäkirjoja, ainoastaan piirin hallituksen pöytäkirjat. Näin ollen olisi 

perusteltua ja järjestön yhdenmukaisen käytännön mukaista jatkaa 

nykyistä käytäntöä myös Hämeen piirissä eli julkaista toimikuntien 

kokouksista tiedote. 

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää jatkaa nykyistä käytäntöä 

julkaista toimikuntien kokouksista tiedote, ei pöytäkirjaa. Lisäksi 

piirin hallitus kiinnittää huomiota siihen, että toimikuntien 

tiedotteiden julkaisemisen aikataulu tulisi tarkasti ajoittaa piirin 

hallituksen aikatauluihin mahdollisten sekaannusten välttämiseksi. 

Päätös: Päätettiin jatkaa nykyistä käytäntöä julkaista toimikuntien 

kokouksista tiedote, ei pöytäkirjaa. Lisäksi piirin hallitus kehottaa 

kiinnittämään huomiota siihen, että toimikuntien tiedotteiden 

julkaisemisen aikataulu tulisi tarkasti ajoittaa piirin hallituksen 

aikatauluihin mahdollisten sekaannusten välttämiseksi. 



82§  MUUT ASIAT 
 

Vuoden viimeinen kokous pidetään torstaina 16.12.2021 klo 18.00 

Finlaysonin palatsissa. Yhteinen ruokailu aloitetaan viimeistään 

18.45. 

Toiminnanjohtaja muistutti piirin hallituksen jäseniä 19.-20.11.21 

pidettävästä hallituksen ja piirien hallitusten kokouksesta, johon 

lauantain osalta kaikki piirien hallitusten jäsenet ovat tervetulleita 

Teams-yhteydellä. 

 

83§  (EI JULKINEN) 

  
84§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anna-Kaisa Heinämäki  Salla Heiskanen 

puheenjohtaja  esittelijä  
    sihteeri §82 -§84 
 

 
 

 
 
 

Mari Mattila   Marjut Välimaa 
pöytäkirjan tarkastaja  sihteeri §69 - §81 

 

 

 

 

 

 


