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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 4.2.2021 (PH2/2021) 

 

 
 

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

Katsauksessaan toiminnanjohtaja otti esille seuraavat asiat 
 

Korona-auttaminen 
Yleisesti korona-auttaminen keskittyy tällä hetkellä terveysturvallisuustyöhön raja-asemilla, 

tiedottamiseen, ikäihmisten tavoittamiseen ja valmistautumiseen korona-rokotuksiin. SPR:n 
rooli on tukea terveysturvallisuusviranomaisia varsinkin akuuteissa tilanteissa väliaikaisesti.  

• Terveysturvallisuustyötä rajalla tehdään Turun satamassa ja lentokentällä. 
Satamatyötä on tehty lähes päivittäin syyskuusta alkaen. Työn painopiste on 

siirtymässä vain saapumisiin, joissa runsaasti matkustajia, ja työ on keskittynyt 

testattavien ohjaukseen testausbussille. Terveysturvallisuusohjeiden jakoa ei tehdä 
enää Turussa, vaan ohjeistus on siirretty lähtösatamaan Tukholmaan (varustamo 

hoitaa). Työtä tehdään yhdessä Turun kaupungin, TYKSin, rajavartiolaitoksen, 
varustamojen ja Turun sataman kanssa. Turun kaupunki korvaa vapaaehtoisten 

toiminnan niin osastoille kuin piirin koordinaatiokulut ja toiminnan aiheuttamat 
muut kulut.   

• Samaa työtä tehdään lentoasemalla, erityisesti kun tulevassa koneessa runsaasti 
matkustajia. Tällä hetkellä lentoliikenne Turkuun on vähäistä. Lisäkumppanina 

Finavia ja toimintaperiaate sama kuin satamassa.   

• Tiedottamista monikielisesti (16 kieltä) tehdään Turun lähiöissä ajoittaisin 
kampanjoin, toiminta on vapaaehtoistoimintaa, suorat kulut maksaa Turun 

kaupunki.   
• Turun kaupungin toimeksiannosta jatketaan soittoja turkulaisille ikäihmisille. Tätä 

toimintaa toteuttaa SPR Turun osasto yhdessä ruotsinkielisen Åbo Svenska -
osaston sekä seurakuntien kanssa, toimintaa tukevat kummatkin SPR-

piirit. Soitettavia on noin 18 000, joista on tavoitettu vajaa 3000.   
• Koronarokotusten tukeminen massarokotuksissa alkaa Turussa alkuun 

pienimuotoisesti ja tukikeskusteluja on käyty Raision, Salon ja Kaarinan (sekä 

Paraisten) kanssa. Todennäköisesti muistakin suurimmista kunnista tukipyyntöjä 
tulee. Turun osalta on sovittu vapaaehtoisten suorien kulujen korvauksesta ja piirin 

osa-aikaisesta ko. toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten ohjauksen kuluista.   
• Edelleen on valmius tukea myös muussa toiminnassa kuntia ja viranomaisia, 

vapaaehtoispoolissa maakunnallisesti on 550 vapaaehtoista, joista 296 on uusia 
auttajia. Toki kaikkien ilmoittautuneiden mukaan saaminen auttamistoimintaan ei 

toteudu.   
• Yleisessä terveysturvallisuusviestinnässä tuetaan paikallisia viranomaisia.   

• Osastoja on ohjeistettu toimimaan turvallisesti mm. supistamaan lähitoimintaa 

minimiin ja huolehtimalla suojautumisesta. 
• Vastaanottokeskusten ja piiritoimiston terveysturvallisuustaso on hyvä ja olemme 

varautuneet suojautumiseen viranomaisia tukevassa ja omassa toiminnassamme.  
 



Caritas  
Turun Meripelastusyhdistykselle on toimitettu 13.1.2021 irtisanomisilmoitus 

koskien Caritas-ensivastetoimintaa. Sairaanhoitopiirin sopimus irtisanotaan 
hälytysensivasteen osalta, ja sopimus muutetaan koskemaan vain 

päivystysensivastetoimintaa.  
  

