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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 15.11.2018  
 

  

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

 

- Kuntakierros. Valmiuspäällikkö on käynyt kertomassa SPR:n valmiudesta ja 

varautumisesta kuntajohtajien yhteisissä kokouksissa Kaarinassa (itäinen alue) ja 

Uudessakaupungissa (Vakka-Suomi), ja nämä tapaamiset alkavat. Myös kuntakohtaiset 

tapaamiset kuntajohtajan, paikallisosaston ja kummin kesken on aloitettu.  

 

- Nälkäpäivä. Nälkäpäivä-keräyksen valtakunnallinen kokonaistulos on noin 2,7 milj. €. 

Varsinais-Suomessa tulos on lähes 100 000 € eli sama kuin viime vuonna. Muutama 

osasto on parantanut keräystulosta selvästi edellisestä vuodesta: Laitila, Kaarina-Piikkiö, 

Halikko, Aura, Pöytyä ja Vehmaa. 

 

- Tilakysymykset. Entisen SPR Kuntoutuksen tilojen remontti etenee piirin hallituksen 

päätöksen mukaisesti. Salossa olevaan piirin tilaan (2. krs) on saatu vuokralainen. 

 

- Nuorisotoiminnan suunnittelija. Piirissä on ollut avoinna nuorisotoiminnan 

suunnittelijan määräaikainen toimi (Anne Vähätalo-Forman hoitovapaan sijaisuus), joka 

täytetään 1.1.-31.12.2019 väliseksi ajaksi.  

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Ela Arasola / nuorisotoimikunta: Toimikunta on aktiivinen, suunnittelee toimintaa ja on 

erittäin iloinen siitä, että piirissä on jatkossakin nuorisotoiminnan suunnittelija. Toimikunta 

on erityisesti aktivoitunut instagramin käyttäjänä, piirin nuorisotoiminnan installa on satoja 

seuraajia. 

 

Tiina Sinokki / järjestötoimikunta: Toimikunnan kokouksessa käytiin erittäin vilkasta 

keskustelua jäsenyydestä.  

 

Pauli Heikkinen (siht) / hallinto- ja taloustoimikunta: Kokouksessa esillä on ollut 

budjetin valmistelu sekä skenaario siitä, miten vastaanottokeskuksen toimipisteiden 

vähentäminen vaikuttaisi piirin talouteen. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi kirppistoimintaa, 

jonka pohdintaa jatketaan kokouksessa tammikuussa 2019. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA  

SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanotossa on edellisen kokouksen jälkeen ollut seesteisempi 

vaihe. Turvapaikanhakijoiden määrän putoaminen vuoden 2013-2014 tasolle johtaa siihen, 

että syksyllä 2015 perustettu vastaanottokeskusten vapaaehtoistoimintaa tukeva 

koordinaattorin tehtävä lakkautetaan vuoden lopussa. Koordinaattorin hoitamat tehtävät 

palautuvat kunkin yksikön nimeämälle vapaaehtoisten koordinoinnista vastaavalle ohjaajalle.  



PALVELUPISTEEN VUOKRAAMINEN 
 

As Oy Kristiinanahteen putkiremontin vuoksi piirin Palvelupiste suljettiin syyskuun alussa ja 

se on kiinni vuoden loppuun saakka. Hallinto- ja taloustoimikunta ehdotuksen pohjalta piirin 

hallitus päätti vuokrata Kristiinankadun Palvelupisteen ja siirtää tilan piirin 

sijoitusomaisuudeksi. EA tuotemyynnin vastuun siirtyminen Punainen Risti Ensiapu Oy:lle on 

merkittävästi heikentänyt piirin oman tuotemyynnin kannattavuutta. Näin ollen oman 

Palvelupisteen ylläpitäminen Kristiinankadulla ei ole enää taloudellisesti perusteltua. 

Osastojen ja jäsenistön palvelu hoidetaan ohjelmatoimistosta käsin.  

 

 

PIIRIN VUODEN 2019 TYÖSUUNNITELMA       

 

Piirin hallitus hyväksyi piirin vuoden 2019 työsuunnitelman, jossa on huomioitu 

yleiskokouksen linjauksen mukaiset strategiset tavoitteet. Piiritoimiston ohjelmatoiminta, 

tukitoiminnot ja SPR Turun vastaanottokeskuksen toiminnot on kirjattu em. tavoitteiden alle 

työsuunnitelmaan. 

  

 

PIIRIN VUODEN 2019 TALOUSARVIO   

 

Piirin hallitus hyväksyi piirin vuoden 2019 talousarvioesityksen. Talousarviossa piirin ylijäämä  

on 111 750 euroa.  

 

 

PIIRIN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN   

 

Piirin hallitus hyväksyi päivitetyn valmiussuunnitelman. 

 

 

TILINTARKASTAJIEN TARKASTUSRAPORTTI     

 

Tilintarkastajat ovat tehneet tarkastuksen SPR Varsinais-Suomen piirissä. Piirin hallitus 

merkitsi tiedoksi tilintarkastajien raportin. 

 

 

KONTTITUOTTOJEN JAKAMINEN PIIREILLE 

 

SPR:n Kontti-ketjun johtosäännön mukaan Kontin puhtaasta tuotosta siirretään 1/3 suoraan 

SPR:n katastrofirahastoon ja 2/3 käytetään alueelliseen SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön. 

Viimeisten viiden vuoden aikana Kontti-ketjun piireille jaettavasta tuloksesta on jaettu vain 

osa piireille käytettäväksi kotimaan toimintaan ja jakamatta jäänyt osuus on rahastoitu 

järjestön yhteistoimintarahastoon. Tätä on perusteltu puskurinrahan kokoamisella, jonka 

avulla voidaan tasata Kontin tuloksen vaihteluita. Samaan aikaan Kontin tuotto on koko ajan 

kasvanut, koska ketjua on hoidettu hyvin ja on perustettu uusia tavarataloja. 

 

SPR Varsinais-Suomen piirin hallitus pyytää Suomen Punaisen Ristin hallitusta ryhtymään 

toimenpiteisiin, jotta Konttituottoja jaetaan keväästä 2019 alkaen piireille järjestön 

hallituksen päätöksen (Kontti-ketjun johtosäännön 3§) mukaisesti ja yhteistoimintarahastoon 

karttuneet tuotot pl. puskurivarat jaetaan piireille. 

 

 

TURUN KAUPUNGIN AVUSTUS ALUEELLISEEN NUORISOTOIMINTAAN (QuHa) 

 

SPR Varsinais-Suomen piiri ylläpitää alueellista nuorisotoimintaa Kuuvuoren ja Halisten 

alueella ja nuorisotalo Huudilla Turun kaupungin rahoituksella. Vuoden 2018 ennusteen 

mukaan kaupungin avustus ei kata toteutuvia kuluja, vaan piirin rahoitusosuudeksi jää noin 

30 000 €. Hallinto- ja taloustoimikunta on käsitellyt asiaa ja todennut toiminnan jatkamisen  

edellyttävän sitä, että Turun kaupungin avustus kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut 

täysimääräisenä. Piirin hallitus päätti, että mikäli Turun kaupunki ei nosta alueellisen 

nuorisotoiminnan (QuHa-toiminta) määrärahaa piirin vuoden 2019 talousarvion suuruiseksi, 

valtuutetaan toiminnanjohtaja purkamaan kumppanuussopimus.  


