
PÖYTÄKIRJA   

   
  

PIIRIN HALLITUS 3/2021 

 

Aika: torstai 25.3.2021 klo 17 

Paikka: Teams-etäyhteys 

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja 

Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja 

Marjo Aaltonen 

Jenni Airola 

Annukka Kinnari  

Armi-Tuulikki Kraappa 

Kaisa Leiwo 

Petri Raita  

Eliisa Saarela 

Timo Tolppanen 

Mika Vilpo 

 

Kalle-Pekka Mannila  toiminnanjohtaja, esittelijä 

 Sirpa Lehtimäki  järjestöpäällikkö, sihteeri  

Tuija Hongisto ohjelmapäällikkö  

Elina Jalonen nuorisotoiminnan suunnittelija  

Marianna Lindeman henkilöstö- ja taloussuunnittelija 

Minna Rautanen ohjelmapäällikkö 

 Riikka Salomaa kirjanpitäjä  

Jaana Sikiö  Turun vastaanottokeskuksen johtaja 

 Tommi Virtanen valmiuspäällikkö  

  

Poissa: Ilse Reinholdt 

 

 

29. § KOKOUKSEN AVAUS  

 

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen. 

 

 

30. §  PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on 

päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

 

 Päätösehdotus: 

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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31. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 

 

Esityslistalle lisättiin  

- § 45, Vuosikokouksen koollekutsuminen. 

- Muut asiat § 46, lisättiin kohta: toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilan 

koeaika päättyy 31.3.2021. 

   

Päätösehdotus: 

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan. 

 

 Päätös: 

 

 Lisäysten jälkeen esityslista vahvistettiin.  

 

 

32. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

  

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa 

kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja. 

 

 Päätösehdotus: 

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Kaisa Leiwon.  

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

 

33. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (4.2.2021) 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 33/PH3/2021 

 

 Päätösehdotus: 

 Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. 

  

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

34. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista 

asioista.  

 

Katsauksessaan toiminnanjohtaja nosti esille seuraavat asiat: 

 

VOK–toiminnan verotus  
- Valitus vastaanottokeskustoiminnan yleishyödyllisyydestä. Piiri on saanut 2020 

hallinto-oikeudesta kielteisen päätöksen ja on haettu valituslupaa 

korkeimmasta hallinto-oikeudesta. KHO:lta on tullut tieto, että valituslupaa ei 

myönnetä, eli VOK-toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi 

- Valitus vastaanottotoiminnan veronhuojennuspäätöksestä. Verohallinto on 

hyväksynyt verohuojennuksen vuosille 2016-2017. Verohuojennusta vuosille 
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2018-2020 ei ole myönnetty, ja KHO:lta on tullut tieto, että valituslupaa ei 

myönnetä.  

- Uusi verohuojennushakemus. Vuosille 2018-2022 on tehty uusi 

verohuojennushakemus. Asian käsittely on vielä kesken.  

- Saadut päätökset eivät vaikuta piirien vuoden 2020 tilinpäätöksen tulokseen 

tai taseeseen, koska vok-toimintaa on käsitelty veronalaisena 

elinkeinotoimintana.  

- Asian käsittelyä jatketaan järjestön sisällä. 

 

VOK- kilpailutukseen osallistuminen 

- Maahanmuuttovirasto (Migri) on käynnistänyt valmistelut uuden dynaamisen 

hankintajärjestelmän (DPS) perustamiseksi aikuisten ja perheiden 

vastaanottokeskustoiminnan hankintoja varten. DPS- hankintajärjestelmään 

ilmoittautuneiden organisaatioiden kesken tehtävien kilpailutusten kautta 

voidaan jatkossa perustaa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksia.    

- Migri tiedustelee, onko SPR Varsinais-Suomen piirillä kiinnostusta ylläpitää 

jatkossa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskustoimintaa, ilmoittautua 

perustettavaan DPS-hankintajärjestelmään ja osallistua siinä mahdollisesti 

järjestettäviin kilpailutuksiin. 

 

Kojun liiketoimintajohtaja 

Kojun liiketoimintajohtajaksi on valittu Satu Mustajärvi. Hänellä on 

kaupallinen koulutus ja vahva kokemus kaupan alalta. Satu toimii tällä 

hetkellä SPR Nokian osaston toiminnanohjaajana. Hän on ollut mm. Partioaitta 

Oy:ssä myynti- ja henkilöstöjohtajana, Hämeen Partiokauppa Oy ja 

Partiopatikka Oy:n toimitusjohtajana ja työskennellyt myös mm. Oyj 

Stockmann Apb, Aleksi 13 ja Lindex Oy:n palveluksessa. 

