
SUOMEN PUNAINEN RISTI, VAMMALAN OSASTO 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Pöytäkirja – Hallituksen kokous 
 
AIKA: 06.10.2021 klo 18.00 
PAIKKA: Ystävänpirtti, Puistokatu 18, 38200 Sastamala 
Läsnäolijat: 
Leena Heino 
Johanna Reunanen 
Pirkko Nikkilä 
Anne Vainio 
Marketta Siniketo 
 
Poissaolijat: 
Hilkka Suntila 
Satu Reunanen 
Tarmo Jylhä 
Virpi Laaksonen 
Heidi Syrjälä-Norlund 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
o Kokous avattiin 18.30 
o kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Reunanen Heidi Syrjälä-Norlundin ollessa 

estynyt.  
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

o Kokous on laillisesti koolle kutsuttu. 

o Hallitus päätösvaltainen (5/10) 
3. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN  

o Hyväksyttiin 
4. VIERAILIJA 

o Tällä kertaa mukana oli Satakunnan piiristä Paula Ilén ja Kari Petäjä 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS  

o Hyväksyttiin 8.9.2021 pöytäkirja 
7. PIRTIN ASIAT  

a. Pirtin asiat mainiosti, toiminnanohjaaja on saanut kalenterin täytettyä mukavasti 
ohjelmalla.  

b. Kirppiksen myynti on tasaista, vähän hiljaisempaa mutta joka päivä on ollut jotain. 
c. Loppuvuodelle on suunniteltu 

i. kakkuarpajaisia – arpoja pidetään myynnissä noin kaksi viikkoa, jonka 
jälkeen suoritetaan arvonta 

ii. Kirppiksen muotinäytös Pirtillä 27.10.2021 klo 14 – ensimmäistä kertaa 
kahden vuoden tauon jälkeen 

iii. Myyjäiset on 25.11. klo 11 alkaen 
iv. Ystävänpirtti juhlistaa 10 vuotta nykyisessä sijainnissa yhdistetyllä synttäri- 

ja pikkujoulujuhlilla 9.12.2021 klo 12 alkaen. 
8. SYYSKOKOUS  



a. Syyskokous pidetään Ystävänpirtillä keskiviikkona 17.11. klo 18 
9. NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS  

a. Limppujen myynti meni mukavasti, leipiä tuli lopulta 1 000 kpl, joista Nälkäpäivän 
jälkeen jäi 100 kpl. Osa myytiin ja osa otettiin Pirtin käyttöön. 

b. Heinon hernekeitosta ja soppatykin käytöstä tuli 600 € lasku, joka on välitetty 
eteenpäin. 

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
a. Ystävänpirtin alakerran jääkaappi-pakastin on jo vanha, ja vie paljon sähköä. Koska 

sitä ei tarvita kovin usein, otetaan se pois seinästä ja laitetaan takaisin päälle, kun 
sitä tarvitaan (esim. myyjäisiä varten, jolloin tarvitaan enemmän kaappitilaa). 

b. Verojen maksutilanne on: käyttämättä 0,27 €.  
c. Ensiapu-ja valmiusryhmältä tulleita laskuja: Brodeeratuista nimikylteistä Kiviniityltä 

80 € ja Nokian kauppahuoneelta 3,30 € nauhasta. 
d. Talon portin suhteen on pieniä ongelmia: isännöitsijä haluaa luopua tähän asti 

käytetystä palvelusta ja on ottanut käyttöön kokeilun, jossa illalla jokainen sulkee 
portin jälkeensä. SPRn suhteen tämä on ongelmallista, koska iltaryhmät ja niiden 
vastuuhenkilöt vaihtuvat usein. Lukko on myös hankala avattava portin sisäpuolelta.  

i. Kari Petäjä lupautui ottamaan yhteyttä isännöitsijään ja selvittää kuinka 
paljon kustantaisi vaihtaa pääoven lukko ulkoapäin lukittavaksi.  

e. Aiemmin päivällä saapunut kysely Karkun evankelisen opiston rehtorilta 
ensiapukurssin järjestämisestä maahanmuuttajaopiskelijoille. Leena Heino ottaa 
yhteyttä Heidi Syrjälä-Norlundiin ja selvittää kurssin järjestämismahdollisuutta. 
Paula Ilén ja Kari Petäjä lupasivat piiristä apua, jos osaston omasta takaa ei löydy 
vapaata kouluttajaa.  

11. SEURAAVA KOKOUS  
a. Ke 3.11.2021 kello 18 

12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
a. Kokous päätettiin klo 19.30 

 
 
Kokouksen puolesta 
 
_______________________   __________________________ 
Leena Heino      Johanna Reunanen 
varapuheenjohtaja    sihteeri 


