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     PÖYTÄKIRJA 

     3 /2021 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS 

 

Aika 15.5.2021, klo 15:00- 17.25  

 

Paikka Lähteentie 10 ja teamas kokous 

 

 Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja läsnä 

 Autti, Ville  varapuheenjohtaja teams 

 

 Ananin, Krista   teams 

 Hermanoff, Anneli   teams 

 Leinonen, Aila   läsnä 

 Marjala, Lilja    teams 

 Mattila, Hanna   teams 

 Mitronen, Mikko   läsnä 

 Paksuniemi, Tuije   läsnä 

 Pääkkö, Kirsi    teams 

 Rantaniemi, Ainomaija   läsnä 

 Rytkönen, Pirkko   teams 

 Similä, Jenni    teams 

 

Este Kuusiniemi Jari 

  

  

32 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  

 

Päätös: 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. 

 

 

33 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

 

Piirin hallituksen kokous on laillinen, kun kutsu kokouksesta on lähe-

tetty viikkoa ennen kokousta ja päätösvaltainen, kun kokouksessa 

on läsnä kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet 

piirin hallituksen jäsenistä. 

 

va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN 

VALINTA 
 
 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, he toimivat myös 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

 Päätös 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ainomaija Rantaniemi ja Mikko Mit

 ronen 

 
35 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 Liite 1. 

 

 Päätös: 

 va toiminnanjohtaja ehdotti esityslistaan lisäystä kohdaksi 11 

TIEDONSAANTIOIKEUDEN JA TIEDONSAANTIVALTUUKSIEN 

MYÖNTÄMINEN KIRJANPITÄJILLE. 

 

 Kokous hyväksyi lisäyksen,  muutoin esityslista hyväksyttiin kokouk-

sen työjärjestykseksi esitetyn mukaisesti. 

 

 

36 KESKIJOLMAN METSÄTILAN HOITOSUUNNITELMA 

 

 Piiri omistaa Pellon kunnassa olevan  Keskijolman metsätilan. Metsä-

alueella on tehty joitakin hoidollisia toimenpiteitä, kuten harvennus-

hakkuita. 

 

 Piirin  hallitus on aikaisemmissa kokouksissaan keskustellut, että 

olisi hyvä tehdä pitempiaikainen suunnitelma metsätilan hoitoon liit-

tyen. 

 

 Tilan rajanaapurina oleva  yhteismetsä on ilmaissut kiinnostuksensa 

tilan liittämisestä yhteismetsään 

 

 Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistyksestä Niko Keränen on lupautunut 

kertomaan metsänhoitoon liittyvistä vaihtoehdoista sekä yhteismet-

sään liittymisen vaihtoehdosta. 

  

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirin hallitus kuulee metsänhoitaja Niko Keräsen esityksen piirin 

metsätilan hoitoon liittyen ja mahdolliseen yhteismetsään liittymises-

tä. 

 

 Sekä tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus kuuli Niko Keräsen esityksen piirin metsäpalstan hoito-

suunnitelmaksi ja mahdollisuudesta liittää palsta Turtolan yhteismet-

sän alueeseen. 
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 Esityksen pohjalta piirin hallitus päätti, että va toiminnanjohtaja on 

yhteydessä Turtolan yhteismetsän puheenjohtajaan ja pyytää heiltä 

ehdotuksen yhteismetsään osakkaaksi liittymisestä.  

 Asia tuodaan seuraavaan piirin hallituksen kokouksen, missä myös 

ratkaistaan mahdolliset hoitohakkuut metsäpalstalla. 

 

37 LAPIN PIIRIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 

TALOUDELLINEN TULOS 

 

 Keskustoimiston talousyksikkö tuottaa piirille talouden seurantaan 

 piirin toteutuneen taloudellisen tuloksen vuosineljänneksittäin.   