 

 Päätösehdotus: 

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.  

Hallitus päättää, että Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri voi ilmoittaa 

halukkuutensa osallistua vastaanottokeskustoiminnan mahdollisiin 

kilpailuttamisiin. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

35. §  ILMOITUSASIAT 

 

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia edellisen hallituksen kokouksen 

(4.2.2021) jälkeen, liite 35/PH3/2021 

 

 Päätösehdotus: 

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin, ja lisäksi piirin hallitus päätti hyväksyä ansiomerkkien 

myöntämisen Ilmoitusasiat-liitteeseen kirjatuille henkilöille. 
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36. § TOIMIKUNTIEN JA KUMMIALUEIDEN ASIAT   

 

Toimikuntien puheenjohtajilla ja kummeilla on mahdollisuus esitellä piirin 

hallitukselle esille nousseita keskeisiä asioita.  

• Järjestötoimikunnan 9.2.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 

piirin hallitukselle 11.2.2021. 

• Valmiustoimikunnan 16.2.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 

piirin hallitukselle 16.3.2021. 

• Lapsi- ja nuorisotoimikunnan 18.2.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 22.2.2021. 

• Hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 2.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 18.3.2021. 

• Hallinto- ja taloustoimikunnan 10.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 18.3.2021. 

• Lapsi- ja nuorisotoimikunnan 18.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 19.3.2021. 

 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan vpj Annukka Kinnari 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Vapaaehtoisten motivointi ja vastaanotto – valmistautuminen toimikuntien 

yhteiskokoukseen. Mikä motivoi ja saa jatkamaan Punaisessa Ristissä 

vapaaehtoisena myös tulevaisuudessa. Auttamisen ilo on motivoivin asia. 

- Erilaisuuden huomioiminen vapaaehtoistoiminnassa tulevaisuudessakin. 

Tämän keskustelun pohjalta on 5.5.2021 webinaari, jonka aiheena on 

”Vapaaehtoisena moninaisessa Punaisessa Ristissä”  

- Vapaaehtoisten vastaanottoprosessi – olisi hyvä olla malli, jolla sitä voi 

toteuttaa. Lopullinen toteutus riippuu osaston omista resursseista. 

 

Valmiustoimikunta / toimikunnan pj Kati Lehtimäki 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Koronaepidemia: auttamistoiminta jatkuu varsinkin Turussa, 

koronatiedottaminen Turun lähiöissä, 70-80-vuotiaiden kontaktointi  

- Rokotusavustaminen käynnissä Turussa, Kaarinassa ja Paimiossa 

- Pelastustoimi-yhteistyön kehittäminen. 

- Caritas-ensivaste -yhteistyösopimus Meripelastusyhdistyksen osalta on 

irtisanottu ja Ensivastesopimuksen hälytys-evy-osuus irtisanottu VSSHP:n 

kanssa ja tehty alustava esitys uudesta sopimuksesta.  

- Alueellinen valmiustoiminta: Tehty kysely osastoille, Risto Paukku jatkaa 

valmiussuunnittelua osastojen kanssa. Asia ollut esillä Pj-foorumissa. Tulossa 

koulutuksia osastoille. 

- Alueyhdyshenkilön tehtävien ja roolin kuvaus sekä prosessi henkilön 

valintaan: Työryhmä koottu tekemään tätä, Tommi Virtanen vastuuhenkilönä. 

- Syksyllä valmiusseminaari turvallisuuden edistämisestä.  

 

Lapsi- ja nuoristotoimikunta / toimikunnan pj Eliisa Saarela 

Toimikunnan kahdessa kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Ystävä yksinäiselle -webinaari onnistui hyvin, hyvät puhujat, 26 osallistujaa 

- Some-tiimi: Tiimi on tuottanut kiinnostavaa sisältöä somessa. Kaksi uutta 

kiinnostunut tulemaan mukaan some-tiimiin. 

- Päätetty kuvata mainosvideo nuorten toiminnasta, kuvaus on siirretty 

kesäkuulle koronaepidemiasta johtuen. 

- Piirin viime vuonna aloittama ”Nuorten torstaikahvit” jatkuu nyt 

valtakunnallisena. Varsinais-Suomen piirin vastuu on 8.4. tilaisuudesta.  
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- #avajaiset: suunnitellaan pidettäväksi syksyllä yhdessä Turun kaupungin 

nuorisotoimen kanssa. Suunnattu yläkoulujen 7 luokille, mukana Duudsonien 

Jarppi ja HP. Toteutusta muokataan koronatilanteen mukaan.  

