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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 27.9.2018  
 

  

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa olivat esillä seuraavat asiat:  

 

- Toimitilojen vuokraustilanne. Osaan Turussa tyhjänä ollutta toimitilaa on tulossa 

vuokralaiseksi kolme yritystä (noin 150 m2). Vuokraus vaatii remontin tekemistä, jotta 

tila saadaan peruskuntoiseksi. Piirin hallitus tekee erillisen päätöksen remontista sen 

jälkeen, kun suunnitelmat on tehty ja sekä luvat että urakkatarjous on saatu. 

 

- Kuntakierros. Osastojen puheenjohtajille on lähetetty viesti siitä, että piirin kautta  

organisoidaan osastojen puheenjohtajien ja kuntajohtajien tapaamiset. Tavoitteena on, 

että kierroksen jälkeen kunnan/kaupunginjohtajat tietävät Punaisen Ristin valmiuden 

oman kuntansa alueella sekä myös Punaisen Ristin erityisaseman. Tärkeää on kertoa 

myös, miten apua saadaan naapuriosastoilta, piiristä, keskustoimistosta ja tarvittaessa 

myös kansainvälisesti. 

 

- Paperittomat. SPR Varsinais-Suomen piiri on tehnyt sopimuksen Turun kaupungin 

kanssa ja aloittanut paperittomien hätämajoituksen Turussa kesäkuun alussa 2018. 

Sopimus jatkuu tämän vuoden loppuun. Turun kaupunki tekee päätökset mahdollisesta 

jatkosta loppuvuoden aikana. 

 

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Sara Parhiala (siht) / nuorisotoimikunta: Kokouksissa (3) esillä olleita asioita olivat mm. 

Ensiavun SM-klpailujen ja leirin sekä Nuku rauhassa -tapahtuman suunnittelu, 

kouluvierailijakoulutus, yhteydet kummiosastoihin ja kannustus Nälkäpäivään 

osallistumisesta, toivomus matalan kynnyksen toiminnasta johon on helppo tulla mukaan 

sekä toimikunnan toiminnan kehittäminen- 

 

Sirpa Lehtimäki (siht) / järjestötoimikunta: Kokouksen pääaiheena oli keräystoiminta, 

jonka osalta esillä oli mm. sähköiset keräystavat, Nälkäpäivän brändäys, viestintä ja 

näkyvyys, keräystoimintaan liittyvät pankkien kulut sekä OHTO-järjestelmän käyttö 

keräystoiminnassa. 

 

Matti Rasila (pj) / hallinto- ja taloustoimikunta: Kokouksessa esillä olleita asioita olivat 

mm. kirppistoiminta ja sen mahdollinen käynnistäminen Varsinais-Suomessa (asiaa on 

valmisteltu, käsitellään toimikunnan seuraavassa kokouksessa 16.10.2018), alkuvuoden 

tuloslaskelma sekä QuHa-toiminta. 

 

Kati Lehtimäki (pj) / kotimaan valmiustoimikunta: Kokouksissa (2) esillä olleita asioita 

olivat mm. kuntajohtajien tapaamiset, OHTO, miten SPR:n ea-ryhmäläisiä voi hälyttää, 

seutukunnallinen valmius, henkisen tuen ryhmän toiminta ja Ingrid-harjoitus. Toisessa 

kokouksessa esillä olivat Caritas-toiminta kesäkaudella 2018 sekä Ensiavun SM-kisojen 

palaute. 



    
 

Pekka Paatero (pj) / terveys- ja hyvinvointitoimikunta: Kokouksessa esillä olleita 

asioita olivat mm. terveyden edistämisen ohjelma, sähköinen ystävävälitys, ehkäisevän 

päihdetyön ryhmän siirtyminen osaksi Turun osaston toimintaa vuoden 2019 alusta lähtien, 

Pluspiste ja paperittomien terveyspiste. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 

VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE  

 

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt dramaattisesti. Sen seurauksena 

Maahanmuuttovirasto (Migri) on kuluvan vuoden aikana supistanut kapasiteettia. Supistuksia 

on kohdistunut SPR:n Turun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikköön, josta tukiasuntopaikat 

pudotettiin jo 0:aan 31.5.2018. Ryhmäkoti jatkaa 14-paikkaisena 30.9.2018 saakka ja 

muuttuu sen jälkeen 7-paikkaiseksi. Toiminnanjohtaja käynnisti Migrin toimeksianto-

päätöksen (20.6.2018) jälkeen vastaanottokeskuksen Turun yksiköissä YT neuvottelut, jotka 

päättyivät 2.8.2018. Päätöksen seurauksena ryhmäkodin henkilöstöresursseja vähennettiin 5 

henkilötyövuotta. 

 

Tilintarkastaja teki alkusyksystä Tukiasunnot -yksikössä lopputarkastuksen 

vastaanottotoiminnan kustannusten sopimuksenmukaisuudesta.    

 

  
PIIRIN TALOUSKATSAUS 1-8/2018 ja TULOSENNUSTE 2018  

   

Piirin ensimmäisen kahdeksan kuukauden perusteella tehty tulosennuste osoittaa 23 800 

euron alijäämää. Tuloslaskelman poikkeama talousarvioon nähden johtuu pääosin 

vastaanottokeskuksen suunnitelmia nopeammasta supistumisesta. Ohjelmatoiminnan osalta 

suurin poikkeama on Qvuori-Halinen alueella tehtävän aluenuorisotyön kulujen kasvu.  

