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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 1.2.2018 

 

 Piirin hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa torstaina 1.2.2018.  

  

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS    

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa olivat esillä seuraavat asiat:  

 

Salama-tiimi  

SPR Turun vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Rosa Rantanen 

kertoi SPR Oulun osaston luomasta mallista, joka on nimetty Salama-tiimiksi. 

Kyseessä on vapaaehtoistiimi, joka tekee talkoohenkisiä vapaaehtoistehtäviä ja jossa 

turvapaikanhakijoita aktivoidaan erilaiseen toimintaan. Tätä mallia on kokeiltu 

pienimuotoisesti myös Varsinais-Suomessa, toistaiseksi tehtävät ovat tulleet järjestön 

sisältä. Valmius markkinoida toimintaa on olemassa, ja mukaan voi tulla myös muita 

kuin turvapaikanhakijoita. Piirin hallitus suhtautui myönteisesti toimintamalliin ja sen 

käynnistämiseen Varsinais-Suomessa. Piirin hallitus päätti, että piirin alueella 

toiminnasta käytetään nimeä ”Salama-tiimi Varsinais-Suomi”. 

 

Nousiaisten vesiongelma 

Nousiaisissa on ollut vesiongelma jo parin viikon ajan. SPR Nousiaisten osasto on ollut 

yhteydessä kuntaan ja tarjonnut apuaan esim. veden kuljetuksessa ikäihmisille. 

 

Nousiaisten tapahtumiin liittyen keskusteltiin siitä, miten Punaisen Ristin avun ketju 

lähtee liikkeelle. Todettiin, että kunnissa ei olla aina tietoisia siitä, miten Punaisen 

Ristin vapaaehtoiset voisivat olla auttamassa erilaisissa kriisitilanteissa. 

Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen ja kotimaan valmiustoimikunta valmistelevat 

yhteistyön kehittämistä kuntien varautumisesta vastaavien kanssa. 

  

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.  

 

Ela Arasola / nuorisotoimikunta: Kesän tapahtumiin rekrytoidaan aktiivisesti 

nuoria. Iso tapaaminen piirin nuorten kanssa 12.3.2018. Osastoille on lähdössä 

nuorisotoimikunnan kirje, jossa kannustetaan osastoja järjestämään toimintaa nuorille 

ja olemaan myös aktiivisia toimikunnan suuntaan. 

 

Kati Lehtimäki / kotimaan valmiustoimikunta: Kokouksessa sovittu kevään 

kokousajat ja teemat. Maaliskuun teemaan eli seutukunnalliseen valmiuteen liittyen 

pidettiin 23.1. alueelliset osastojen puheenjohtajien valmiusillat. Ensiavun SM-

kilpailut.  

 

Marianne Holmström / järjestötoimikunta: Kokouksen teemana oli 

monikulttuurisuus. Pohdittu mm. sitä, miten hankkeiden toiminnot saadaan istutettua 

osastojen ja piirin toimintoihin siten, että hyvät käytännöt jatkuvat myös sitten kun 

hankkeet loppuvat? Koulutustarpeena ehdotettiin koulutusiltaa islamin uskosta ja 



   
tavoista. Todettiin, että on tärkeää saada maahan muuttaneet ihmiset mukaan 

vapaaehtoistoimintaan – ei ainoastaan toiminnan kohteiksi. Järjestön puheenjohtaja 

Pertti Torstila osallistuu seuraavaan toimikunnan kokoukseen. 

 

Pekka Paatero / terveys- ja hyvinvointitoimikunta: Uusi terveyden edistämisen 

ohjelma on käynnistynyt. Sähköinen ystävävälitys on tulossa käyttöön, tämä tekninen 

alusta helpottaa ystävävälityksen toimintaa. Keskustelu Palvelupisteen 

hyödyntämisestä. Päihdetyö on saanut toimintaryhmän. Sote tulee olemaan 

toimikunnan jokaisen kokouksen asialistalla.   

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 

VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 
  

Edellisen kokouksen jälkeen Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut tulevan kevään ja 

kesän sopeuttamistoimenpiteistä. Maahanmuuttovirasto vähensi Pansion aikuispuolen 

paikkoja 50:llä. Muutos tulee voimaan 1.3.2018, jolloin vastaanottokeskus muuttuu 

250 paikkaiseksi. Turun alaikäisten tukiasumisyksikkö, joka on tällä hetkellä 

kymmenpaikkainen, muuttuu 1.4.2018 alkaen 5 paikkaiseksi. 

SPR Turun vastaanottokeskuksessa on 1.2.2018 asukkaita aikuispuolella yht. 499 ja 

yksityismajoituksessa 370, ja lisäksi tukiasunnoissa ja ryhmäkodissa yht. 8. 

  

VUODEN 2017 ALUSTAVA TULOS JA VUODEN 2018 TALOUSARVION TARKENNUS  

 

Vuosikellon mukaan piirin hallitus käsittelee ensimmäisessä kokouksessa piirin 

alustavan tuloksen 1.1.-31.12.2017. Varsinainen tilinpäätös käsitellään piirin 

hallituksen seuraavassa kokouksessa 22.3.2018. Koska piirin lopullinen tuloslaskelma 

ei ehdi valmistua kokoukseen mennessä, kokouksessa esitellään alustava tulosarvio 

vuodelta 2017. 