 

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / toimikunnan pj Timo Tolppanen 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

- Ennakkoluuloton edelläkävijä: Myönnettiin Varsinais-Suomen piirin tunnustus 

MLL Varsinais-Suomen piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi 

Karvoselle. 

- Maailman terveyspäivän webinaarissa puhujana  Frank Martela 7.4.2021. 

- Koronaepidemian tilanne. 

- Ystävätoiminnan kuulumiset: Omaishoitajien juttuluuri -toiminta aloitetaan 

uudelleen, ensin kysely siihen liittyen. Ystäväkursseilla koulutetaan myös 

puhelinystävätoimintaan. 

- Monimuotoinen ystävätoiminta: Kaksi opiskelijaa tekee lopputyön 

monimuotoisesta ystävätoiminnasta. 

- Voimavarailta vapaaehtoisille 14.4.2021. 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / toimikunnan pj Kaisa Leiwo 

- Toimikunnassa ollut esillä tämän kokouksen eri pykälissä esille tulevat asiat: 

tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvion tarkennus ja talouden 

tasapainottamissuunnitelma. 

- Toimikunta esittää piirin hallitukselle, että perustetaan sijoitustoimikunta, joka 

laatii piirille sijoitussuunnitelman.  

- Ehdotuksena järjestää toimikuntien yhteinen kokous, jossa käsitellään 

talousasioita ja varainhankinnan mahdollisuuksia.   

 

Piirin hallituksen kummit 

  Piirin hallituksen kummien katsauksia ei tässä kokouksessa ollut. 

 

 Päätösehdotus: 

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien ja kummien katsaukset tiedoksi. 

  

Päätös:  

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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37. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN  

  VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE   

 

Turvapaikkahakemuksia on Suomessa Migrin mukaan tullut vireille aikavälillä 1.1-

8.3.2021 yhteensä 378 kappaletta. Uusia hakemuksia näistä on 124 ja 

uusintahakemuksia 254 

 

 Päätöksiä on tehty tänä vuonna yhteensä 626, joista myönteisten osuus on noin 

52%, kielteisten ja tutkimatta jättämisten osuus noin 44% ja raukeamispäätösten 

noin 4%. 

 

Valtakunnallisessa vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 5 908 henkilöä (aikuisia 

ja perheitä 5 811 ja yksin tulleita alaikäisiä 97). Näiden lisäksi alaikäisten 

hybridiyksiköissä majoittuu 57 jo oleskeluluvan saanutta, kuntaan muuttanutta 

alaikäistä. 

 

Järjestelmässä kirjoilla olevien määrä laski viime viikosta 56 hengellä. Edellisellä 

viikolla oli laskua 29 hengen verran.  

 Vastaanottokeskuksia on toiminnassa yhteensä 31 (aikuisten ja perheiden 

keskuksia 24 ja alaikäisyksiköitä 7). 

 Käyttöaste aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksissa on noin 61 % ja 

alaikäisyksiköissä noin 79 %. 

 

Lakkautuvat keskukset 

• Nihtisillan vastaanottokeskus, lakkautuu 30.6.2021 

Paikkojen vähennykset 

• Robert Huberin tien vastaanottokeskus, supistuu 75:llä paikalla 1.4.2021. Uusi 

paikkamäärä on 375. 

 

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö antaa kokouksessa 

tarkemman selvityksen turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan 

valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden 

tilanteesta 

 
SPR Turun vastaanottokeskus, 
majoitusraportti 18.3.2021       

        

Toimipisteet: paikat asukkaita yks.maj. 

Pansio, Turku 250 120 249 

Halikko, Salo 150 92 34 

Aikuispuoli yhteensä 400 212 283 

        

Alaikäisyksikkö Pansio 7 6 1 

 

 

Päätösehdotus: 

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotus hyväksyttiin, ja lisäksi päätettiin, että liikkuvuuden analyysj ja 

ennuste turvapaikanhakijoiden osalta otetaan esille seuraavassa kokouksessa.  
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38. § PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020 
 
                   Kokouksessa esitellään piirin henkilöstöraportti vuodelta 2020.  

Liite 38/PH3/2021 

 

Päätösehdotus: 

Piirin hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.  

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

39. § PIIRIN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN  

TOIMINTAKERTOMUS       

 
Vuoden 2020 tulos oli ylijäämäinen 76.703,28 € (v.2019; 479.843,40 €).  

