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     PÖYTÄKIRJA 

     2 /2022 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS 

 

Aika 14.03.2022, klo 17:30- 19:49  

 

Paikka Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Temas kokous 

 

 Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja läsnä   

 Autti, Ville  varapuheenjohtaja teams 

 

 Ananin, Krista   teams 

 Hermanoff, Anneli   teams 

 Kuusiniemi, Jari   teams 

 Leinonen, Aila   läsnä 

 Marjala, Lilja    teams 

 Mattila, Hanna   teams 

 Mitronen, Mikko   teams 

 Paksuniemi, Tuije   läsnä 

 Pääkkö, Kirsi    teams 

 Rantaniemi, Ainomaija   teams 

 Rytkönen, Pirkko   läsnä 

 Similä, Jenni    teams 

  

  

22 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30 

 

 

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Piirin hallituksen kokous on laillinen, kun kutsu kokouksesta on lähetetty viik-

koa 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 

 

24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, he toimivat myös tarvitta-

essa ääntenlaskijoina. 

 

 Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Mattila ja Jari Kuusiniemi. 
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25 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 Liite 1. 

 

 Päätös: 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

26 PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN VALMIUSTOIMINNAN ESITTELY 

 

 Piirin hallitus on päättänyt, että hallituksen kokousten alussa eri toimialat ker-

tovat omasta toiminnastaan vuorotellen, jotta piirin hallitus saisi mahdollisim-

man hyvän kuvan piirin toiminnan kokonaisuudesta. 

 

 Tässä kokouksessa Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von 

Pandy kertoo valmiustoiminnasta. 

 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 Piirin hallitus kuulee valmiuspäällikön esityksen valmiustoiminnasta ja merkit-

see asian tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Kuultiin valmiuspäällikön esitys piirin valmiustoiminasta ja merkittiin se tiedok-

si. 

 

 

27 PIIRIN VALMIUSSUUNNITLEMAN PÄIVITTÄMINEN 

 

 Piirin valmiussuunnitelma on päivitetty vastamaan tämän hetken resursseja. 

Valmiussuunnitelma esityslistan liitteenä 2. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Valmiuspäällikkö esittelee piirin hallitukselle päivitetyn valmiussuunnitelman. 

Piirin hallitus käy keskustelun asian pohjalta ja päättää valmiussuunnitelman 

hyväksymisestä. 

 

 Päätös: 

 Valmiuspäällikkö korjaa suunnitelman kohdassa 7 olevien yhteistyöasiakirjojen 

päivitysten päivämäärät ajan tasalle, muutoin päätettiin esityksen mukaan. 

  

28 LAPIN PIIRIN OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA 

VUONNA 2022 

 

 Piirin hallituksen on vuosittain vahvistettava piirin alueella sijaitsevien osasto-

jen äänimäärät, jotka osastolla on kyseisenä vuonna käytettävissä piirin ko-

kouksissa (piirin johtosääntö 6 §). Osastoilla on käytettävissään piirin kokouk-

sissa yksi (1) äänivaltainen edustaja osaston kutakin alkavaa sataa (100) jä-

sentä kohti. Äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osaston maksaneiden 

jäsenten määrään edellisen vuoden lopussa. Lapin piirin jäsenmäärä vuoden 

2021 lopussa oli 1926. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänimäärät piirin kokouksissa vuonna 2022 

esityslistan liitteen 3 mukaisesti. 

 

Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaan. 
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29  LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU 

 

 Piirin vuosikokouksen (piirin varsinainen kokous) on pidettävä vuosittain huhti-

kuussa (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 33 §). Piirin hallitus kutsuu vuosi-

kokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava piirin alueella sijaitseville osas-

toille osastokohtaisena viestinä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ko-

kouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsun li-

säksi osastoille lähetetään ennen kokousta kokouksen esityslista liitteineen. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Piirin hallitus vahvistaa piirin vuosikokouksen 2022 kokouskutsun esityslistan 

liitteen 4 mukaisena. 

 

 Päätös: 

 Päätettiin esityksen mukaan. 

 

 

30 LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN 2022 ESITYSLISTA 

 

 Piirin hallitus valmistelee piirin vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja vahvistaa 

esityslistan. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Piirin hallitus vahvistaa piirin vuosikokouksen 2022 esityslistan liitteen 5 mu-

kaisena. 