Henkilöstömuutokset  

Talous- ja henkilöstösuunnittelija Karoliina Kallioinen on ilmoittanut jäävänsä perhevapaalle 
17.2.2021 alkaen. Hänen sijaisekseen on palkattu Marianna Lindeman.  

  
Tilojen vuokraustilanne  

Punainen Risti Ensiapu Oy on irtisanonut vuokrasopimuksensa kesäkuun loppuun 2021 
mennessä. Muuten vuokratilanne on hyvä.  

  
Vastaanottotoiminnan verokohtelu  

V-S piiri on saanut 25.1.2021 Turun hallinto-oikeuden päätöksen valitukseen 

yleishyödyllisen yhteisön vastaanottotoiminnan veronhuojennusta koskevassa asiassa. 
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. Olemme valtuuttaneet PwC:n hoitamaan asian.  
 

 
 

TOIMIKUNTIEN ASIAT   
 

Lapsi- ja nuoristotoimikunta / toimikunnan pj Eliisa Saarela 

Toimikunnan kahdessa kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 
- Sometiimin katsaus viime vuodesta: seuraajien määrä on kasvanut ja sitoutumiset 

lisääntyneet. Sometiimiin rekrytään parhaillaan lisää vapaaehtoisia.  
- Toimikunta järjestää Ystävä yksinäiselle -webinaarin 12.2.2021. 

- Parhaillaan työstetään esittelyvideoita nuorten toiminnasta, ne valmistuvat kevään 
aikana. 

- Nuorten etäjouluglögit 8.12.2020 onnistuivat hyvin. 
 

Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan pj Kaisa Leiwo ja Minna Rautanen 

Toimikunnan kahdessa kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 
- Koju-kierrätysmyymälätoiminta. 

- Vapaaehtoisten motivointiin ja rekrytointiin liittyen keskusteltiin seuraavista asioista 
(viestinä toimikuntien yhteiskokoukseen 18.3.): vapaaehtoisten tarinat, 

vapaaehtoisten johtaminen ja sen tukeminen esim. koulutuksissa sekä jäsenyys 
(vapaaehtoisuus on kanava jäsenyyteen). 

 
Järjestötoimikunta / toimikunnan pj Ilse Reinholdt 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Jäsenyys ja jäsenhankinta. Esillä olivat osastojen jäsenhankintaniksit. Toteutetaan 
vuoden 2021 aikana jäsenyyskampanja: piiri tukee osastoja uusien jäsenten osalta 

10 €/jäsen, tuki maksetaan vuoden 2022 alussa, osasto päättää itse tuen käytöstä.   
- Jokainen toimikunta on vastuutahona yhdessä kevään webinaarissa, keskusteltiin 

webinaariaiheista. Järjestötoimikunnalla vastuu toukokuun webinaarista.  
 

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / toimikunnan pj Timo Tolppanen  
Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Vapaaehtoisten motivointiin ja rekrytointiin liittyen esille on nostettu seuraavat asiat: 

Koulutusjärjestelmän kehittäminen kohti joustavaa toteutusta (esim. lyhytkestoiset 
perehdytyskoulutukset pop-up-vapaaehtoisille, koulutusta osaamisen tunnistamiseen 

ja tunnustamiseen), omien ja osastojen toimintamallien haastaminen (ollaanko 
tarpeeksi kiinnostavia ja nykyaikaisia) sekä aidot vaikuttamismahdollisuudet 

vapaaehtoisen polulla.  
- Toimikunta vastuutahona Maailman terveyspäivän webinaarissa huhtikuussa. 

- Koronatilanne Varsinais-Suomen piirin alueella. 
- Rasisminvastaisen viikon esittely / Pauliina Pensikkala 

- Paperittomat / Miska Keskinen. 



 
Valmiustoimikunta / toimikunnan pj Kati Lehtimäki 

Toimikunnalla ei ole ollut kokousta, mutta alueellisen valmiustoiminnan valmistelu jatkuu ja 
asia on esillä mm. Pj-foorumissa 17.2.2021. 

