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PIIRIN HALLITUS 4/2021 

 

 

Aika: torstai 20.5.2021 klo 17 

Paikka: Teams-etäyhteys 

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja 

Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja 

Marjo Aaltonen 

Jenni Airola 

Rauno Hoikkala 

Armi-Tuulikki Kraappa 

Petri Raita  

Ilse Reinholdt 

Eliisa Saarela 

Timo Tolppanen 

Mika Vilpo, saapui klo 19.38, § 58 aikana 

 

Kalle-Pekka Mannila  toiminnanjohtaja, esittelijä 

 Sirpa Lehtimäki  järjestöpäällikkö, sihteeri  

 Tuija Hongisto ohjelmapäällikkö 

 Elina Jalonen nuorisotoiminnan suunnittelija 

 Minna Rautanen ohjelmapäällikkö 

 Jaana Sikiö  Turun vastaanottokeskuksen johtaja 

 Tommi Virtanen valmiuspäällikkö 

 

 Anne Pellinen  

 Satu Mustajärvi 

 

Poissa: Kaisa Leiwo 

 

 

48. § KOKOUKSEN AVAUS  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

Avauksen jälkeen kuultiin seuraavat ajankohtaiskatsaukset: 

- Punainen Risti Ensiapu Oy / toimitusjohtaja Anne  Pellinen   

- Koju-toiminta / liiketoimintajohtaja Satu Mustajärvi, liite 48/PH4/2021 

 

 

49. §  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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50. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 

   

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan. 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

51. § 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 Petri Raidan.  

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

52. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (25.3.2021) 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 52/PH4/2021 

 

 Päätösehdotus: 

  

Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. 

  

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

53. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista 

asioista.   

- Halikon vastaanottokeskuksen toiminta päättyy 30.9.2021. 

Toiminnanjohtaja on ilmoittanut piirin hallituksen jäsenille Migrin 

toimeksiannon irtisanomispäätöksestä viestissään 30.3.2021. 

- Kiinteistöt: Punainen Risti Ensiapu Oy on irtisanonut vuokrasopimuksensa 

30.6.2021 alkaen As Oy Otavan 2. krs huoneistosta. Piirin toimisto siirtyy 

toimimaan ko. tiloihin ja 5 krs. huoneisto laitetaan vuokralle. Salossa 

apteekkikiinteistön vuokralainen vaihtui uuteen apteekkariin. Muutos ei 

vaikuta apteekin toimintaan. 

- Henkilöstö: Nuorisotoiminnan suunnittelija Anne Vähätalo-Forma on 

ilmoittanut jatkavansa perhevapaalla vuoden 2022 loppuun, sijaisena jatkaa 

Elina Jalonen. 
- Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen kertoi suunnitelmasta SPR Varsinais-

Suomen piirin siirtymiseen normaalitoimintaan koronaepidemian jälkeen 

(exit). Liite 53/PH4/2021. 
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 Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.  

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

54. §  ILMOITUSASIAT 

 

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia edellisen hallituksen kokouksen 

(25.3.2021) jälkeen, liite 54/PH4/2021 

 

 Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

55. § TOIMIKUNTIEN ASIAT   

 

Toimikuntien puheenjohtajilla ja piirin hallituksen osastokummeilla on 

mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle esille nousseita keskeisiä asioita.  

• Valmiustoimikunnan 29.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 

piirin hallitukselle 1.4.2021. 

• Järjestötoimikunnan 15.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 

piirin hallitukselle 23.4.2021. 

• Hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 11.5.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

on toimitettu piirin hallitukselle 19.5.2021.  

• Lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokous on pidetty 18.5.2021. Pöytäkirja 

toimitetaan piirin hallituksen kokouksen jälkeen. 