 

 Päätös: 

 Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 

31 LAPIN PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN 

 

 Piirin hallitukseen kuuluu piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 

vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan, kun piirin 

kokous on päättänyt (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Ristis-

tä, 37 §). Tällä hetkellä Lapin piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista muuta jäsentä. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Piirin hallitus päättää esittää piirin vuoden 2022 vuosikokoukselle, että piirin 

hallituksen muiden jäsenten määrä on edelleen kaksitoista. 

 

 Päätös: 

 Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 

32 PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA TEHTÄVÄT VALINNAT 

 

Tänä vuonna vuosikokouksessa valitaan kuusi (6) piirin hallituksen muuta jä-

sentä erovuoroisten jäsenten tilalle kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. 

Lisäksi valitaan piirin tilintarkastajat tarkastamaan piirin tilit vuodelta 2022. 

 

Erovuorossa ovat: 

Leinonen Aila Simon osasto 

 Marjala Lilja  Pelkosenniemi-Savukosken osasto 

 Mitronen Mikko Muonion osasto 

Pääkkö Kirsi  Sodankylän osasto  
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Lisäksi vuoden 2021 vuosikokouksessa valittiin yhdeksi vuodeksi piirin hallituk-

sen jäseniksi: 

 

Krista Ananin Napapiirin osasto 

Anneli Hermanoff Rovaniemen osasto 

 

Piirin hallituksessa jatkavat vuoden 2023 vuosikokoukseen: 

 

Nahkiaisoja Riitta  puheenjohtaja Meri-Lapin osasto 

Autti Ville  varapuheenjohtaja Rovaniemen osasto 

 

Pirkko Rytkönen    Meri-Lapin osasto 

Ainomaija Rantaniemi    Rovaniemen osasto 

Tuije Paksuniemi    Kittilän osasto 

Jari Kuusiniemi    Napapiirin osasto 

Hanna Mattila   Inarin osasto 

Jenni Similä    Rovaniemen osasto 

 

Piirin vaalitoimikuntaan vuonna kuuluvat:  

 
 Matti Virtanen puheenjohtaja Rovaniemen osasto 

 Tarja Tenhunen varapuheenjohtaja Rovaniemen osasto 

 

 Jäsenet: 

 Mari Hekkala    Kittilän osasto 

 Petri Mattila    Rovaniemen osasto 

 Hanna Luusua   Sodankylän osasto 

 Esa Jääskö    Napapiirin osasto 

 Asko Unhola    Tornion osasto 

 

va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

Asia merkittiin tiedoksi. 

 

33 PIIRIN HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN PERUSTAMINEN 

 

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2022 perustaa seuraavat valiokunnat, 

joissa on 4 jäsentä sekä yksi jäsen piirin hallituksesta. 

 

Hallinto- ja talousvaliokunta 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta. 

Monikulttuurisuustoiminnan valiokunta 

Valmisvaliokunnan, mikäli valmiustoimijat katsovat sen tarpeelliseksi. 

 

va Toiminnanjohtaja pyytää osastoilta ehdotuksia valiokuntien jäseniksi. Selvi-

tetään myös piirin hallituksen jäsenten ja piirin toimihenkilöiden toimesta mah-

dollisten asiantuntijajäsenten kutsumista valiokuntiin. 

 

Ehdotus valiokuntien jäsenistä tuodaan seuraavaan piirin hallituksen kokouk-

seen vahvistettavaksi. 

 

Osastoilta on pyydetty ehdotuksia valiokuntien jäseniski. Ehdotuksia tuli vain 

muutamalta osastolat. Osastojen ehdotukset esityslistan liitteenä. 

 

va toiminnanjohtajan esitys 

Piirin hallitus päättää valiokuntien jäsenistä sekä nimeää valiokunnille puheen-

johtajat. 
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Päätös: 

Koska ehdotuksia valiokuntien jäseniksi oli tullut vain muutama päätti piirin 

hallitus, että va toimintajohtaja lähettää osastoihin kirjeen, missä osastoja 

pyydetään edelleen ehdottaman ehdokkaita valiokuntiin. 

 

Asia tuodaan seuraavan piirin hallituksen käsittelyyn. 

 

Aikaisemmat ehdotukset ovat edelleen voimassa. 

 

 

34 TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTIRYHMÄN RAPORTTI 

 

 Piirin hallitus valitsi kokouksessaan 27.1.2022 toiminnanjohtajan valintaa val-

mistelevan työryhmän. 