  

 Nyt on saatu valmiiksi vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 Toiminnanjohtaja esittelee piirin ensimmäisen vuosineljänneksen 

 taloudellisen tilanteen ja piirin hallitus merkitsee sen tiedoksi. Liite 2 

  

 Päätös 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

  

38 TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN  

  

 Vuonna 2019 toimineessa piirin talouden analyysia ja talouden tasa

 painottamissuunnitelmaa varten toimineessa työryhmässä olivat jä

 seninä Tuije Paksuniemi (työryhmän pj), Tarja Tenhunen, Pirkko 

 Rytkönen ja Sirkka-Liisa Oinaala, lisäksi toimihenkilöistä Juha Neva

 lainen ja Eija Metsäkallio. 

 

 Piirin hallituksen kokouksessa 5/2020 päätettiin perustaa taloustyö-

 ryhmä talouden parempaa tasapainottamista ja hallintaa sekä va-

 rainhankinnan kehittämistä varten. Taloustyöryhmään voidaan kut-

 sua ulkopuolisia asiantuntijoita.  

 

 Kokouksessa 6/2020 Piirin hallitus päätti siirtää uuden taloustyöryh-

 män perustamisen käsittelyn seuraavaan kokoukseen.  

 

 Kokouksessaan 1/2021 Piirin hallitus päätti edelleen siirtää asian 

 käsittelyn seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys  

 Piirin hallitus nimeää taloustyöryhmän ja sille puheenjohtajan. Ta-

 loustyöryhmän toimikausi on yleiskokouskausi 2021-2023.  

 

 Työryhmän koko on 4-6 henkilöä. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus päätti nimetä taloustyöryhmän selvittämään piirin ta-

louden tasapainottamisen keinoja sekä varainhankintaa. Työryhmän 

toimikausi on 2021-2023. Työryhmä raportoi työstään piirin hallitus-

ta ja tuo sen käsittelyyn tarvittavat esitykset talouden tasapainotta-

misesta sekä varainhankinnasta. 
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 Taloustyöryhmään nimettiin: 

 Riitta Nahkiaisoja puheenjohtaja 

 Pirkko Rytkönen 

 Tuije Paksuniemi 

 Maria Pietikäinen 

 Osuuspankin edustaja 

 va toiminnanjohtaja  sihteeri 

 

39  VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

 Maahanmuuttovirasto alensi maaliskuussa Rovaniemen vastaanot-

keskuksen paikkamäärän 200:sta 150 paikkaan. Tämän vuoksi on 

Rovaniemeen vastaanottokeskuksessa pidetty yt-neuvottelut. Neu-

vottelut päättyvät 24.5.2021. 

 

 Migrin asettaman henkilömitoituksen mukaan vastaanottokeskukses-

sa on enemmän työntekijöitä kuin 150 paikkaisessa keskuksessa tu-

lisi olla. Tämän vuoksi vastaanottokeskuksesta joudutaan irtisano-

maan kaksi työntekijää. 

 

 Piirin hallitus teki kokouksessaan 2/2021 päätöksen mahdolliseen 

vastaanottokeskustoiminnan kilpailutukseen liittyen. 

 

 Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri voi osallistua vastaanottokeskus-

toiminnan kilpailuttamiseen, mikäli merkittävä riski järjestön tai piirin 

yleishyödyllisyyden menettämiseksi poistuu. 

 

Lopullinen päätös kilpailutukseen osallistumisesta tehdään järjestön 

yhteisen linjauksen pohjalta yllä mainitut aikaisemmat linjauksen pe-

rustelut huomioiden. 

 

Maahanmuuttovirasto on kutsunut  piirin edustajat tekniseen neu-

votteluun liittyen mahdollisiin tulevin kilpailutuksiin. Neuvottelu pide-

tään 17.5.2021. 

 

Neuvotteluun osallistuvat vastaanottokeskuksen johtaja ja va toi-

minnanjohtaja. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

 Päätös 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

40 PIIRIN HENKILÖSTÖASIAT 

  

 Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Satu Vainio on jäämässä vanhem-

 painvapaalle 26.7. 2021 alkaen. 

