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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 22.3.2018 

 

  

 

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa olivat esillä seuraavat asiat: 

  

Tila-asiat 

Toiminnanjohtaja esitti alustavan suunnitelman piirin Turussa omistaman 300 m2 

toimitilan muuttamisesta kolmeksi erilliseksi tilaksi, jolloin se olisi ehkä helpommin 

vuokrattavissa eteenpäin. Asia menee taloyhtiön käsittelyyn. 

 

Piirin Salossa omistamalle kiinteistölle ollaan anomassa lupaa käyttötarkoituksen 

muuttamiseen edellisen piirin hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

Rasisminvastainen kampanja. 

SPR Varsinais-Suomen piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus myönnettiin tänä 

vuonna Valmet Automotiven Uudessakaupungissa sijaitsevalle autotehtaalle 

ennakkoluulottomasti toteutetusta rekrytointiprosessista ja tasavertaisten 

työmahdollisuuksien luomisesta. 

 

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Pauliina Pensikkala kertoi muista piirin 

toteuttamista tapahtumista rasisminvastaisella viikolla: 

• Maanantaina kampanjatapahtuma Skanssissa, toteutus yhdessä 

nuorisotoimikunnan kanssa. Paljon vapaaehtoisia mukana, hyvä näkyvyys. 

• Keskiviikkona Turun kirjaston Studiossa ”kokemuksia ja keskustelua 

kulttuurista”. Onnistunut tapahtuma, jossa esillä olivat romani- ja arabikulttuurit. 

• Torstaina pakolaisteltta Turun yliopistolla. 

 

Koko viikon on viety eteenpäin tämän vuoden teeman mukaista sanomaa: ”Olen 

kanssasi”. Tärkein rasisminvastainen työ tapahtuu arjessa ja se on jatkuvaa. 

  

 

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen 

jälkeen pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.  

 

Ela Arasola / nuorisotoimikunta: Piirin nuorten tapaaminen onnistui hyvin ja 

vastaavanlaisia tapaamisia on tarkoitus jatkaa. Nuorisotoimikunta oli mukana 

rasisminvastaisen viikon tapahtumassa Skanssissa. Tapahtuman järjestämisessä oli 

mukana myös Step Europe ry ja yhteistyötä sen kanssa on tarkoitus jatkaa muissakin 

tapahtumissa. 

Toimikunta osallistuu EA-kilpailuihin ja pyrkii rekrytoimiaan lisää vapaaehtoisia 

mukaan. 

 

Minna Rautanen / terveys- ja hyvinvointitoimikunta: Toimikunta on käynyt läpi 

terveyden edistämisen ohjelmaa. Käynnissä on nimikilpailu terveyspisteisiin liittyen: 

löytyisikö joku uusi nimi, joka kattaisi paremmin sen laajemman ihmisten hyvinvointiin 

liittyvän palvelun, jota terveyspisteet tuottavat. Päihdetyön toimintaryhmä on lähtenyt 



    
hyvin liikkeelle. Omaishoidon osalta on pohdittu toiminnan laajentamista. 

Terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä on 7.4.2018, sen ohjelmaa on työstetty. 

 

Marianne Holmström / järjestötoimikunta: Järjestötoimikunnan kokouksessa oli 

vieraana Pertti Torstila. Esillä olivat järjestön näkyvyyteen ja viestintään liittyvät asiat. 

Todettiin, että tarvitaan selkeyttä viestintään ja järjestön imagon kirkastamista. 

Keskusteluissa esillä oli mm. se, miten harrastusmahdollisuudet, ilo ja yhdessä 

tekeminen saadaan paremmin esille sekä se, miten saadaan kotimaan toiminta 

enemmän esille ja uusia vapaaehtoisia mukaan. Tällä hetkellä korostuvat katastrofit 

sekä ikävät/surulliset asiat. 

 

Pauli Heikkinen / hallinto- ja taloustoimikunta: Tilinpäätösasiat. Sijoitustoiminta 

ja varainhoito. Tukipalveluiden kehittäminen. 

 

  

RAPORTTI PIIRIN HENKILÖSTÖN TERVEYSTILANTEESTA JA TYÖHYVINVOINNISTA 

 

Piiritoimistoa oli pyydetty laatimaan henkilöstöraportti. Piirin hallitukselle esiteltiin 

Mehiläisen tuottama henkilöstön työterveyden raportti ja yhteenveto 

henkilöstötutkimuksen tuloksista. 

 

 

PIIRIN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

       

Vuoden 2017 tulos oli ylijäämäinen 356.156,72 € (v. 2016 ylijäämä 388.312,29 €). 

Tilikauden 2017 tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yhteensä 18.983.424,02 € 

(v. 2016; 23.738.893,08 €) ja kulut ennen poistoja yhteensä 18.601.563,81 € (v. 

2016; 23.321.969,59 €). Poistot, 25.703,49 €, on tehty suunnitelman mukaisesti. 

