TIEDOTE
PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016, 24.9.2016
Piirin hallituksen päätöksiä:

-

Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus, jonka keskeisiä asioita olivat: toimintalinjauksen toteuttaminen,
ensiapukoulutuksen tulevaisuus, vastaanottokeskustoiminnan tulevaisuus sekä piirin taloustilanne.
SPR Hämeen piirin hallitus päätti myöntää ansiomerkit seuraaville henkilöille:

Heikkilä, Helena Marketta
Kähärä, Kaarina
Luopajärvi, Hellevi
Tuominen, Eila
Heinonen, Ritva
Lehtonen, Riitta Marjatta
Rantalainen, Pirjo
Koskinen, Pekka
Kiviaho-Mäkinen, Irene
Pietikäinen, Merja
Lehtonen, Eero
Komulainen, Pekka Antero
Korpimaa, Jyrki Aarni Tapio
Mäkinen, Sari Sylvi Anneli
Illman, Markku
Pukkila, Anne

Aitoon osasto
Hattulan osasto
Hattulan osasto
Hattulan osasto
Hattulan osasto
Janakkalan osasto
Janakkalan osasto
Janakkalan osasto
Tampereen osasto
Toijalan osasto
Toijalan osasto
Hämeenlinnan osasto
Hämeenlinnan osasto
Hämeenlinnan osasto
Tammelan osasto
Tammelan osasto

-

Piirin hallitus päättää valtakunnalliseen ensiapukoulutukseen osallistumisesta kokouksessaan
30.11.2016. SPR hallitus käsittelee asiaa 18.11. ja SPR Hämeen piirin hallitus odottaa selkeää esitystä
päätettäväksi.

-

SPR Hämeen piirin hallitus päätti, että Nokian osasto voi edetä toimitilan hankinnassa suunnitelman
mukaisesti

-

Todettiin piirin välitilinpäätös ajalta 1.1.–30.6.2016 sekä tuloslaskelma ajalta 1.1. - 31.8.2016.

-

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys talousarvion laadinnan pohjaksi. Toimintasuunnitelma laaditaan
voimassa olevan toimintalinjauksen mukaisesti vuodelle 2017 siten, että suunnitelmaa selkeytetään
tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta.

-

SPR Hämeen piirin hallitus päätti tukea piirin alueen osastoja osallistumaan SPR yleiskokoukseen
maksamalla kahden osallistujan osallistumisen per osasto. Osastoja kehotetaan varsinkin toisen
osallistujan kohdalla huomiomaan nuoret osaston toimijat. Lisäksi osastot voivat hakea stipendiä
piiritoimistolta esimerkiksi nuorten ryhmän lähettämiseksi Yleiskokoukseen.

-

Piirin hallitus päätti vastineen antamisesta Markku Heikkilän piirin hallitukselle osoittamastaan
kirjeestä koskien turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa Päijät-Hämeessä.

-

Kuultiin Pirkko-Liisa Ollilan tilanneselvitys piirin juhlavuoden toimikunnan valmistelemista asioista.
Valtuutettiin toimikuntaa valitsemaan keskuudestaan toimikunnalle puheenjohtaja. Tampere-Talo on
varattu juhlatilaisuuden tapahtumapaikaksi ja alueellisia tapahtumia järjestetään. Tähän toivotaan
osastojen kummien tukea.

-

Talous- ja kehittämistoimikunnan puheenjohtaja esitteli piirin varallisuustilanteen. Strategiana on
turvata piirin toiminta muuttuvissa olosuhteissa. Piirin sijoitusomaisuutta on sekä osakkeissa että
asunto-osakkeissa.

-

Päätettiin lähettää piirin hallitukselle monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anu-Rohima Myllärin
tekemä selvitys vapaaehtoistoiminnasta vastaanottokeskuksissa ja valtuuttaa Sosiaali- ja
monikulttuurisuustoimikunta käsittelemään ja suunnittelemaan toimenpiteitä sen pohjalta.