  

Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yht. 9.968.257,91 € 

(v.2019; 10.785.232,92 €) ja kulut ennen poistoja yht. 9.879.310,09 € (v.2019; 

10.292.615,20 €). Poistot, 12.244,54 €, on tehty suunnitelman mukaisesti. 

  

Tilivuoden tulos oli hyvä. Vuoden 2020 ylijämän selittää koronaviruksen 

aiheuttamat kulusäästöt mm. tapahtumien peruuttamisten takia. SPR:n Varsinais-

Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin 

auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen piirin alueella. 

 
Tilinpäätöksen osalta valvontatilintarkastus pidettiin 3.-5.3.2021. 

 
Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 10.3.2021 käsitellyt vuoden 2020 

tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja hyväksynyt ne esitettäväksi 

piirin hallitukselle. 

  

Tuloslaskelma liite 39.1/PH3/2021, tase liite 39.2/PH3/2021 ja toimintakertomus 

liite 39.3/PH3/2021. 

 

Päätösehdotus: Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen 

liitteiden 39.1/PH3/2021 ja 39.2/PH3/2021 mukaisena ja piirin hallituksen 

toimintakertomuksen liitteen 39.3/PH3/2021 mukaisesti. Tilinpäätös hyväksytään 

sähköisesti. Piirihallituksen jäsenten tulee tehdä lähipiiri-ilmoitus. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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40. §  PIIRIN VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS   

 

Liitteenä ehdotus SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomuksesta. 

Liite 40/PH3/2021 

 

Päätösehdotus: 

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 vuosikertomuksen liitteen 

40/PH3/2021 mukaisena. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

 

41. §  VUODEN 2021 TALOUSARVION TARKENNUS 

 

Piirin hallitus on kokouksessaan 19.11.2020 hyväksynyt piirin talousarvion 

vuodelle 2021. Arvio on alkuvuoden 2021 aikana tarkentunut, liitteenä hallinto- ja 

taloustoimikunnan kokouksessaan 10.3.2021 käsittelemä ja hyväksymä 

tarkennettu talousarvio vuodelle 2021. Tarkennusten seurauksena piirin 

talousarvioesitys on ylijäämäinen 29 512 €.  

 

Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 10.3.2021 käsitellyt vuoden 2021 

tarkennetun talousarvion ja hyväksynyt sen esitettäväksi piirin hallitukselle. 

 

Talousarvioesitys, liite 41/PH3/2021. 

  

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää hyväksyä tarkennetun talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja 

esittää sen vuosikokoukselle liitteen 41/PH3/2021 mukaisesti.  

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

42. §  SPR:N HALLITUKSEN OHJE PERIAATTEISTA KOSKIEN PÄÄTÖKSENTEON  
  JULKISUUTTA 

  

Järjestön hallitus on kokouksessaan 29.1.2021 hyväksynyt päivitetyn ohjeen 

päätöksenteon julkisuudesta. Jatkossa järjestön hallituksen kokouksista 

julkaistaan tiedotteet jäsenille ja hallituksen valiokuntien ja toimikuntien 

kokouksista ryhdytään tiedottamaan tiivistelmien muodossa. Myös hallituksen 

varsinaiset pöytäkirjat julkaistaan edelleen verkkosivuilla. 

 

Kaikkien päätöksentekoelinten tulee noudattaa mahdollisimman suurta 

avoimuutta kuitenkin liikesalaisuuksia ja yksilönsuojaa kunnioittaen. Nämä 

poikkeukset on huomioitu ohjeessa. Ohje koskee rajatuilta osin myös piirin 

hallitusten toimintaa ja se tulee käsitellä piirin hallituksessa. Ohje ja 

avoimuuskysymykset on hyvä nostaa esille myös esimerkiksi piirin 

vuosikokouksissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa osastojen kanssa kevään 

aikana. 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/7305f694-52df-457b-8a28-48f3fcead789

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



PÖYTÄKIRJA   

   
Joissakin piireissä hallituksen päätöksistä tiedotetaan jo nyt hyvin kattavasti ja 

avoimesti, mutta vaihtelua valtakunnallisesti on paljon. Hallituksen päivitetty ohje 

löytyy RedNetistä. Ohje tulee käsitellä piirin hallituksessa kevään 2021 aikana. 

Toiminnanjohtaja raportoi keskustoimistoon, miten ja milloin asia on käsitelty. 

