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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 14.11.2019 (PH5/2019) 
 

  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

 

- Järjestön sisäisen tarkastajan käynti. Punaisen Ristin sisäinen tarkastaja Riika Viik 

kävi 21.10.2019 piirissä. Hän tekee töitä järjestön tarkastusvaliokunnan hyväksymän 

työohjelman mukaisesti. Hän kävi läpi piirin ja vastaanottokeskusten prosesseja (mm. 

VOK:n hankinnat ja piirin hallituksen tekemä riskien arviointia).  

- Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto. Maakuntaliittoon on perustettu 

maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaosto. Toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen on 

valittu sen jäseneksi vuosille 2019-2021. 

- Kiinteistöasiat. Salon liikehuoneisto on myyty, ja Palvelupisteen tilasta käydään 

parhaillaan vuokraneuvotteluja. 

- Paperittomat. Turun sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan äänestyksen 

jälkeen päättänyt jatkaa paperittomien hätämajoitusta vuoden 2020 loppuun sopimuksella 

SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa. 

- Kierrätys / Koju. Projektikoordinaattori Miska Keskinen kertoi Kierrätyksen/Kojun 

tilanteesta, hallinto- ja taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 9.12.2019. Asia on 

esillä seuraavassa piirin hallituksen kokouksessa.  

 

 

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. uudet aktiiviset toimikunnan jäsenet, toimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Sofia 

Henriksson, nuorten yleiskokous maaliskuussa 2020 Rovaniemellä, nuorisolinjaus on lausunnolla 

ja siihen pyydetään kommentteja 28.11.2019 mennessä, on valittu työryhmä valmistelemaan 

nuorille toukokuussa järjestettävää hyvinvointitapahtumaa (aiheena tulevat olemaan 

syrjäytyminen, yksinäisyys ja koulukiusaaminen). 

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / toimikunnan sihteeri Minna Rautanen: Kokouksessa 

ovat olleet esillä mm. keskustoimiston pilotti vuosille 2019-2020 kotimaan avusta henkilöille, 

joilla ei ole oikeutta toimeentulotukeen (asian käsittely on vielä kesken), uusia terveyspisteitä on 

perustettu Pyhärantaan, Maaria-Paattisten osastoon ja Naantaliin, lisäksi tulossa myös Raisioon, 

ystävätoiminnan 60 v juhlakiertue toteutui alkuperäistä suunnitelmaa isompana hyte-kiertueena 

(kiertue pysähtyi syksyn aikana 10 osaston alueella ja mukana oli 30 vapaaehtoista) ja sitä 

jatketaan vuonna 2020.  

 



Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kaisa Leiwo 

Hallinto- ja taloustoimikunnassa olleet keskeiset asiat olivat erillisinä pykälinä piirin hallituksen 

kokouksessa. 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Tiina Sinokki: Kokouksessa olivat esillä 

mm. Nälkäpäivä ja sen ideointi ensi vuoden 40-v juhlakeräykseen liittyen, jäsenyys sekä viestintä.  

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

PIIRIN VUODEN 2020 TYÖSUUNNITELMA       

 

Piirin hallitus hyväksyi ehdotuksen piirin työsuunnitelmaksi vuodelle 2020.  

 

 

PIIRIN VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TULOSENNUSTE 2019 

 

Piirin tulosennuste perustuu 1-8/2019 tuloslaskelmaan ja on n. 105 000 € ylijäämäinen. Vuoden 

2019 talousarvio on noin 85 000 € ylijäämäinen. Tulosennusteessa ei ole huomioitu 

kertaluontoisia eriä (veronpalautus vuosilta 2016-2017, kertakuluna kirjattava remontti). 

 

Hyväksytyn talousarvioesityksen mukaisesti vuoden 2020 ylijäämäksi muodostuu n. 190 000 €. 

Talousarvioesitys ei sisällä valmistelussa olevaa, kolmen piirin yhteistä kierrätystavaratalo -

toimintaa. Järjestötoiminnan osalta talousarvioesitys sisältää piirin ja osastoviestinnän 

tukihankkeen jatkamisen vuoden 2020 loppuun saakka (sisältää 1 htv).   

 

 

TILINTARKASTAJIEN TARKASTUSRAPORTTI     

 

Piirin hallitus päätti merkitä raportin tiedoksi. 

 

 

INVESTOINTIRAHASTON PURKAMINEN 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 28.10.2019.  

Piirin hallitus päätti merkitä investointirahaston purkamisen tiedoksi. 

 

 

PIIRIN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN  

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä päivitetyn valmiussuunnitelman, ja päätti, että jatkossa piirin 

valmiussuunnitelman päivitys tuodaan piirin hallituksen esityslistalle sen jälkeen, kun kotimaan 

valmiustoimikunta on sen ensin käsitellyt. 

 

 

SPR:N LIEDON JA TARVASJOEN OSASTOJEN YHDISTÄMINEN 1.1.2020 ALKAEN 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä SPR:n Liedon ja SPR:n Tarvasjoen osastojen yhdistymisen 1.1.2020 

alkaen osastojen esitysten mukaisena. Yhdistyvän osaston nimi on SPR Liedon osasto.  

 

 

  



JÄRJESTÖN HALLITUKSEN VASTAUS LIITTYEN PIIRIN HALLITUKSEN ESITTÄMÄÄN 

KYSYMYKSEEN KONTTITUOTON JAOSTA PIIREILLE 

 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

  

SPR VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN EDUSTAJAN VALINTA JÄRJESTÖN YLEISKOKOUKSEEN 

JA VAALITOIMIKUNTAAN   

 

Piirin hallitus päätti valita Kati Lehtimäen piirin edustajaksi yleiskokoukseen ja sen henkilövalintoja 

valmistelevaan vaalitoimikuntaan. 

 

 

SEURAAVA KOKOUS 

Mahdollinen ylimääräinen piirin hallituksen kokous pidetään tiistaina 17.12.2019 klo 17  

 

 

TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ 

 

Toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen saavuttaa vanhuuseläkkeelle oikeuttavan iän 1.7.2020. 

Heikkisen toivomuksena on, että piirin hallitus käynnistää uuden toiminnanjohtajan hakuprosessin 

niin että seuraaja voisi aloittaa tehtävässä 1.7.-31.12.2020 välisenä aikana. 

 

Piirin hallitus merkitsi toiminnanjohtajan ilmoituksen tiedoksi ja päätti nimetä toiminnanjohtajan 

valintaa valmistelevan työryhmän.   

 

  