 

 Monikulutturisuustyöntekijä Katja Junnilan poissaolo jatkuu 

 31.12.2021 saakka. 

 

 Sijaisuudet on laitettu hakuun ja hakuaika päättyy 28.5. 

  

 Vastaanottokeskuksen yt-neuvotteluiden vuoksi molempia paikkoja 

 tulee tarjota irtisanotuille työntekijöille.  
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va.Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti että va toiminnanjohta-

ja laatii sekä monikulttuurisuustoiminnan että vapaaehtoistoiminnan 

kehittäjän tehtävää hakeneista koonnit ja toimittaa ne piirin hallituk-

sen tietoon. 

 

Haastatteluiden jälkeen pidetään valinnasta sähköpostikokous. 

 

Osa-aikaisen sairaanhoitajan tehtävästä päättää va toiminnanjohtaja 

piirin työjärjestyksen mukaisesti. 

 

41  VA TOIMINNANJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN 

 

 Koska järjestöpäällikkö hoitaa nyt toiminnanjohtajan sijasuutta ei 

toiminnanjohtajalle ole nimettyä varahenkilöä. 

 

 Va toiminnanjohtaja on keskustellut asiasta vastaanottokeskuksen 

johtajan kanssa varahenkilönä toimimisesta. Hän on alustavasti 

suostunut tehtävään. 

 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus päättä nimetä vastaanottokeskuksen johtaja Ritva Met-

sälammen va. toiminnanjohtajan varahenkilöksi 1.6.-31.12.2021 vä-

liseksi ajaksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus päätti nimetä va toiminnanjohtajan varahenkilöksi vas-

taanottokeskuksen johtaja Ritva Metsälammen, toiminnanjohtajan 

sijaisuuden keston ajaksi 31.12.2021 saakka. 

 

 Mahdollinen korvaus varanhenkilönä toimisesta selvitetään ja tuo-

daan seuraavaan piirin hallituksen kokoukseen päätettäväksi. 

 

 

42 TIEDONSAANTIOIKEUDEN JA TIEDONSAANTIVALTUUKSIEN 

MYÖNTÄMINEN KIRJANPITÄJILLE. ( ei julkinen) 

 

  

 

43  PIIRIN JÄSENTILANNE 

  

 Piirin jäsenmäärä on 10.5.2021 1975 jäsentä, joista maksamattomia 

150. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 38. 

   

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 
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44 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUKSET 

 

 Olisi hyvä sopia piirin hallituksen syksyn kokoontumista sekä mah-

dollisita kokousaiheista etukäteen. 

 

 Perusajatuksena olisi, että jokaisessa piirin hallituksen kokouksessa 

olisi lyhyt noin 30 min. alustus piirin eri toimintamuodoista työnteki-

jöiden esittämänä. 

 

 Lisäksi tulisi sopia toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvistä 

käytännöistä. 

  

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirinhallitus keskustelee kokousajankohdista sekä päättää piirin hal-

lituksen osallistumisesta toiminnan arviontiin sekä suunnitteluun. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus päätti järjestää yhdessä piirin ohjelmatyöntekijöiden 

kanssa yhteisen arviointi- ja suunnittelupäivän lauantaina 14.8. 2

  

 

45 MAHDOLLISET MUUT ASIAT  

  

 va. Toiminnanjohtaja  toi tiedoksi Punaisen Ristin hallituksen ja pii-

rien hallitusten yhteisen koulutuspäivän 22.5. va. Toiminnanjohtaja 

lähettää piirin hallituksen jäsenille linkin ja ohjelman koulutuspäi-

vään liittyen. 

  

46 SEURAAVA KOKOUS 

  

 Päätetään elokuun arviointi ja suunnittelupäivän yhteydessä. 

 

 

 

47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25 

 

 

 

 

 

Riitta Nahkiaisoja   Veli-Matti Ahtiainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen. 

päätösten mukaiseksi. 

 

 

 

________________/____/____2021          _______________/____/____2021 

 

 

 

Ainomaija Rantaniemi          Mikko Mitrone 