 
Webinaariryöryhmä ja webinaaripalaute 

Korona-epidemian takia keväällä 2020 vapaaehtoisten koulutuksia ei voitu enää järjestää 

lähikoulutuksina, vaan koulutukset ja infot siirtyivät toteutettavaksi etäyhteyden kautta. 
Valmiustoimikunnan ehdotuksesta piirissä koottiin toukokuussa webinaarityöryhmä 

koordinoimaan ja ideoimaan piirin syksyn webinaareja. Työryhmän puheenjohtajana toimi 
Mika Vilpo, jäseninä Tanja Järvinen (hyvinvointi- ja terveystoimikunta), Katja Kastman 

(lapsi- ja nuorisotoimikunta) ja Ilse Reinholdt (järjestötoimikunta), sekä sihteerinä Anna 
Tenho piiritoimistosta. 

 
Työryhmä toteutti vuodenvaihteessa palautekyselyn syksyn webinaareista. Työryhmän 

puheenjohtaja Mika Vilpo totesi, että palautekyselyn mukaan webinaareista on pidetty ja 

niille toivotaan jatkoa. Useimmiten syy siihen, että ei ole osallistunut webinaariin, on se että 
aika ei ole sopinut. Webinaareja järjestetään jatkossakin, kevään aikana kullekin 

toimikunnalle on vastuutettu oma webinaari.  
 

 
 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 
VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE   

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä oli Suomessa viime vuonna ennätysalhainen. Tammi-

marraskuussa 2020 jätettiin noin 1 150 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Suomessa on 
vastaanottojärjestelmässä nyt (5.1.2021) kirjoilla noin 6 500 turvapaikanhakijaa, joista noin 

3 300 asuu erilaisissa vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1 500 
ylimääräistä paikkaa. (Migrin tiedote) 

 
Maahanmuuttovirasto irtisanoo Nihtisillan vastaanottokeskuksen sopimuksen ja supistaa 

Robert Huberin tien vastaanottokeskuksen paikkamäärää. Yhteensä pääkaupunkiseudulta 
vähennetään 525 turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkaa. 

 

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö kertoi SPR:n Turun 
vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta. 

 
  

SPR:N PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENEN TOIMINTATAPAOHJE  
Järjestössä on laadittu järjestön luottamushenkilöille toimintatapaohje (code of conduct). 

Ohje on tehty IFRC:n viime yleiskokouksessaan tekemän suosituksen pohjalta ja järjestön 
hallituksen jäsenet ovat sen jo omalta osaltaan allekirjoittaneet. 

 

Liiton suosituksen mukaisesti piirin hallitus päätti, että piirin hallituksen jäsenet 
allekirjoittavat toimintatapaohjeen ja toimittavat sen piiritoimistoon helmikuun aikana. 

 
 

 
KOJU-JOHTOKUNTA, JÄSENTEN VALINTA JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMIVALLAN 

SIIRTÄMINEN KOJU-JOHTOKUNNALLE KOJUASIOISSA 
Piirin hallitus päätti kokouksessaan 13.1.2021 (1/2021) perustaa Koju-kierrätyshankkeen 

yhdessä Hämeen piirin kanssa.  

 
Koju-johtokunta päättää Koju-kierrätyshankkeen talousarviosta, myymälöiden ja yksiköiden 

perustamisesta ja lakkauttamisesta, taloudellista vastuista sekä strategisesti ohjaa 
operatiivista toimintaa. Piirien hallitukset tekevät päätöksen toimivallan siirtämisestä (Piirien 

johtosääntö 11§) Koju-johtokunnalle. 
 

Koju-johtokunnan muodostaa puheenjohtaja sekä 6-7 jäsentä. Puheenjohtaja ja viisi 
jäsentä nimetään piirien hallituksista (piireistä) tasamäärä. Puheenjohtaja ei ole 

vastuupiiristä. Lisäksi johtokuntaan voidaan valita 1-2 asiantuntijaa.  



