
SUOMEN PUNAINEN RISTI  

VAMMALAN OSASTO  

 

Pöytäkirja Hallituksen kokous 

Aika: Keskiviikkona 1.6.2021 

Paikka: Ystävänpirtti, Puistokatu 18, 38200 Sastamala 

 

Läsnäolijat: 

Leena Heino 

Satu Reunanen 

Johanna Reunanen   

Pirkko Nikkilä 

Tarmo Jylhä 

Heidi Syrjälä-Nordlund 

Marketta Siniketo 

Virpi Laaksonen 

 

Poissaolijat: 

Anne Vainio 

Hilkka Suntila 

 

1. Kokouksen avaus  

• Kokous avattiin kello 18.05 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
• Kokous on laillisesti koolle kutsuttu. 

• Hallitus päätösvaltainen (8/10). 

3. Asialistan hyväksyminen 

• Hyväksyttiin. 

4. Vierailija 

• Ystävien välittäjät: Riitta Mustalahti ja Pirjo Pitkäkoski. 

• Ensimmäinen kurssi ollut 1976 Vammalassa. 

• Käydään yksinäisten luona kotona, tehdään palvelukeskusvierailuja tai 
mahdollistetaan omaishoitajalle levähdyshetki. 

• Ystävänä oleminen on kuuntelua, muistelua, kahvin juontia ja ulkoilua. 

• Nuoria ei ole enää mukana. 



• Ystäviä on 24, joista 2 miehiä. Valtaosa eläkeläisiä. 

• Uusia kaivattaisiin, mutta valitettavasti ystäväkurssi jouduttu perumaan, kun ollut 
liian vähän osallistujia.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• Hyväksyttiin 5.5.2021 pöytäkirja. 

• Sovittu, että jatkossa sihteeri laittaa pöytäkirjan jakoon kaikille mahdollisimman 
nopeasti kokouksen jälkeen. Sen jälkeen hallituksella on 7 päivää aikaa kommentoida 
pöytäkirjaa. Tämän jälkeen sihteeri tekee lopulliset korjaukset ja jakaa pöytäkirjan 
hallitukselle, jonka Johanna Reunanen voi laittaa nettiin tiedoksi. 

 

7. Pirtin asiat 

• Kova paine, että kaikkia ohjelmia järjestettäisiin.  

• Kuntouttaville tehty sopimukset. 

• Maskeja pidetään edelleen.  

• Tehdään ohje, että ryhmät huolehtivat itse roskansa pois.  

• Jokaisen ryhmän vastuulla on huolehtia omat tavaransa.  

 

8. Osaston valmiussuunnitelma 

• Lähtenyt piiriin. 

9. Ea- ja valmiusryhmä 

• Luettu johtoryhmän kirje 25.5. 

o  Lääkkeet ostetaan vasta, kun sovittu päivystys on lähellä, jotteivat vanhene. 

o Punaisenristin verkkokauppaostokset Sonja Autio voi tehdä 
toiminnanohjaajaan kanssa Ystävänpirtillä. 

▪ Toivotaan kuitenkin maltillisia määriä. 

▪ Suotavaa käyttää mm. repuista ja Ystävänpirtiltä löytyviä tarvikkeita. 

o Tarmo Jylhä huolehtii defibrillaattorin huollon. 

o Tarmo Jylhä on jo aiemmin ohjeistanut, että defibrillaattorin voi 
Ystävänpirtiltä ottaa mukaan niihin päivystyspaikkoihin, joista ei löydy 
defibrillaattoria. 

• Valtakunnallinen ohje: perushinta 120e/päivystys + 9e/päivystäjä/tunti. Ja tilaajalta 
pyydetään muonitus.  

o Hallitukselle ilmoitettava toteutuneiden päivystäjien määrä/osasto. 

• Hallitus pyytää ea- ja valmiusryhmäläisten nimet ja osastot. Lisäksi hallitukselle 
tiedotettavat kaikki koulutukset ja osallistujien nimet. 

• Heidi Syrjälä-Nordlund toimitti sovitusti Tiina Hiidenoja-Sirénille että johtoryhmän 
puheenjohtaja Sonja Autiolle yhteisesti sähköpostin, johon ei ole tullut kommenttia. 

  



 

10. Muut esille tulevat asiat 

• Virpi Laaksonen ollut 14.4. nälkäpäiväkoulutuksessa. 

• Leena Heino ollut OMA-koulutuksessa. 

• Valokuituliittymä tulossa, maksaa 14,95e/huoneisto.  

• Aila Ruohonen pitänyt seurakunnan isosille 2 tunnin koulutuksen teamsissä. 
Ilmoitetaan hinnaksi 80e. Leena Heino hoitaa.  

• Pastuskeriin pe 27.8. Bussihinta 10e.  

 

11. Seuraava kokous 

• Ke 4.8. klo 18.00 

• Emme pyydä ketään ensi kerralla vieraaksi kesätauon jälkeen. 

12. Kokouksen päätös 

• Kokous päätettiin klo 20.00. 

 

Kokouksen puolesta  

 

Leena Heino  Heidi Syrjälä-Nordlund 

Puheenjohtaja  Sihteeri



 