 

Tilinpäätöksen osalta valvontatilintarkastus pidettiin 5.-6.3.2018. 

  

SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen ylijäämän Punaisen 

Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen. 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen ja piirin hallituksen 

toimintakertomuksen. Nämä esitetään piirin vuosikokoukselle. 

 

 

PIIRIN VUODEN 2017 VUOSIKERTOMUS   

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 vuosikertomuksen, johon on koottu piirin 

toimintalinjauksen mukainen toiminta viime vuodelta. Vuosikertomus esitetään piirin 

vuosikokoukselle. 

 

 

VUODEN 2018 TALOUSARVION TARKENNUS  

 

Piirin hallitus oli edellisessä kokouksessaan käsitellyt talousarvion tarkennukset. Koska 

arvio vastaanottotoiminnan volyymeista on edelleen tarkentunut, piirin hallitus käsittely 

ja hyväksyi hallinto- ja taloustoimikunnan käsittelemän tarkennetun talousarvion 

vuodelle 2018. Tarkennusten seurauksena piirin talousarvioesitys on ylijäämäinen 9000 

euroa. Tämä talousarvio esitetään piirin vuosikokoukselle. 

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 

VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

Maahanmuuttovirasto avasi helmikuussa kilpailutuksen alaikäisyksiköille ja se on 

avaamassa kilpailutuksen koskien alaikäisten yksintulleiden vastaanottoa. Tähän 

kilpailutukseen mikään Punaisen Ristin piiri ei osallistunut. Syynä on järjestön 

hallituksen päätös hakea muutosta hallinto-oikeudesta piirien harjoittaman 

sopimukselliseen vastaanottokeskustoimintaan liittyviin verotuspäätöksiin.   



    

 
Tilanne uusien turvapaikanhakijoiden suhteen on yhä ollut rauhallinen ja hakemuksista 

noin puolet on uusintahakemuksia (ajalla 1.1.-11.3.2018 yhteensä 776 hakemusta).  
  

Orikedolla toiminut Ryhmäkoti on muuttanut Tukiasuntojen kanssa samaan tilaan 

Valmetinkatu 10:een Pansioon. Orikedon toimitila oli vuokrattu Turun kaupungilta ja 

vuokrasuhde päättyy maaliskuun lopussa. 

  

 

PAPERITTOMAT 

 

Piirin hallitus kuuli toiminnanjohtajan katsauksen Punaisen Ristin valmistautumisesta ja 

osallistumisesta paperittomien palveluihin. Punainen Risti on kanavoinut materiaalista 

apua seurakunnan ylläpitämään palveluun.   

 

Keskustoimisto on laatinut piireille ohjeistuksen Punaisen Ristin periaatteiden 

mukaisesta paperittomien palvelujen järjestämisestä. 

 

  

SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TÄSMENNYKSET PIIRIN TYÖJÄRJESTYKSEEN 

 

Vuoden 2018 alussa voimaan astuneet Punaisen Ristin säännöt aiheuttavat tarpeen 

päivittää piirin työjärjestys, joka on viimeksi päivitetty piirin hallituksen kokouksessa 

1.12.2016. Piirin päivitetty työjärjestys hyväksyttiin. 

 

 

ENSIAVUN SM KILPAILUT TURUSSA 15.-17.6.2018  

 

Piirin hallitus seuraa Ensiavun SM kilpailujen valmistelua jokaisessa kokouksessaan. 

Minna Rautanen kertoi, että kilpailurastien valmistelu etenee hyvin. Vapaaehtoisten 

rekrytointi jatkuu ja lisää vapaaehtoisia tarvitaan. Kisoista työstetään 

projektisuunnitelmaa kaikkien vastuuhenkilöiden kanssa sähköisen työkalun avulla. 

 

  

KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin 

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

kannatusjäseneksi seuraavan yrityksen: Khimaira Oy. 

 

 

 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA 2018 

 

Piirin hallitus vahvisti osastojen äänivaltaisten edustajien määrän piirin kokouksissa 

(Piirien johtosääntö § 11). Piirin kokouksessa osastoilla on yksi äänivaltainen edustaja 

kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänimäärien perusteena oleva jäsenmäärä on 

edellisen vuoden jäsenmaksuna suorittaneiden osastojen henkilöjäsenten määrä. (SPR 

asetus § 35.)  

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSTEN PÄÄTÖKSISTÄ VIESTIMINEN OSASTOILLE 

 

Piirin hallitus päätti, että jatkossa piirin hallituksen kokousten jälkeen tehdään lyhyt 

Hallitustiedote, joka lähetetään sähköisen osastoviestin mukana alueen 

luottamushenkilöille sekä laitetaan piirin nettisivuille. 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN SEMINAARI 

 

Piirin hallituksen seminaari pidetään 4.-5.5.2018 Holiday Club Caribiassa Turussa. 