 

Valmiustoimikunta / toimikunnan pj Kati Lehtimäki 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

▪ Alueellisen valmiustoiminnan kehittäminen 

▪ Koronatilanteen ajankohtaiskatsaus 

▪ Alueyhdyshenkilön roolikuvaus 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan pj Ilse Reinholdt 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

▪ Lapsi- ja nuorisotoimikunnan edustajia mukana keskustelemassa siitä, 

miten nuoria enemmän mukaan, ideoita mm. vaikuttamiseen  

▪ Viestinnän tuki ja viestintä piirissä ja osastoissa 

▪ 5.5. webinaari 

 

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / toimikunnan pj Timo Tolppanen 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

▪ Toimikuntien yhteiskokouksen ja talousseminaarin anti  

▪ Frank Martelan ja Vapaaehtoisten voimavaraillan anti 

▪ Koronaepidemian ajankohtaiskatsaus  

▪ Ystävä- ja omaishoitajatoiminta 

▪ Tulevan syksyn toiminta: hyte-kiertue, yhteistyö LähiTapiolan ja TOK:n 

kanssa  
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▪ Fiskars-retki siirretty vuodelle 2022 

▪ Hävikkiruuan jako    

 

Lapsi- ja nuoristotoimikunta / toimikunnan pj Eliisa Saarela 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä seuraavat asiat: 

▪ Nuorten some-tiimin uusi jäsen Andrea Mäkelä 

▪ SPR-viikko: tapaturmateema oli hyvä, mutta valmis kuvamateriaali ei 

ollut sellaista, joka olisi tukenut nuorten viestintää   

▪ Nuorten torstaikahvit nyt valtakunnallisia, siirtyy Nuorten Turvatalojen 

Discord-alustalle kesäkuussa, Lapin piiri järjestää seuraavat 

▪ #Avajaiset 31.8.2021, todennäköisesti järjestetään, SPR mukana 

(palautekysely, oma SPR:n piste?) 

▪ Kesäpuuhapaketti nuorten Instagramiin   

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi. 

  

Päätös:  

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

56. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN  
  VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE   

 

Turvapaikkahakemuksia on Suomessa Migrin mukaan tullut vireille aikavälillä 

1.1-10.5.2021 yhteensä 716 kappaletta. Uusia hakemuksia näistä on 201 ja 

uusintahakemuksia 515. 

 

Päätöksiä on tehty edellä mainitulla aikavälillä yhteensä 1 354, joista 

myönteisten osuus on noin 52%, kielteisten ja tutkimatta jättämisten osuus 

noin 44% ja raukeamispäätösten noin 4%. 

 

Päätöksiä on tehty edellä mainitulla aikavälillä yhteensä 1 354, joista 

myönteisten osuus on noin 52%, kielteisten ja tutkimatta jättämisten osuus 

noin 44% ja raukeamispäätösten noin 4%. 

 

Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän 

tarvetta vastaavana, vuotuisen käyttöastetavoitteen ollessa 75 prosenttia. 

 

Lakkautuvat keskukset 

• Imatran vastaanottokeskus, Suomen Punainen Risti (SPR), 200 paikkaa. 

Toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä. 

• Halikon vastaanottokeskus, SPR, 150 paikkaa. Toiminta loppuu 30.9.2021 

mennessä. 

 

Paikkojen vähennykset: 

• Helsingin vastaanottokeskus, Helsingin kaupunki. Paikkamäärä supistuu 

50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

• Kotkan vastaanottokeskus, Kotkan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. 

Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

• Tampereen vastaanottokeskus, Tampereen kaupunki. Paikkamäärä supistuu 

50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

• Vaasan vastaanottokeskus, Vaasan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. 

Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 
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• Kristiinankaupungin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. 

Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

• Porin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi 

paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

• Rovaniemen vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi 

paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen. 

 

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 12.5.2021       

        

Toimipisteet: paikat asukkaita yks.maj. 

Pansio, Turku 250 107 232 

Halikko, Salo 150 91 32 

Aikuispuoli yhteensä 400 198 264 

        

Alaikäisyksikkö Pansio 7 6 2 

 

 

Migri on avaamassa VOK-toimintaa kilpailutukselle, aikataulua ei vielä ole. 

