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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2020 (PH2/2020) 
 

  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä oli vain yksi ajankohtainen aihe, koronaviruksen 

aiheuttama poikkeustila. 

 

Toiminnanjohtaja totesi, että koronatilanteen takia Punaisen Ristin fyysiset toiminnot ja  

kokoontumiset on lopetettu, ja että perjantaista 13.3. alkaen piirissä on toimittu 

valmiussuunnitelman mukaisesti. Tilanteessa tehdään tiivistä yhteistyöstä SPR Turunmaan piirin 

kanssa. Piiritoimiston toimihenkilöt ovat siirtyneet tekemään etätyötä. 

 

Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen kertoi koronatilanteesta ja toimenpiteistä Varsinais-Suomen 

piirissä. 

 

Piirin hallitus suositteli osastoja pidättäytymään fyysisten tapahtumien järjestämisestä 15.6.2020 asti. 

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Nuorisotoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Eliisa Saarela.  

Kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Nuorten yleiskokous: Kokous jouduttiin muuttamaan etäkokoukseksi. 

- #päättäjäistapahtuma: On jouduttu peruuttamaan. 

- 29.2. CluedoÄssä: Tapahtuma oli onnistunut ja Punainen Risti sai positiivista palautetta rastin 

toteutuksesta 

- Folke Bernadotte -säätiöltä on saatu rahaa kesällä toteutettavan nuorten tutustumismatkaan 

Ruotsiin 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Tiina Sinokki.  

Kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Viestintä: Piirissä on 4 vapaaehtoisviestinnän kouluttajaa, käytettävissä myös osastoissa. 

Alkuvuoden aikana toteutettu jo 10 koulutusiltaa osastoissa ja yksi koko päivän koulutus. 

- Jäsenyys: Salon osaston yhteydenoton pohjalta toimikunta käsitteli jäsenyyttä ja 

jäsenhankintaa. Toimikunta esittää, että piiri tukee osastojen jäsenhankintaa maksamalla 10 

€/uusi jäsen vuonna 2020 liittyneiden uusien jäsenten osalta (maksu vuoden 2021 puolella). 

Osastot voisivat käyttää varat haluamallaan tavalla. Asia käsitellään myöhemmin piirin 

hallituksen kokouksessa. 

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja  

Pekka Paatero.  

Kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Terveyden edistämisen hankkeen vuosikello.   



- Ystävätoiminta: Ajankohtaisten asioiden lisäksi todettu, että pop-up-kahvilat joulukuussa 

saivat hyvän vastaanoton ja että ystävänpäivä toteutui sekä perinteiseen tapaan että uusia 

toimintoja kokeillen (esim. suositus soittaa naapurin ovikelloa). 

- Pluspiste: Se toimii hyvin. 

- Koronatilanteessa ystävätoiminta tulee korostetusti esille  

- Hyte-kiertue: Se sai hyvää palautetta ja sitä kannattaa jatkaa.  

- Toimintalinjausluonnos. 

 

Kotimaan valmiustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäki.  

Kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Kriisiviestintä piirissä ja osastoissa. 

- SPR:n yhteistoimintarahaston varojen käyttö valmiuteen. 

- Koronavarautuminen. 

- Valmiustoiminnan tilaisuudet: Niitä joudutaan perumaan tai muuttamaan webinaariksi. 

Punainen Risti poikkeusoloissa -ilta saatiin vielä toteutettua 11.3.2020. 

- Oil Spill -hanke. 

- Caritas-toiminta. 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kaisa Leiwo.  

Kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Tilinpäätösasiat.  

- Sijoitussuunnitelma 

- Kierrätys: Valmistelua jatketaan SPR Hämeen piirin kanssa.  

- Taloushallintojärjestelmä.  

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

RAPORTTI PIIRIN HENKILÖSTÖN TERVEYSTILANTEESTA JA TYÖHYVINVOINNISTA 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

PIIRIN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA 

VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUS 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen, piirin hallituksen toimintakertomuksen 

sekä vuoden 2019 vuosikertomuksen esitettäväksi piirin vuosikokoukselle. 

 

 

PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ RISKIENHALLINNAN LINJAUS 

 
Linjaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TIETOSUOJALINJAUS 

 
Linjaus merkittiin tiedoksi, ja piiritoimiston toimihenkilöt huolehtivat siitä, että jokaisen osaston 

hallitus käsittelee asian kokouksessaan vuoden 2020 aikana.  

 

 

PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ LINJAUS; SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, 

AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN EHKÄISY JA TOIMINTATAVAT 

 

Linjaus merkittiin tiedoksi. 