 
Koju-johtokunnan esittelijänä toimii liiketoimintajohtaja. Piirien toiminnanjohtajilla on sekä 

läsnäolo- että puheoikeus, ja tarvittaessa oikeus tehdä johtokunnalle esityksiä. Johtokunta 
ottaa ja erottaa liiketoimintajohtajan sekä päättää vastuullisten esimiesten vakanssien 

täyttämisestä. 
 

Varsinais-Suomen piiri toimii vastuupiirinä ja työnantajana Koju-kierrätyshankkeessa 

ensimmäiset neljä vuotta ja asian jatko tarkastellaan strategian mukaisesti. 
 

Piirin hallitus päätti valita Koju-johtokuntaan toistaiseksi seuraavat jäsenet: Alpo Rajaniemi, 
Ilse Reinholdt ja Timo Tolppanen. Lisäksi piirin hallitus päätti siirtää toimivallan Kojuun 

liittyvissä asioissa Koju-johtokunnalle.  
 

 
 

VUODEN 2020 TULOSENNUSTE 

Piirin vuoden 2020 tilinpäätös ei ehtinyt valmistua piirin hallituksen kokoukseen mennessä. 
Varsinainen tilinpäätöskokous piirin hallituksella on 25.3.2021. Kokouksessa 

toiminnanjohtaja kertoi, että tämänhetkinen vuoden 2020 tulosarvio on noin 79 000 € 
ylijäämäinen. Tulokseen ovat vaikuttaneet mm. viime vuoden koronakulut, Koju-projektin 

valmistelu, jäsenmaksutuottojen pieneneminen, kahteen asuntoon tehdyt remontit sekä se, 
että Punainen Risti Ensiapu Oy ei maksanut osinkoa viime vuodelta.  

 
 

VUODEN 2021 TALOUSARVIO 

Piirin hallitus on kokouksessaan 19.11.2020 hyväksynyt piirin talousarvion vuodelle 2021. 
Koska arvio on alkuvuoden 2021 aikana tarkentunut, se käsiteltiin piirin hallituksessa 

uudelleen. Tarkennusten seurauksena piirin talousarvioesitys on ylijäämäinen 29 512 euroa.  
 

Oleellisimmat muutokset talousarviossa ovat Terveydenhuoltotyön alla olevien STEA-
hankkeiden muutokset. Maahanmuuttajaohjelman kustannuspaikka on vuoden 2021 alusta 

päätetty siirtää Järjestötoiminnan alta Terveydenhuoltotyön alle.  
 

Hallinto- ja taloustoimikunta käsittelee kokouksessaan 10.3.2021 vuoden 2021 tarkennetun 

talousarvion ja päättää sen esitettäväksi piirin hallitukselle. 
 

 
PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI  

Piiritoimistosta lähettiin 27.1.2021 piirin hallituksen jäsenille piirin hallituksen 
itsearviointikysely. Kyselyyn vastattiin nimettömänä Lyyti-linkin kautta. Kyselyyn vastasi 

puolet eli 6/12 piirin hallituksen jäsentä. Itsearviointi merkittiin tiedoksi.  
 

Keskustelussa todettiin, että jatkossa myös kummit voivat tuoda terveisiä osastoista 

toimikuntien kuulumisten yhteydessä. 
 

 
 

  



PIIRIN PANKKITILEIHIN LIITTYVÄT ASIAT 
- Punkalaitumen Osuuspankin pankkitili päätettiin lopettaa SPR Turun 

vastaanottokeskuksen Punkalaitumen toimipisteen lakkauttamisen takia 
- pankkitilien ja tallelokeron käyttöoikeudet Osuuspankissa sekä pankkitilien 

käyttöoikeudet Danske Bankissa ja Nordeassa päivitettiin piiritoimiston 
henkilövaihdoksen takia  

 

 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Järjestön hallituksen ja piirien hallituksen kokous 

SPR:n hallituksen ja piirien hallitusten yhteinen kokous talousteemalla järjestetään 
13.2.2021 (Teams-etäyhteys).  

 
Seuraavat piirin hallituksen kokoukset:  

• 25.3.2021  

• 20.5.2021 
 

  
   


