
Piirin hallituksen kokous 2/2021 31.3.2021 

Päätöksiä: 

- Kuultiin Mainiemen korvausvaateeseen liittyvästä neuvottelutuloksesta. Todettiin 

toiminnanjohtajan katsaus. 
- Käytiin keskustelu toimintakertomuksesta ja päätettiin esittää piirin kokoukselle 

vahvistettavaksi toimintakertomus vuodelta 2020. 

- Merkittiin tiedoksi piirin tilinpäätös vuodelta 2020. 

- Todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1. -28.2.2021 

- Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus SPR Hämeen piirin työhyvinvointiin 

liittyen. 

- Hyväksyttiin johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen Hämeen piiriä 

koskeva toimenpide- ja aikataulusuunnitelma. 

- Päätettiin nimetä piirin varapuheenjohtaja Teppo Mattila edustamaan ja 

käyttämään SPR Hämeen piirin ääntä SPR Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa. 

- Päätettiin, että piirin koulutustilan käyttöön liittyen 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. 

- Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus KOJU kierrätyshankkeesta 

- Hyväksyttiin päivitetty taloussuunnitelma 2020-2021 Talous- ja 

kehittämistoimikunnan käsittelyn pohjalta. 

- Vahvistettiin 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 

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. 

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 ja Suokas Niko Valkeakosken osasto. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunta: Mari Sääksi Forssan osasto, Mauno 

Nevalainen Tampereen osasto, Emilia Likolahti Tampereen osasto, Raija Iivainen 

Ylöjärven osasto, Rauno Mörö Nokian osasto  ja Sirkka Tapu Hattulan osasto. 

Talous- ja hallintotoimikunta: Jari Front OP Private Tampere, Teppo Mattila 

Tampereen osasto, Markku Niskanen Nokian osasto, Kaisa Poussa Ylöjärven 

osasto ja 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 ja Taipalinen Pekka Valkeakosken osasto. 

- Päätettiin myöntää Eerolan rahastosta jaettavat avustukset Talous- ja 

kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti; Nokian osasto 700 €, Kärkölän 

osasto 200 €, Janakkalan osasto 1247, 28 € ja Tampereen osasto 2989,82 euroa.  



- Päätettiin lopettaa Pohjois-Hämeen Osuuspankin Mäntän konttorin vakuustili. 

Päätösdokumentit toimitetaan piirin talousarkistoon. 

- Todettiin tilinpäätöksen allekirjoitusmenettely ja piirin hallituksen jäsenet antoivat 

suostumuksensa siihen, että heidän sähköpostiosoitteensa lähetetään PwC:lle 

vuositilinpäätöksen sähköisen allekirjoittamisen toteuttamista varten. 

- Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö 

edustamaan SPR Hämeen piiriä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kokouksissa 

vuonna 2021. 

- 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. 