 

 Keskustoimisto on sopinut Maahanmuuttoviraston kanssa VOK-toiminnan 

hallinnoinnista ja kustannusten korvauksista (voimassa 31.12.2018 saakka). 

Talousarvioon on tehty korjaukset, joissa on huomioitu mm. Pansion 

vastaanottokeskuksen ja tukiasuntojen paikkalukuvähennykset, sopimuksen mukaiset 

korvaukset sekä korvausten verovaikutukset. Päivitysten seurauksena piirin 

talousarvioesitys on ylijäämäinen 58.700,00 euroa.  

 

PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 

 

Piirin hallituksen jäsenille lähetettiin sähköinen itsearviointikysely. Kyselyyn vastattiin 

Lyyti -linkin kautta nimettömänä, määräaikaan mennessä kyselyyn tuli 9/12 

vastausta. Keskustelussa piirin hallituksen itsearviointikyselystä tuli esille se, että 

kyselyn kysymyksiä tulisi miettiä uudelleen. Kysymysasettelussa tulee miettiä sitä, 

mitä halutaan mitata ja mistä tiedosta piirin hallitukselle on hyötyä. Päätettiin ottaa 

asia esille toukokuun piirin hallituksen kehittämispäivässä. Valittiin työryhmä 

valmistelemaan itsearviointia, ryhmään kuuluvat Pekka Paatero, Tiina Sinokki, Pauli 

Heikkinen ja Sirpa Lehtimäki.  

 

ENSIAVUN SM KILPAILUT TURUSSA 15.-17.6.2018  

 

Piirin hallitus seuraaa Ensiavun SM-kilpailujen valmistelua jokaisessa kokouksessaan.  

Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen kertoi ensiavun SM-kilpailujen valmistelun 

tilanteesta ja esitteli kaavion liittyen kilpailujen valmistelun eri toimintojen 

vastuuhenkilöihin. Ilmoittautumislinkki on jo auki, ja ensimmäiset ilmoittautumiset on 

jo vastaanotettu. 

  



   
 

KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin 

kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa/vuosi. Piirin hallitus hyväksyi 

kannatusjäseneksi seuraavan yrityksen: Ab Huli Oy / Ravintola Hus Lindman 

 

KIINTEISTÖASIAT 

 

 Toiminnanjohtaja kertoi piirin omistamien Salon ja Turun kiinteistöjen 

vuokraustilanteesta. 

  

ASIAKIRJOJEN JULKISUUS  

 

Keskusteltiin piirin asiakirjojen julkisuudesta ja siitä, miten esim. piirin hallituksen 

päätöksistä tiedotetaan eteenpäin. Todettiin, että piirin hallituksen päätöksistä 

tiedottaminen vaihtelee hyvin paljon eri piireissä. Pyritään kehittämään piirin 

hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista tiedottamista esim. hallitustiedotteen 

avulla.  

 

PIIRIN HALLITUKSEN ASIAKIRJOJEN TALLENTAMINEN PILVIPALVELUUN  

 

Piirin hallituksen kokousmateriaalin tallentaminen pilvipalveluun on ollut esillä 

aiemmin piirin hallituksessa. Järjestön tietojärjestelmäuudistus on edennyt siten, että 

kevään aikana piirien toimihenkilöille tulee mahdollisuus käyttää Office 365 –palvelua. 

Sen myötä on mahdollista jatkossa tehdä piirin hallitukselle oma ryhmä ja tallentaa 

materiaalit sähköisesti pilvipalveluun. Piiritoimistosta hallinnoidaan ryhmää ja 

tallennettavia tietoja. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön toukokuun aikana.  

 

MATKA GENEVEEN 

 

Toukokuussa järjestetään matka Geneveen, matkalle osallistuvat järjestön hallituksen 

jäsenet, piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä keskustoimiston johtoryhmä. 

Matkan ohjelmassa on tutustuminen komitean ja federaation toimintaan kahden 

päivän ajan, yhtenä päivänä on järjestön sisäistä asiaa. 

 

LAITILAN OSASTON KIRJE  

 

SPR Laitilan osasto oli lähettänyt marraskuussa piirin hallitukselle kirjeen, joka 

käsiteltiin piirin hallituksen kokouksessa 23.11.2017. Kirje oli saatettu Turun 

Sanomien tietoon, ja siitä oli kirjoitus torstain 25.1.2018 lehdessä ja sen jälkeen myös 

Laitilan Sanomissa. 

 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kertoivat asian käsittelystä edellisen kokouksen 

jälkeen. Puheenjohtaja on käynyt tapaamassa Laitilan osaston vapaaehtoisia ja 

puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat käyneet läpi asiaa asiaan liittyvien 

toimihenkilöiden kanssa.  

 

Piirin hallitus sai selvityksen asiasta, ja todettiin että tapahtuneesta tulee ottaa oppia. 

Piirin hallitus kannustaa SPR Laitilan osastoa ja kaikkia sen vapaaehtoisia jatkamaan 

sitä hyvää työtä, mitä he ovat alueella tehneet. 
 


