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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat mm. seuraavat asiat: 

 

- SPR Turun vastaanottokeskus. Punkalaitumen toimipisteen toiminta päättyy 

31.12.2020.  

- Kaksi kannanottoa piiristä kesän aikana. Turun Sanomissa aliokirjoitus otsikolla 

”Vapaaehtoistoimintaa kotoa käsin”. Kirjoituksen olivat tehneet Tuija Hongisto, Pauliina 

Pensikkala ja Minna Rautanen. / Vastaus Varsinais-Suomen liiton ja Ely-keskuksen 

pyyntöön näkemyksestä ”Pandemian sosiaaliset vaikutukset ja elpymisen kannalta 

keskeiset toimenpiteet Varsinais-Suomessa”. 

- KivaKesä kulmilla. Piiri oli Turun kaupungin kumppanina lapsille ja lapsiperheille 

suunnatussa ”KivaKesä kulmilla” -toiminnassa, SPR:n vastuualueena oli Jäkärlän 

toimipiste.   

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat maaliskuun piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Nuorisotoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Eliisa Saarela: Kokouksissa ovat olleet 

esillä mm. seuraavat asiat: 

- Nuorten instagram-tili on aktivoitu, sitä hoitaa 3 päivittäjää. 

- Nuorten yleiskokous järjestettiin etäyhteydellä. 

- Etäläksyhelppi-koulutus ja -kerho toteutuivat. 

- Korona-aikana keväällä järjestettiin nuorten torstaikahveja.  

 

Kotimaan valmiustoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Kati Lehtimäki. Kokouksissa 

ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Tähän mennessä toimikunnalla on ollut jo 12 kokousta tänä vuonna, syynä on korona. 

- Kesällä aiheena oli myös Caritas-toiminta. 

- Alueellinen valmius: Toimikunta on päättänyt, että se on toimintamalli jatkossakin. Toimikunta 

on perustanut työryhmän valmistelemaan asiaa.  

- Kriisiviestinnän huoneentaulu. 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan jäsen Ilse Reinholdt: Kokouksissa ovat olleet esillä 

seuraavat asiat: 

- Korona-aikana koulutukset ja perehdytykset ovat siirtyneet pidettäväksi etäyhteyksin, niistä 

on selvitty ihan hyvin. Samoin piirin vuosikokoukseen, yleiskokoukseen kuin Nälkäpäiväänkin 

korona on tuonut uusia järjestelyjä. 



- Viestinnän merkitys on korostunut: some ja sähköinen viestintä ovat lisääntyneet, ja  osastot 

ovat perustaneet some-tilejä näkyvyyden lisäämiseksi.  

- Järjestötoimikunta esittää piirin hallitukselle, että jatkossakin piirissä tulisi olla käytettävissä 

viestinnän henkilöresurssi. 

 

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / toimikunnan sihteeri Minna Rautanen: Kokouksessa 

ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Korona on ollut esillä: Miten voidaan etänä järjestää toimintaa ja koulutuksia. Esim. 

puhelinystävätoiminta on onnistunut hyvin, ja sen toivotaan myös jatkuvan. 

- Miten saadaan uusia toimijoita ja miten pidetään kiinni nykyisistä?   

- Hyte-kiertue 2019 onnistui hyvin ja sitä oli tarkoitus jatkaa. Seurataan koronatilannetta.  

- Etäosallistuminen on tuonut uusia toimijoita, ja koulutukset on saatu toteutettua kun 

osallistujia on ollut. 

  

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 

PIIRIN TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN 

 

Piirin työjärjestys päivitettiin. 

 

 

TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT 

 

Piirin hallitus päätti valita toimikuntien puheenjohtajat seuraavasti:   

- Valmiustoimikunta: Kati Lehtimäki  

- Hyvinvointi- ja terveystoimikunta: Timo Tolppanen 

- Järjestötoimikunta: Ilse Reinholdt 

- Lapsi- ja nuorisotoimikunta: Eliisa Saarela 

- Hallinto- ja taloustoimikunta: Kaisa Leiwo 

 

 

TOIMIKUNTIEN JÄSENET 

 

Piirin hallitus valitsi toimikuntien jäsenet. 

 

  

PIIRIN HALLITUKSEN JA TOIMIHENKILÖIDEN KUMMIALUEET JA KUMMIOSASTOT 

 

Piirin hallituksen jäsenten kummialueet päätettiin seuraavasti: 

- Itäinen alue: Petri Raita 

- Loimaan alue: Jenni Airola 

- Läntinen alue: Mika Vilpo 

- Salon alue: Marjo Aaltonen 

- Turun alue: Annukka Kinnari 

- Vakka-Suomi: Armi-Tuulikki Kraappa 

 

 

PIIRIN TULOS 1-7/2020 

 

Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. 

 

 



  

VÄLIARVIOINTI PUNAISEN RISTIN KORONA PANDEMIAN TEHTÄVISTÄ 

 

Väliarviointi merkittiin tiedoksi.  

 

  

KOJU -KIERRÄTYSMYYMLÄTOIMINNAN VALMISTELU 

 

Esittely merkittiin tiedoksi. 

  

 

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄRJESTÖJAOS 

 

Piirin hallitus päätti esittää toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilan edustamaan SPR:n Varsinais-

Suomen piiriä Varsinais-Suomen yhteistyöryhmä järjestöjaostossa 1.11.2020 lähtien.  

 

  

SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA NIIDEN TEEMOIKSI  

VUONNA 2021 

 

Piirin hallitus päätti vuoden 2021 kokousaikataulut ja teemat.  

 

 

SPR:N UUDENKAUPUNGIN JA VEHMAAN OSASTOJEN YHDISTYMINEN 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Uudenkaupungin ja Vehmaan osastojen 

yhdistymisen 1.1.2021 alkaen.  

 

 

PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET  

 

Piirin hallitus hyväksyi pankkitilien käyttöoikeuksien päivitykset. 

 