 

SPR:n hallituksen ohje periaatteista koskien päätöksenteon julkisuutta, liite 

42/PH3/2021 

 

Päätösehdotus:  

Todetaan hallituksen päivitetty ohje päätöksenteon julkisuudesta. Päätetään 

noudattaa annettua ohjetta ja jatkossa pöytäkirjat julkaistaan ohjeen mukaisesti 

piirin sivuilla. 

 

Päätös: 

 

Piirin hallitus päätti, että toimitaan jatkossa ohjeen mukaisesti, mutta 

tarkennuksena että pöytäkirja lisätään piirin nettisivuille viikon kuluessa, erillistä 

tiedotetta ei tehdä. 

 

 

43. §  PIIRIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA 

 
Tasapainottamissuunnitelma on tehty keskustoimiston ohjeistuksen pohjalta. 

Talouden ennakointi vuodelle 2021 on realistinen hyväksytyn talousarvion 

mukaisena. Vastaanottokeskustoiminta on piirin ylläpitämänä jatkunut vuodesta 

1991 keskeytymättömänä. Piirin taloustilanne on hyvä ja tase vahva. Viimeisin 

alijäämäinen vuosi on ollut 2010. Piirin taloudellinen vakavaraisuus antaa 

mahdollisuuden tehdä sopeuttamistoimia pitkällä aikavälillä.  

 

Piirin tasapainottamissuunnitelmaa on käsitelty hallinto- ja taloustoimikunnan 

kokouksessa 10.3.2021. Hallinto- ja taloustoimikunta esittää 

tasapainottamissuunnitelman hyväksymistä piirihallitukselle. 

 

Hallinto- ja taloustoimikunta esittää piirin hallitukselle, että perustetaan erillinen 

sijoitustoimikunta, joka laatii piirille sijoitussuunnitelman. Lisäksi hallinto- ja 

taloustoimikunta esittää, että piirille tehdään yksityiskohtaisempi 

tasapainottamissuunnitelma. 

 

Piirin talouden tasapainottamissuunnitelma, liite 43/PH3/2021. 

 

Päätösehdotus:  

Hallitus hyväksyy tasapainottamissuunnitelman ja se lähetettään SPR:n 

talousjohtajalle.  

 

Hallitus päättää perustaa sijoitustoimikunnan, piirin sijoitussuunnitelman 

tekemistä varten.  

 

Päätetään valmistella piirille yksityiskohtaisempi tasapainottamissuunnitelma.  

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin, ja lisäksi päätettiin, että toiminnanjohtaja valmistelee 

sijoitustoimikunnan kokoonpanon ja tuo sen piirin hallitukselle hyväksyttäväksi. 
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44. §  JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN SISÄISEN TARKASTUKSEN 

 LOPPURAPORTTI 

 
SPR:n keskustoimiston sekä piirien johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisestä 

tarkastuksesta on tehty raportti, joka lähetettiin piiriin 18.1.2021. 

Toimenpidesuunnitelmat tulee toimittaa Punaisen Ristin sisäiselle tarkastajalle 

Riika Viikille pääsiäiseen (2.4.) mennessä. Hän esittelee tarkastuksen havainnot, 

suositukset sekä järjestöyksiköiden tekemät toimenpidesuunnitelmat 

tarkastusvaliokunnalle huhtikuussa 2021 pidettävässä kokouksessa. 
 

Johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen loppuraportti, liite  
 44/PH3/2021. 

 

Päätösehdotus:  

Hallitus hyväksyy toimenpidesuunnitelmat ja ne lähetetään SPR:n sisäiselle 

tarkastajalle. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

  

45. §  SPR VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VUOSIKOKOUS 

 

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään lauantaina 17.4.2021 klo 10. 

Kokouspaikkana on SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskakkonen (os. 

Yliopistonkatu 24 A, Turku), mutta koronaepidemiatilanteesta johtuen kokous 

pidetään Teams-etäyhteyden kautta. 

 

 Päätösehdotus:  

Hallitus päättää kutsua SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksen pidettäväksi 

lauantaina 17.4. 2021 klo 10  

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

46. §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

  

46.1. Seuraavat piirin hallituksen kokoukset:  

• 20.5.2021 

• 17.-18.9.2021 kokous ja seminaari 

• 8.5.2021 piirin hallituksen ja toimikuntien yhteiskokous talousasioihin ja 

varainhankintaan liittyen  

 

Piirin toimihenkilöt poistuivat kokouksesta, klo 19.20. 
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46.2. Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilan työsuhde 

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannilan koeaika päättyy 31.3.2021  

 

Päätös: 

 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi saaduksi. 

 

 

47. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN    

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 
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