
     
 

     HALLITUSTIEDOTE 
 

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 7.2.2019  
 
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

- Tilojen vuokraus.  Palvelupisteen putkiremontti loppui tammikuun lopussa, se otetaan 

omaan käyttöön siihen asti kunnes tilaan saadaan vuokralainen. Viime vuoden osalta kaikki 

vuokrat on maksettu ajallaan.  

- Paperittomat. Turun hätämajoituksessa on ollut 1.6.-31.12.2018 välisenä aikana yhteensä 

334 majoitusvuorokautta. Lisäksi avoasiakaskäyntejä yhteensä 16 tammikuussa (ei 

majoittunut, mutta annettu apua papereiden täyttämisessä yms). 

- Rotaryklubi Turku Aninkainen – lahjoitus. Rotaryklubi Turku Aninkainen on lahjoittanut 

järjestämänsä joulukonsertin tuotosta 4000 euroa Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirille 

maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen, harrastustukeen sekä koulutukseen. Tämä on jo 

toinen vuosi peräkkäin, kun he lahjoittavat joulukonsertista kerättyjä varoja piirille. 

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Järjestötoimikunta / Tiina Sinokki. Joulukuun kokouksessa esillä olivat järjestön 

koulutustarpeet ja koulutusjärjestelmän uudistus, uusien vapaaehtoisten saaminen hallinnollisiin 

tehtäviin sekä Oma Punainen Risti -tietojärjestelm. Tammikuun kokouksen teemana oli 

monikulttuurisuus ja esillä oli mm. työntekijäresurssien väheneminen sekä 21.3. järjestettävä 

rasisminvastaisen viikon tapahtuma.   

 

Kotimaan valmiustoimikunta / Pauli Heikkinen. Kokouksessa oli esillä alueellinen valmius ja 

alueellinen valmiussuunnitelma, kevään aikana pidettävät alueelliset valmiustyöpajat sekä Pisara 

2019 -valmiusharjoitus 26.10.2019. 

 

Nuorisotoimikunta / Pauli Heikkinen. Nuorisotoiminnan suunnittelija Elina Jalonen on 

aloittanut tammikuun alussa. Kokouksessa on valmisteltu kevään ohjelmaa.  

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / Pekka Paatero. Kokouksessa esillä olivat terveyden 

edistämisen ohjelma, terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä (6.4.), sähköisen 

ystävävälityksen käyttöönotto sekä Pluspisteen uudet tilat. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA  

SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

SPR:n ja Maahanmuuttoviraston välillä on solmittu uusi sopimus pakolaisten, kansainvälistä 

suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoon liittyvistä tukipalveluista. 

Sopimuskausi on 1.1.2019-31.12.2019. Perussopimuksen liitteenä on vastaanottokeskuksia 

ylläpitävien piirien ja Maahanmuuttoviraston väliset sopimukset.   



 

PIIRITOIMISTON JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN  

HENKILÖSTÖORGANISAATIO 2019 

 

Vuoden 2019 alusta piiritoimiston henkilöstön organisoitumista on järjestetty uudelleen 

vastaamaan paremmin toimintalinjauksen strategisia tavoitteita.   

 

  

SOTE JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 

 

Piirin hallitus keskusteli SOTE- ja Maakuntauudistusten tilanteesta ja Punaisen Ristin 

asemoitumisesta uudistuksen edetessä. 

 

 

VUODEN 2018 TULOSENNUSTE 

 

Piirin vuoden 2018 tilinpäätös ei ehtinyt valmistua kokoukseen mennessä. Varsinainen 

tilinpäätöskokous piirin hallituksella on 21.3.2019. Kokouksessa esitetty arvio vuoden 2018 

tuloksesta oli +151 225,95 €. 

 

 

VAIN IHMISIÄ TOIMINTAKAMAPANJA KEVÄÄLLÄ 2019 

  

Keväällä 2019 on edessä eduskuntavaalit. Vaalien alla keskusteluun noussee ainakin 

maahanmuuttajien oikeudet ja kotoutumisen tukeminen. Näissä asioissa ei Punainen Risti voi 

jäädä altavastaajan osaan. Keväällä on tärkeää pitää esillä myös järjestöjen auttamista, toisista 

välittämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä, yksinäisyyttä ja globaalivastuuta. Vaalien alla näistä 

aiheista kaivataan kunnioittavaa keskustelua.  

