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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 21.3.2019  

 
 
 

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

- Pääsihteeri Kristiina Kumpulan vierailu piiritoimistossa 4.3.2019. Esillä oli ollut TET-

hankkeen loppuraportti, hätämajoitus, maahanmuuttoviraston hankkeet sekä Vain ihmisiä -

kampanja. 

- Kiinteistöasiat. Salon tilasta on saatu toinen tarjous. Toimitilassa on kuitenkin vuokralainen, 

joten asian käsittelyllä ei ole kiire. Turussa Yliopistonkadun toisen kerroksen huoneiston 

remontti etenee aikataulussa ja budjetissa. 

- Kirpputori. Kirpputoreihin liittyen on 5 piirin valmisteluryhmä (Länsi-Suomi, Oulu, Häme, 

Helsinki-Uusimaa ja Varsinais-Suomi), ja ryhmän toiminnanjohtajat ovat kokoontuneet kolme 

kertaa. Rakennetaan yhteistä konseptia ja haetaan paikkoja (alustavia ehdotuksia Salo, Lohja 

ja Forssa). Hallinto- ja taloustoimikunta on käsitellyt asiaa, ja se tulee piirin hallituksen 

käsittelyyn syyskuussa. 
 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / Matti Rasila: Kokouksessa esillä on ollut mm. järjestön 

yhteisen Navi-järjestelmään siirtyminen sekä tässä kokouksessa esillä olevat tilinpäätösasiat. 

 

Nuorisotoimikunta / Ela Arasola: Kokouksissa esillä on ollut mm. alueen osastojen 

nuorisotoiminnan tukeminen, nuorten aktiivisuus some-kanavissa, toimikunnan puheenjohtajan 

vaihtuminen sekä monet ajankohtaiset tapahtumat. 

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / Pekka Paatero: Kokouksessa esillä on ollut mm. 

omaishoitajien tukitoiminnan kehittäminen, Luonto osaksi hyvinvointia – koulutus, 

terveyspistetoiminta, hyvin etenevä sähköinen ystävävälitys sekä päihdetyön toimintaryhmä. 

 

Järjestötoimikunta / Sirpa Lehtimäki: Kokouksessa esillä on ollut mm. osastojen 

viestintäasiat, keskustoimiston viestintäkoulutus syksyllä, Vain ihmisiä -kampanja, SPR-tour -

kokemukset sekä Oma Punainen Risti. 

 

Kotimaan valmistoimikunta / Kati Lehtimäki: Kokouksessa esillä on ollut mm. EA3-koulutus 

(toteutuu), Caritas-ensivastetoiminta, alueellinen valmiussuunnittelu, Polaris-harjoitus, Pisara-

harjoitus sekä Ruisrock (päivystys ei ole tänä vuonna Turun osastolla). 

 

 



RAPORTTI PIIRIN HENKILÖSTÖN TERVEYSTILANTEESTA JA TYÖHYVINVOINNISTA 

Raportti merkittiin tiedoksi. 

 

 

PIIRIN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA 

PIIRIN VUOSIKERTOMUS 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen (154 260,39 € ylijäämäinen), piirin 

hallituksen toimintakertomuksen sekä muun osan piirin vuosikertomusta. 

 

 

VUODEN 2019 TALOUSARVION TARKENNUS  

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä tarkennetun talousarvioedistyksen vuodelle 2019.Tarkennusten 

seurauksena piirin talousarvioesitys on ylijäämäinen 85.370,00 euroa.  

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Merkittiin katsaus tiedoksi. 

 

  

SOTE JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 

 

Piirin hallitus keskusteli SOTE- ja Maakuntauudistusten tilanteesta ja Punaisen Ristin 

asemoitumisesta uudistuksen edetessä. Piirin hallitus päätti jatkaa yhteistyötä ja neuvotteluja 

viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 

 

Piirin hallitus merkitsi itsearvioinnin tulokset tiedoksi ja päätti viedä esille tulleita kehittämiskohtia 

eteenpäin piirin hallituksen kehittämisseminaarissa. 

 

  

  



   

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. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