 

 Työryhmä on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa. 

 

 va toiminnanjohtajan päätösehdotus 

 

 Piirin hallitus saa selvityksen rekrytointityöryhmän työskentelystä, keskustelee 

asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus kuuli piirin hallituksen puheenjohtajan raportti työryhmän työs-

kentelystä, keskusteli raportista ja merkitsi asian tiedoksi. Liite 6. 

 

 

35 UKRAINAN TILANNE JA SEN VAIKUTUKSEN PIIRIN TOIMINTAAN 

  

 Punaisen Ristin rooli Ukrainan sota-alueella ja sen lähialueilla on keskinen. 

 Sodan aiheuttama kriisi on aiheuttanut valtavan turvapaikanhakijoiden virran 

kohti turvallisempia maita. Tällä hetkellä Ukrainasta on paennut vajaa 2 milj.  

ihmistä. Humanitaarinen kiirisi on mittaamaton. 

 

 Suomen Punainen Ristin on ollut sodan alusta lähitien antamassa tukea ja apua 

sodasta kärsiville ihmisille. Mm. aloittamalla hätäapukeräyksen Ukrainan avun 

turvaamiseksi. 

 

 Lähettämällä sekä työntekijöitä että materiaalista apua Punaisen Ristin autta-

mistehtäviin sekä Ukrainaan, että sen lähialueille. 

 

 Lisäämällä psykososiaalisen tuen valmiutta sekä tietoisuutta kotimassa. 

 Vastaamalla maahanmuuttoviraston pyyntöön nostamalla turvapikahakijoiden 

vastaanottokeskusten paikkamääriä sekä päivittämällä mahdollisuuksia hätä-

majoituksen järjestämiseen Ukrainasta tuleville turvapaikanhakijoille. 

 

 Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkamäärää on nostettu 150:stä 320:n 

 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 
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36 Ei julkinen 

 

 

37 PIIRIN ALUSTAVA TALOUDELLINEN TULOS 2021 

 

 Piirin alustava taloudellinen tulos on saatu valmiiksi. Lopullinen tulos valmistuu 
tilinpäätöksen yhteyteen ja esitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

 Alustavan tuloksen mukaan tilinpäätös näyttäisi 14 000 € ylijäämää. 

 

 Piirin tulokseen ovat vaikuttaneet sijoitusten arvioitua parempi tuloa sekä hen-
kilöstömenojen säästö toiminnanjohtajan sijaisuudesta johtuen. Liite 8. 

 

 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

 

38 PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN TOIMEPIDENPIDESUUNNITELMA 

HENKILÖSTÖHALLINNNON TARKASTUSRAPORTISSA ESITETYJEN 

HAVAINTOJEN, RISKIEN JA SUOSITUSTEN TOIMEENPANOKSI JA   

KEHITTÄMISEKSI PIIRIN ALUEELLA. 
  

Piirin hallitus käsitteli raporttia edellisessä kokouksessaan 27.1.2022 ja päätti, 

että va toiminnanjohtaja selvittää Lapin piirin osalta raportin edellyttämät 

muutostarpeet huomioiden valtakunnallisesti sovitut toimenpiteet ja tuo ne pii-

rin hallituksen päätettäväksi elo- syyskuussa 2022. 

 

Sisäinen tarkastaja on kuitenkin toivonut nopeampaa käsittelyä toimenpide-

suunnitelman laatimisessa.  

 

Esityslistan liitteenä 9 raportin havaintojen pohjalta laadittu toimenpidesuunni-

telma. 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

Piirin hallitus keskustelee toimenpidesuunnitelmasta, tekee siihen mahdollisia 

muutosesityksiä sekä päättää sen hyväksymisestä ja seurannasta. 

 

Päätös: 

 Piirin hallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman esityksen mukaisesti. Raportti 
toimenpiteiden toteutumisesta tuodaan piirin hallituksen joulukuun kokouk-
seen. 

 

39 Ei julkinen 

 

40 Ei julkinen 

 

 

41 MUUT MAHDOLLISET  

  

 Ei julkinen asia 

 

 Lisäksi va toiminnanjohtaja ilmoitti, että piirin vuosikokouksen yhteydessä jär-

jestetään järjestöseminaari samassa paikassa Pyhätunturilla lauantaina 23.4. 
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42 SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava piirin hallituksen kokous pidetään sovitusti tiistain 5.4.2022 klo 

17:30 

 

43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:49 