 

Punainen Risti yhdessä Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa 

on valmistellut toiminta- ja keskustelumallia, joka on saanut nimekseen Vain ihmisiä. 

Toimintakampanjalla tarjotaan mahdollisuus osallistua ja kutsua kaikkia mukaan muutokseen 

inhimillisemmän Suomen puolesta keväällä 2019. Kampanjan kautta kohdataan toisia ihmisiä sekä 

kasvotusten että verkossa, jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia keskusteluita.  Lisätietoa 

kampanjasta löytyy täältä: https://vainihmisia.fi/ 

 

Kampanjan kohtaamishaastetta helpottamaan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamista ja tarinoiden 

jakamista ohjeistavat kohtaamiskortit. Korttien avulla osaston tai sen toimintaryhmän on 

mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi 

osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta omaa tapahtumaa. Tavoitteena on 

kutsua jo suunniteltuihin tapahtumiin, olemassa oleviin verkostoihin ja kampanjoihin uusia ja 

tuttuja henkilöitä ja miettiä, miten voisimme pitää yllä turvallisen ja jokaisen ainutlaatuisuutta 

kunnioittavan yhteisön ja yhteiskunnan. 

 

Toimintakampanjan toteuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi Varsinais-Suomen ja Hämeen 

piirien alueella piirit päättivät palkata kampanjakoordinaattoriksi Anna Tenhon 1.3.-31.5.2019 

väliseksi ajaksi. 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN RISKIARVIO 

 

Piirin hallitus oli tehnyt riskien arvioinnin erillisessä kokouksessa 12.12.2018. Hyväksyttiin 

yhteenveto työryhmien ja kokouksen laatimista SPR:n Varsinais-Suomen piiriin kohdistuvista 

riskeistä. 

 

 

  

https://vainihmisia.fi/


   

KUUVUORI- HALINEN ALUENUORISTYÖN LOPETTAMINEN 30.6.2019 MENNESSÄ 

 

Piirin hallitus oli edellisessä kokouksessaan päättänyt, että Kuuvuori-Halinen aluenuorisotyön  

jatkaminen edellyttää Turun kaupungilta rahoitusta, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut.  

Turun kaupungin nuorisolautakunta teki rahoituspäätöksen kokouksessaan 13.12.2018, mutta se  

ei vastannut SPR Varsinais-Suomen anomusta eikä kattaisi toiminnan kuluja täysimääräisenä. 

Tästä johtuen toiminnanjohtaja sanoi piirin hallituksen päätöksen mukaisesti sopimuksen irti 

ohjausryhmän kokouksessa 20.12.2018. Aluenuorisotyö SPR:n Varsinais-Suomen piirin hoitamana 

päättyy Kuuvuori-Halisissa 30.6.2019 mennessä. 

 

 

YLIOPISTONKATU 24 KAKKOSKERROKSEN VUOKRATILAN REMONTTI 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin omistuksessa olevaan Yliopistonkatu 24 kiinteistön toisessa 

kerroksessa tyhjänä olleeseen 162 m2 huoneistoon on löytynyt vuokralainen. Huoneisto vaatii  

remontin (mm. wc, suihkutila, valaistus). Piirin hallitus hyväksyi remonttisuunnitelman ja  

kustannusarvion. 

 

 

UUSIEN KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin kannatusjäseniksi. 

Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa/vuosi. Piirin hallitus päätti hyväksyä uudet kannatusjäsenet: 

Leadout Oy ja Internetstores GmbH.  

 

 

KONTTITUOTTOJEN JAKAMINEN 

 

Piirin hallitus vaatii edelleen Suomen Punaisen Ristin hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 

Konttituottoja jaetaan keväästä 2019 alkaen piireille järjestön hallituksen päätöksen (Kontti-

ketjun johtosäännön 3§) mukaisesti ja yhteistoimintarahastoon karttuneet tuotot pl. puskurivarat 

jaetaan piireille. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


