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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 19.11.2020 (PH6/2020) 
 

 
  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat mm. seuraavat asiat: 

 

- Pauli Heikkisen eläkekahvit. Kahvitilaisuus pidettiin 30.10.2020 Holiday Club 

Caribiassa, ja kahveille osallistui noin 150 henkilöä. Eläkemuistamisina kertyi yhteensä 

2222 € piirin lasten ja nuorten toimintaan. 

- Joulun aika. Piirin jouluglögit on tältä vuodelta peruttu koronatilanteesta johtuen. 

Piiritoimisto on suljettuna asiakaspalvelun osalta 23.12.2020-3.1.2021 välisen ajan. 

- Paperittomien hätämajoitus. Toiminta loppuu piirin toimintana vuoden 2020 lopussa, 

ja toiminta jatkuu Turun kaupungin toimintana. 

  

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Valmiustoimikunta / toimikunnan pj Kati Lehtimäki 

Toimikunnan kolmessa kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Korona-auttaminen. Suositus etätoiminnasta kaikissa toiminnoissa 

- Alueellinen valmiustoiminta 

- Toimintasuunnitelman tavoitteet ja painopisteet 

- Influenssarokotuksissa avustaminen 

- Kristiina Kumpula on ollut mukana toimikunnan kokouksessa 15/2020 (28.10.2020) 

- Piirin valmiussuunnitelman päivittäminen 

- Caritas-toiminta 

 

Lapsi- ja nuoristotoimikunta / toimikunnan pj Eliisa Saarela 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Toimikunnan rooli 

- Nuorisolinjaus 

- Lasten ja nuorten yksinäisyyden lievittäminen 

- Nuorten jouluglögit etänä, vuoden 2021 vuosikello 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan pj Ilse Reinholdt 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Piirin webinaarit ja niiden jatko 

- Toimintasuunnitelman painopisteet ja viestinnän hanke 

- Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan   

- Piirin hallituksen kummien rooli 

- Alueellinen yhteistyö  

 

  



Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / toimikunnan pj Timo Tolppanen  

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- Toimintasuunnitelma  

- Vapaaehtoistoiminta on ollut haasteellista korona-aikana  

- Teamsin käyttö työvälineenä 

- Koronatilanne 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan pj Kaisa Leiwo 

Toimikunnan kokouksessa esillä olleet asiat olivat piirin hallituksen esityslistan asioina. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 

VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

  

VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 

 

Hyväksyttiin esitetyt muutokset piirin valmiussuunnitelmaan  

  

 

PIIRIN VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO       

 

Hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.  

 

 

TILINTARKASTAJIEN TARKASTUSRAPORTTI     

 

Merkittiin raportti tiedoksi. 

 

  

ALUEELLINEN VALMIUSTOIMINTA 

  
Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti järjestön tulee tarjota koko toiminta-alueella 

tasapuolisesti samanlaista riskeihin perustuvaa apua avuntarvitsijoille tai tukea yhteiskuntaa 

kattavasti. Korona-aika opetti paikallisen toiminnan olevan haavoittuvaa mikäli yksittäisen 

osaston jäsenillä tai vapaaehtoisilla ei ole mahdollisuutta auttaa.  

 

SPR Varsinais-Suomen piiri keväisen poikkeustilan alkaessa päätti toteuttaa korona-ajan 

auttamistoimintaa alueellisesti kootulla valmiustoiminnalla. Alueelliseen valmiustoimintaan 

sisällytettiin myös muiden järjestöjen vapaaehtoisten toiminta ja ns. spontaanit tapahtuma-

motivoituneet vapaaehtoiset. 

 

Piirin hallitus päätti,  

- että piirin alueella osastojen valmius- ja muu auttamistoiminta toteutetaan 

seutukunnittain piirin tukemana osastojen välisenä yhteistoimintana. Valmiusalueina 

käytetään seutukuntia: Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu ja Vakka-Suomi. 

Viidentenä alueena maakunnassa toimii erillisenä Turunmaa (Vastuu: SPR Turunmaan 

piiri).  

- että Punaisen Ristin vapaaehtoistoimijat järjestäytyvät toimintaan maakunnallisesti 

yhtenäisenä poolina, joita perehdytetään, koulutetaan ja tuetaan seutukunnallisina 

toimintaryhminä. Auttamistilanteissa pooliin voidaan sisällyttää myös muita kuin SPR 

osastojen jäseniä, kuten korona-auttamisen aikana on tehty.  

- esittää osastoille, että ne käsittelevät asiaa vuoden 2021 ensimmäisessä hallituksen 

kokouksessa ja sitoutuvat yhteiseen malliin. Vuoden 2021 aikana hiotaan yhdessä 

osastojen kanssa toiminnan toteutuksen yksityiskohdat ja asiaan liittyviä 

toimintatapoja.   

 
  



 

KOJU-KIERRÄTYSMYYMÄLÄTOIMINTA   

 

Asiaa käsitellään piirin hallituksen joulukuun kokouksessa 

 

 

CARITAS-TOIMINTA 

 

Punainen Risti on toteuttanut Caritas-toimintaa saaristomerellä vuodesta 1988. Toimintaa 

toteutettiin Punaisen Ristin (keskustoimisto) omistamalla m/s Caritas-aluksella Varsinais-

Suomen ja Turunmaan piirin yhteisenä toimintana. Caritas-ensivastetoimintaa on toteutettu 

yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran Turun meripelastusyhdistyksen kanssa vuodesta 

2014. Työnjako toiminnassa on ollut, että meripelastusyhdistys vastaa alustoiminnasta ja 

Punainen Risti varsinaisesta ensivastetoiminnasta, kuitenkin niin, että Punainen Risti vastaa 

ensivastetoiminnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille sen sopimuskumppanina.  

 

Piirin valmiustoiminnan tai viranomaisyhteistyön näkökulmasta toiminnasta on ollut 

merkitystä varsinkin aikaisemmin, mutta viime aikoina tämä merkitys on vähentynyt. 

 

Keskustelu merkittiin tiedoksi ja Caritas-toiminnan jatkoa käsitellään seuraavassa 

kokouksessa. 

  
 

 


