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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2020 (PH1/2020) 

 
  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

 

- Paperittomien hätämajoitus. Hätämajoituksessa ei ole ollut yöpyjiä joulukuun lopun 

jälkeen. On ollut neuvottelu Turun kaupungin kanssa, ja tämänhetkinen tilanne on 

seuraava: toiminta keskeytetään, tila säilytetään toistaiseksi (kaupunki maksaa vuokran) 

ja tarvittaessa kutsutaan töihin työntekijöitä, jos kaupungilta tulee pyyntö ja tieto 

paperittomista. Neuvottelu kaupungin kanssa jatkuu. Tarvittaessa äkillinen majoitustarve 

hoidetaan ensihuoltotehtävänä SPR Turun osaston kanssa, tästä sovitaan erikseen.  

- Vuokraustilanne. Entinen Palvelupisteen tila, Kristiinankatu 10, on vuokrattu Kilroy-

matkatoimistolle. Vuokralaisvalvonta on onnistunut hyvin, viime vuodelta ei ole 

vuokrasaatavia.   

- Sijoitusasiat. Hallinto- ja taloustoimikunnassa käsitellään piirin omaa sijoitusohjetta, se 

tulee sen jälkeen piirin hallituksen käsittelyyn. 

- Sisäisen tarkastajan ohjelma. Piiriin on tulossa tietohallinnon sisäinen tarkastus. Se 

tehdään ensin Varsinais-Suomen piirissä ja sen jälkeen laaditaan yleinen ohje, joka koskee 

kaikkia piirejä. Syksyllä sisäinen tarkastaja käy läpi sitä, miten SPR:ssä johdetaan ja mitkä 

ovat johtamiseen liittyvät toimintamallit.   

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Pekka Paatero: 

Kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Terveyden edistämisen tilanne: Terveyspisteet ja STEAn hankkeet 

- Ystävätoiminta: Hyvä Joulumieli ja ystävänpäivä. Ystävänpäivän teema on ”Vain yhdessä 

voimme poistaa yksinäisyyden”. Turun osaston kannustaa kaikkia soittamaan ystävänpäivänä 

naapurin ovikelloa ja toivottamaan hyvää ystävänpäivää.  

- Viestintä ja rekrytointi: Anna Tenho ollut kertomassa aiheesta, mahdollisuus käyttää Annan 

apua tähän liittyvissä asioissa. 

- Pluspiste: Pluspiste on vakiinnuttanut asemansa, asiakkaita on ollut vuoden 2019 loppuun 

mennessä noin 350. 

 

Kotimaan valmiustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäki.  

Kahdessa kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Vuoden 2020 tapahtumat on käyty läpi: Mm. valmiusseminaari 5.9.2020, paikkana TYKS ja 

aiheena terveysuhkatilanteet. 

- Kotimaan avun tilanteisiin tarvitaan lisää koulutusta lisää: Seutukunnallisia koulutuksia on 

tulossa, ensimmäinen 3.3.2020 Kaarinassa.  



- Alueellinen valmiussuunnittelu: On mietitty miten asiaa saadaan eteenpäin. Hankeavustaja 

Risto Paukku on tänä vuonna lisäresurssi.  

- SPR:n rooli poikkeusoloissa Pelastuslaitoksen apuna: On perustettu työryhmä, joka vie asiaa 

eteenpäin ja neuvottelee Pelastuslaitoksen kanssa siitä, miten toimitaan. 

- Caritas-ennakointia kesälle 2020. 

 

Nuorisotoimikunta / toimikunnan sihteeri Elina Jalonen: 

Kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Nuorten yleiskokous maaliskuussa Rovaniemellä: Lähtee 10 vapaaehtoista (6 osastoa)  

- #Päättäjäiset -tapahtuma: Ollaan mukana ko tapahtumassa yhdessä Turun kaupungin kanssa 

- Ystävänpäivä: Piispanlähteen koululla Kaarinassa iso ystävänpäivän tapahtuma. 

- CluedoÄssä-tapahtuma 29.2.: Ollaan mukana yhdessä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa.  

- Nuorisotoiminnan vuosikello 2020. 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kaisa Leiwo: 

Kokouksessa on esillä ollut Kiertotaloustoiminnan käynnistäminen 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN JA TOIMINNANJOHTAJAN LÄHIPIIRI-ILMOITUKSET 

 

Kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin perustuen Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 

tulee ilmoittaa tilinpäätöksessään ns. lähipiiritapahtumat. Sen vuoksi kaikkien SPR:n johtoon 

kuuluvien henkilöiden tulee tehdä lähipiiri-ilmoitus, tämä koskee piirin hallitusta ja 

toiminnanjohtajaa.  

 

 

PIIRIN VUODEN TULOSENNUSTE 2019 

 

Varsinainen tilinpäätöskokous piirin hallituksella on maaliskuussa. Viimeisin arvio vuoden 2019 

tilinpäätöksestä on noin 480 000 € ylijäämäinen. Vuoden 2019 tulokseen vaikuttaa mm. 375 000 

€ veronpalautus, keskustoimiston joulukuussa maksama toimintatuki osastojen valmiuden ja 

viestinnän kehittämiseen sekä Salon toimitilan myynnistä saatu myyntivoitto.  

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 

 

Piirin hallitus merkitsi itsearvioinnin yhteenvedon tiedoksi saaduksi, ja että toukokuun piirin 

hallituksen kokouksen yhteydessä 14.5.2020 pidetään piirin hallituksen ja osastojen 

puheenjohtajien yhteinen tapaaminen.  

  

 

TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI 

 

Toiminnanjohtajan tehtävään on jätetty 61 hakemusta. Piirin valintaryhmä on valinnut heistä 

jatkohaastatteluihin ja soveltuvuustesteihin muutaman henkilön. Piirin hallitus haastattelee ja 

tekee lopullisen valinnan. 

 

 

KIERTOTALOUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Asian valmistelua jatketaan, asiaan palataan myöhemmin.  

 


