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     PÖYTÄKIRJA 

     3 /2022 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS 

 

Aika 05.04.2022, klo 17:32-20:14  

 

Paikka Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Temas kokous 

 

 Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja läsnä  

  

 Ananin, Krista teams 

 Leinonen, Aila läsnä 

 Marjala, Lilja  teams 

 Mattila, Hanna teams 

 Mitronen, Mikko teams 

 Paksuniemi, Tuije läsnä 

 Rantaniemi, Ainomaija teams 

 Rytkönen, Pirkko läsnä 

 Similä, Jenni  teams 

 

Este: Autti, Ville  varapuheenjohtaja 

 Hermanoff, Anneli 

 Kuusiniemi, Jari 

 Pääkkö, Kirsi 

 

  

44 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  

 

Päätös: 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32 

 

 

45 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 

 

46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, he toimivat myös tarvitta-

essa ääntenlaskijoina. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Similä ja Krista Ananin. 

 

 

 

 



 2 

47 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 Liite 1. 

 

 Päätös: 

 Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. 

 

48 MONIKULTTUURIUSTOIMINNAN ESITTELY 

 

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Jenni Tapionlinna esittelee piirinhallituk-

selle piirin monikulttuurisuustoimintaa. 

 

va toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus keskustelee monikulttuurisuustoiminnasta esityksen pohjalta ja 

merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus kuuli Jenni Tapionlinnan esityksen monikulttuurisuustoiminnasta 

ja merkitsi asian tiedoksi 

 

49 LAPIN PIIRIN VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN 

HYVÄKSYMINEN 

 

 Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen kokouksessa. Toimintakerto-

mus 2021 tulee esityslistan liitteeksi nro 2. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirin hallitus hyväksyy piirin vuoden 2021 toimintakertomuksen ja päättää 

esittää sen edelleen piirin vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös: 

 Toimintakertomuksen kohtaan piiri 5.4. Lapin piirin edustus valtakunnallisissa 

toimielimissä lisättiin Punaisen Ristin valtuuston varaedustajan on toiminut 

Tarja Tenhunen.  

 

 Muutoin toimintakertomus hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. 

 

50 LAPIN PIIRIN TILINPÄÄTÖKSEN 2021 HYVÄKSYMINEN 

 

 Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen kokouksessa. 

 

Vuoden 2021 tilinpäätöksen taseen loppusumma on 5 100 000 euroa. Tilinpää-

tös on 13 930 euroa ylijäämäinen. 

 

 Piirin tilinpäätös tulee esityslistan liitteeksi nro 3. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus hyväksyy Lapin piirin tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja 

 päättää esittää sen edelleen piirin vuosikokouksen vahvistettavaksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus hyväksyi piirin tilinpäätöksen vuodelta 2021 esitetyn mukaisesti. 
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51 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 jo yli 3 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 

 Lisäkäsi piiri on perustanut maahanmuuttoviraston pyynnöstä Kemijärvelle 300 

paikkaisen vastaanottokeskuksen ja Kemiin 150 paikkaisen vastaanottokeskuk-

sen. Rovaniemelle valmistellaan myös 140 paikkaista hätämajoitusyksikköä. 

 

 Keskuksiin on palkattu uusia työntekijöitä tällä hetkellä noin 25. 

 

 Vapaaehtoiset ovat olleet apuna keskusten perustamisessa ja turvapaikanhaki-

joiden vastaanottamisessa. Yhteensä tähän mennessä vapaaehtoisia on Lapin 

piirissä ollut mukana noin 70. 

 
  Valtakunnallisia lukuja operaation alusta (1.3.–28.3.)  

Arvio avunsaajien määrästä:8359  
Arvio vapaaehtoistuntien määrästä: 15 000  

Aktiiviset osastot: 333  
Vapaaehtoisosallistumisia: 4526  

Keräystulos: yli 18 miljoonaa  
Ihmisiä paennut Ukrainasta: 3,8 miljoonaa, joista lapsia yli 1.8 miljoo-
naa  

Turvapaikan ja tilapäisen suojelun hakemuksia: yli 13 000  
Uusia profiileita Omassa: 3718 (24.2–25.3)  

Kirjoilla SPR:n vastaanottokeskuksissa: 7369 henkilöä 
 

 va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 
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52 Ei julkinen 

 

53 Ei julkinen 

 

54 PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 

 

Piirin hallitukselle on lähetetty arviointikyselyn hallitustyöskentelystä. Kyselyyn 

vastasi määräaikaan mennessä neljä hallituksen jäsentä.  

 

Koska vastaajia oli vain neljä lähetettiin kysely uudelleen piirin hallituksen jä-

senille. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa. 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

Piirin hallitus saa selvityksen kyselyn tuloksista keskustelee niistä ja tekee tar-

vittavia päätöksiä kyselyn ja keskustelun pohjalta hallitustyöskentelyyn liittyen. 

 

 

 

 

 

Päätös: 

 

Piirin hallitus kävi keskustelua tehdystä itsearvioinnista ja päätti sen pohjalta 

seuraavista kehittämistoimenpiteistä:  

 

- jatketaan eri toimintamuotojen esittelyä tulevissa kokouksissa 
- järjestetään uuden piirin hallituksen perehdytystilaisuus vuosittain pe-la 
- avataan piirin hallituksen jäsenille oma WhatsApp ryhmä 
- esityslistat ja kokousasiakirjat toimitetaan piirin hallituksen teams kansioon viik-
koa ennen kokousta, ja kuitenkin niin, että ne ovat viimeistään kokousta edeltä-
vänä viikonloppuna tutustuttavana. Kiireellisiä asioita voi tulla senkin jälkeen. 
Asiakirjat voi pyytäessä saada myös sähköpostiin. 
- huolehditaan yhteisesti, että jokaisella piirin hallituksen jäsenellä on mahdolli-
suus kertoa käsiteltävistä asioista oma mielipide 
- jokainen osallistuja osaltaan huolehtii kokouskäyttäytymisestään; pyydetään pu-
heenvuoroja, ja varmistetaan että myös etäyhteydellä mukana olevat tietävät, ku-
ka kulloinkin puheenvuoroa käyttää. Huomioidaan myös tarpeettoman taustahälyn 
vähentäminen, jotta kokouksen seuraaminen on kaikille mukana olijoille vaivatto-
mampaa. 
- piirin vuodelta 2007 oleva työjärjestys tuodaan piirin hallitukseen päivitettäväksi 
vuoden 2022 aikana 
- jokaisella piirin hallituksen jäsenellä on oikeus tuoda asioita piirin hallituksessa 
käsiteltäväksi. Asioita voi ilmoittaa etukäteen, tai niistä voidaan keskustella esitys-
listan Muut asiat -kohdassa. 

 

55 OSASTOJEN J KORTIT JA SYYSKOKOUSTEN ASIAKIRJAT 

 

 Kaikki osastot ovat toimittaneet piiritoimistolle sekä J1 että J2 kortit. 

Syyskokouksen pöytäkirjat sekä talousarviot ja toimintasuunnitelmat on piiri-

toimistolle toimittanut 11/20 osastoa. 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

56 MUUT MAHDOLLISET  

 

 Muita asioita ei ollut 
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57 SEURAAVA KOKOUS 

  

 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi alustavaksi 17–18.6. 2022, jolloin on 

myös uuden piirin hallituksen perehdytyspäivä. 

 

58 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14 