 

 

RISKIARVIOINTI 

 

Piirin hallitus on tehnyt riskiarvioinnin viimeksi vuonna 2012. Päätettiin, että piirin hallitus 

tekee riskiarvioinnin uudelleen joulukuussa 2018.   

 

  

SPR:N JA SISÄMINISTERIÖN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA 

 

Toiminnanjohtaja kertoi edellisessä kokouksessa 5.5.2018 katsauksensa yhteydessä Suomen 

Punaisen Ristin ja sisäministeriön allekirjoittamasta yhteistyöpöytäkirjasta. Yhteistyö kattaa 

laajasti sisäministeriön hallinnon alan. Toiminnanjohtaja kävi läpi yhteistyöpöytäkirjan 

pääkohdat. 

 

  

PIIRIN HALLITUKSEN ASIAKIRJOJEN TALLENTAMINEN PILVIPALVELUUN  

 

Piirin hallituksen kokousmateriaalin tallentaminen pilvipalveluun on ollut esillä aiemmin piirin 

hallituksessa. Jatkossa piirin hallituksen kokousten sähköinen kokousmateriaali toimitetaan 

piirin hallituksen jäsenille jaetun OneDrive-kansion kautta. 

 

  

SEUTUKUNNALLISEN VALMIUDEN TILANNE 

 

Kotimaan valmiuden toimikunta on keväällä käynnistänyt seutukunnallisen valmiuden 

kehittämisen hankkeen, joka kohdistuu piirin kaikkiin neljään seutukuntaan ja niillä toimiviin 

osastoihin. Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen kertoi, että alueelliset valmiussuunnitelmat 

laaditaan kaikille seutukunnille vuoden 2019 aikana ja niitä testataan jo syksyllä 2019 

valmiusharjoituksessa (26.10.2019). 

 



    
SOTE JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 

 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja nostivat esille näkökulmia SOTE- ja Maakuntauudistusten 

tilanteesta ja Punaisen Ristin asemoitumisesta uudistuksen edetessä. 

 

  

ENSIAVUN SM-KILPAILUT TURUSSA 15.-17.6.2018   

 

Piirin hallitus on seurannut Turussa pidettyjen Ensiavun SM-kilpailujen valmistelua jokaisessa 

kokouksessaan yli vuoden ajan. Kokouksessa ohjelmapäällikkö Minna Rautanen kävi läpi 

raportin Ensiavun SM-kilpailuista sekä osallistujien palautteet. Tämän jälkeen 

toiminnanjohtaja esitti lämpimät kiitokset kilpailuista piiritasolla eniten vastuuta kantaneille 

Kati Lehtimäelle ja Minna Rautaselle. 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2019  

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2019 vuosikellon sekä siinä olevan suunnitelman 

vuosikokouksen ja piirin hallituksen kokousten ajankohdiksi. (Vuosikokous pidetään 

lauantaina 13.4.2018 Salossa.) 

 

 

UUSIEN KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä seuraavat jäsenet piirin kannatusjäseniksi: Aboa Venture 

Management Oy, Holiday Club Caribia ja PC Pinus Oy 

 

 

TOIMINNANTARKASTAJIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Järjestön hallitus on esittänyt osastojen toiminnantarkastuksen kehittämistä siten että 

osastot voivat valita halutessaan piirin kouluttaman ja piirin hallituksen hyväksymän 

toiminnantarkastajan syyskokouksessaan. Varsinais-Suomen piirin alueella on kolme 

henkilöä ilmoittanut olevansa käytettävissä alueellisena toiminnantarkastajana Punaisen 

Ristin osastoissa, ja piirin hallitus hyväksyi heidän nimeämisensä. Mikäli osastolla on tarve 

valita uusi toiminnantarkastaja nyt syyskokouksessa ja halutaan valita alueellinen 

toiminnantarkastaja, yhteydenotot menevät piirin järjestöpäällikön kautta. 

  

 

SPR AURAJOEN OSASTON TOIMIHENKILÖKUMMI 

 

Turun kaupungin alueen osastojen yhteistyön takia on perusteltua, että kaikilla osastoilla on 

sama toimihenkilökummi. SPR Aurajoen osaston toimihenkilökummiksi nimettiin Minna 

Rautanen Sara Parhialan tilalle.  

 

 

WÄINÖ AALTOSEN MUSEON SISÄLLISSOTA-NÄYTTELY  

 

Wäinö Aaltosen Museossa avataan torstaina 4.10.2018 klo 18 Sisällissota-näyttely. Punainen 

Risti toimii näyttelyn osalta sidosryhmäkumppanina, ja siihen liittyen avajaisten yhteydessä 

järjestetään hiljaiseen mielenilmaus museon tiloissa.   

 

 

PALVELUPISTE 

Piirin Palvelupiste on suljettuna taloyhtiön putkiremontin takia 1.9. alkaen vuoden loppuun. 

Suunnitelmaa Palvelupisteen tulevaisuudesta käsitellään seuraavassa kokouksessa. 