Kartoittavassa keskustelussa Migrin kanssa on ollut mukana puheenjohtaja Harri 

Virta, toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, Turun vastaanottokeskuksen 

johtaja Jaana Sikiö ja Turun vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Heimo Nurmi.  

 

Päätösehdotus: 

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. 

 

 Päätös:  

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

57. § PIIRIN HALLITUKSEN OSASTOKUMMIN NIMEÄMINEN   

 

Piirin hallitus on nimennyt kuudelle osastoalueelle luottamushenkilökummit 

kokouksessaan 18.9.2020 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 

  

Annukka Kinnari ei ole enää piirin hallituksen jäsen, mistä johtuen Turun 

alueelle tulee nimetä uusi luottamushenkilökummi. 

   

Päätös: 

 

Piirin hallituksen kummiksi Turun alueelle nimettiin Rauno Hoikkala. 
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58. §  SELVITYS OSASTOJEN TILASTA OSASTOALUEITTAIN 

   

Piirin hallituksen vuosikelloon vuodelle 2021 on kirjattu, että piirin hallitus arvioi 

osastojen tilaa toukokuun kokouksessaan. Varsinais-Suomen piirissä osastot on 

jaettu kuuteen alueeseen, joille kullekin on nimetty ohjelmatyöntekijäkummi ja 

piirin hallituksen osastokummi. Kokouksessa kummit esittelevät oman alueensa 

osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tilanteen. 

 

Liite 58/PH4/2021, VS osastojen tila 2021. 

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää merkitä esittelyn osastojen tilasta tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

59. §  HUOMIONOSOITUSTEN MYÖNTÄMINEN 

 

Järjestöllä on huomionosoitusohje, jossa on kuvattu eri huomionosoitukset, 

niiden anominen, aikataulu, myöntäminen ja kustantaja. Päivitetty ohje on 

hyväksytty järjestön hallituksen kokouksessa 12.3.2021 (liite 59/PH4/2021).  

 

Huomionosoitusohjeen mukaan piirin hallitus puoltaa joitakin 

huomionosoitusanomuksia (ansiomitalit, kunnialaatta, pöytäviiri ja Hädän 

kolmet kasvot -pienoisveistos) ja joidenkin osalta piirin hallitus päättää 

huomionosoituksen myöntämisestä (ansiomerkki, joissakin tapauksissa 

aktiivimerkki).  

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää valtuuttaa piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan  

päättämään huomionosoitusten puoltamisesta ja myöntämisestä.  

 

Päätös:  

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

60. §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

  

60.1. Seuraavat piirin hallituksen kokoukset:  

• 22.5.2021 klo 10-14 järjestön hallituksen ja piirien hallitusten yhteinen 

tapaaminen  

• 17.-18.9.2021 kokous ja seminaari 

• 18.11.2021 kokous  

 

Keskustelussa todettiin, että syyskuun kokoukselle ja hallitusseminaarille 

etsitään uusi ajankohta.  

 

60.2. Talousseminaari 8.5.2021 

Toiminnanjohtaja kävi läpi 8.5.2021 pidetyn piirin hallituksen ja toimikuntien 

yhteisen talousseminaarin antia. Liite 60.2/PH4/2021. 
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60.3. Ruoka-aputoiminta 

Ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto kertoi, että Suomen Punainen Risti on 

hakemassa Sosiaali- ja terveysministeriöltä tukea ruoka-aputoiminnan 

toteuttamiseksi. Varsinais-Suomen piiri on ilmoittanut halukkuutensa olla 

mukana, ja että alustavasti Raision osasto olisi halukas toteuttamaan ruoka-

aputoimintaa alueellaan. Tällä hetkellä Kaarinan-Piikkiön, Yläneen ja Karinaisten 

osastoissa jaetaan hävikkiruokaa.   

 

 

61. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN    

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03. 

 

 

 

 Kokouksen vakuudeksi 

 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 

 Harri Virta   Sirpa Lehtimäki  

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 __________________________  

 

Petri Raita 
 pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 


