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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 21.9.2019 (PH4/2019) 

 
  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

- Taloushallinnon järjestelmät.Piirin hallitukselle on aiemmin kerrottu, että piiri siirtyy 

käyttämään järjestön yhteistä Microsoftin Dynamics Navision -taloushallinnon järjestelmää 

vuoden 2020 alusta alkaen. Järjestelmän haltuunottoprosessi ei ole kuitenkaan edennyt 

toivotulla tavalla eikä järjestelmän käyttöönottoon saada sitä tukea, mitä tarvitaan. 

Järjestelmän käyttöönotto siirtyy eteenpäin, piiri ei siirry yhteiseen taloushallinnon 

järjestelmään vielä vuoden 2020 alussa. 

- Paperittomien hätämajoitus.Piiri on hoitanut Varissuolla Turun kaupungin 

toimeksiannosta paperittomien hätämajoitusta. Nyt on menossa kolmas puolivuotiskausi, 

ja sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka. Käyttöaste on ollut noin 2-3 miestä per yö, 

elokuussa määrä on ollut suurempi. Lisäksi hätämajoituksessa on annettu neuvontaa 

avoasiakkaille, yhteensä 202 neuvontatapaamista tänä vuonna. Sekä Turun kaupunki että 

Poliisi ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. 

- Toiminnanjohtajan jatkosuunnitelmat. Toiminnanjohtaja kertoi, että hän on 

suunnitellut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen mahdollinen 

eläköitymispäivä on 1.7.2020. 

 

 

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. toimikunnan kokoama some-tiimi (mukana nuorisotoimikunnan ulkopuolelta Emiilia 

Rakkolainen Mynämäen osastosta), toimikunnan jäsenvaihdokset eli uusia toimikunnan jäseniä 

ovat Emma Sandström, Anni Holmström ja Viivi Väliheikki, valtakunnallinen nuorisotoimikunnan 

tapaaminen Tampereella (Henrika Sandström osallistuu), lasten ja nuorten hyvinvointi sekä 

yhteistyön tiivistäminen Turunmaan piirin nuorten kanssa  

 

Kotimaan valmiustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäki: Kokouksessa 

on esillä ollut mm. SPR:n rooli riskiarvion mukaisissa tilanteissa ja osastojen tukeminen niissä, 

Pisara-valmiusharjoitus, kumppanuussopimukset ja Caritas-ensivastetoiminta (kuluneen kesän 

aikana 9 viikon 24/7-toimintakauden aikana oli ollut 39 tehtävää) 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Tiina Sinokki: Kokouksessa on esillä ollut 

mm. syksyn viestintähankkeen sisältö ja osastojen viestinnän tuki (Anna Tenho), 

järjestökoulutuksen haasteena periaatteiden tekeminen tutummaksi ja kotimaan toiminta 

näkyvämmäksi, työsuunnitelma vuodelle 2020,  

 



Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kaisa Leiwo: Kokouksessa on 

esillä ollut mm. Kierrätys, SPR:n sisäisen tarkastuksen raportti (sijoitustoiminta), alkuvuoden 

tulos, Salon toimitila ja henkilöjärjestelyt. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

   

 

PIIRIN TULOS 1-7/2019 

  

Piirin tulos seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta oli noin 120 000 € ylijäämäinen. Edellisenä 

vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 46 000 €. Vuoden 2019 talousarvio on noin 85 000 € 

ylijäämäinen. Vastaanottokeskustoiminnasta saatava hallintokulukorvaus oli n. 100 000 € 

pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta varainhankinnan säästöillä ja sijoitustoiminnasta 

saatavilla suuremmilla tuotoilla pystyttiin kompensoimaan alentuneita hallintokulukorvauksen 

tuottoja.  

 

SPR Varsinais-Suomen piiri odottaa verottajalta veronpalautusta liittyen vv. 2016-2017 

vastaanottokeskustoiminnan elinkeinotulon verohuojennukseen. Verohallinto on tehnyt tästä 

päätöksen 28.2.2019, mutta verottajalta ei ole vielä tullut veronpalautuksesta tietoa. Tämän 

hetkisen tiedon mukaan veronpalautukset tulevat piireille syksyn aikana. 

  

 

HUONEISTON MYYNTI SALOSTA 

 

Piirin hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan myymään Kiinteistö Oy Salon Länsiranta, 9a-

osakkeen ja allekirjoittamaan kauppakirjan, sekä myymään myös kiinteistö Oy:ssä olevia piirin 

omistuksessa olevia autopaikkoja. 

 

 

JÄRJESTÖN HALLITUKSEN VASTAUS LIITTYEN PIIRIN ESITTÄMÄÄN KYSYMYKSEEN 

KONTTITUOTON JAOSTA PIIREILLE 

 

Piirin hallitus merkitsi tiedoksi, että järjestön hallituksen vastausta ei oltu saatu kokoukseen 

mennessä. 

 

 

TALOUS- JA HENKILÖSTÖOSASTON ORGANISOINTI 1.1.2020 ALKAEN 

 

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sirpa Rintasaari jää eläkkeelle vuoden lopussa. Piirin hallitus päätti 

vakinaistaa talous- ja henkilöstösuunnittelija Karoliina Kallioisen määräaikaisen toimen 21.9.2019 

alkaen eikä käynnistä uuden talouspäällikön rekrytointia. 

 

 

VAPAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN MAAKUNTATOIMIKUNNAN KOKOONPANO 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Varsinais-Suomen maakuntatoimikunnan toimikausi päättyy 

31.12.2019. Seuraava kaksivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2020. Piirin hallitus päätti ehdottaa 

piirin kotimaan valmiustoimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäkeä maakuntatoimikunnan 

puheenjohtajaksi. 

 

  

 

 



  

KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus hyväksyi Kiinteistöpalvelu Tuustili Oy:n piirin kannatusjäseneksi.  

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2020 

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2020 vuosikellon, jonka mukaisesti piirin hallituksen kokoukset 

pidetään seuraavasti: 6.2.2020 / 26.3.2020 / 14.5.2020 / 18.-19.9.2020 / 19.11.2020 

Lisäksi vuosikellossa on piirin vuosikokous 25.4.2020 sekä yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020. 

 

 

SEURAAVA KOKOUS 

 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 14.11.2019 klo 17, kokouspaikkana SPR 

Turun VOK, Pansio. 

  

  
 

 
  


