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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa olivat esillä seuraavat asiat:  

  

- Piirin kiinteistöjen vuokralaistilanne. Turussa tyhjänä oleva toimitila jaetaan 

pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja remontoidaan. Tämä tehdään vasta sitten kun tilaan 

saadaan joku vuokralainen. / Salossa selvitetään mahdollisuutta muuttaa piirin omistama 

tila asunnoiksi.  

 

- Ns. paperittomien hätämajoitus. Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 

käsitellyt ja ns. paperittomien hätämajoitusta, asia on mennyt uudelleen valmisteluun. 

Ehdotuksena on ollut, että kaupunki ostaisi palvelun Punaiselta Ristiltä. Tällä hetkellä 

Valkonauhaliiton toimesta tuotetaan päiväaikana palveluja paperittomille. 

 

- Varainhankinta. Piirissä on selvitetty uusia varainhankinnan keinoja, ja käyty 

tutustumassa SPR Länsi-Suomen piirin Kirppis-toimintaan. Kirppikset voisivat tuoda lisää 

näkyvyyttä osastoille ja paikallista toimintaa alueelle, ja ne olisivat myös valmiuden ja 

työllistämisen kannalta hyviä.   

 

  

TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Sirpa Lehtimäki (siht) / järjestötoimikunta: Kokouksen aiheena oli viestintä, ja toiveena 

oli, että kaikilla osastoilla olisi viestintäsuunnitelma. Käytiin läpi sitä, kuinka eri tavoin eri 

osastoissa viestintää toteutetaan, todettiin että vaihtelu on hyvin suurta. Tarvitaan lisää 

viestinnän koulutusta. Ideana tulevaisuusseminaarin järjestäminen - päätöstä siitä ei tehty. 

 

Ela Arasola / nuorisotoimikunta: Toimikunta panostaa osastojen tukemiseen. Toisena 

tärkeänä painopisteenä ovat Ea-kilpailut.Viestintään panostetaan myös nuorisotoimikunnan 

osalta. 

 

Minna Rautanen (siht) / terveys- ja hyvinvointitoimikunta: Pluspisteen toiminta on 

lähtenyt hyvin liikkeelle ja sitä tarvitaan. Viime vuonna on ollut 324 käyntiä. Haetaan uusia 

vapaaehtoisia. / Sähköinen ystävävälitys; Turku ja Kaarina-Piikkiö aloittavat syksyllä. / 

Terveyspistevapaaehtoisten koulutuksessa 7.4. oli 25 osallistujaa. Käyty läpi paperittomille 

tarjottavia terveyspistepalveluita. / Ystävien kesäretki ja ensiapukilpailut.   

 

Kati Lehtimäki / kotimaan valmiustoimikunta: Seutukunnallinen valmius; tavoitteena 

että 15.10. mennessä on yhteinen seutukunnallinen puheenjohtajien tapaaminen ja että 

keväällä 2019 saadaan koottua seutukunnalliset valmiusryhmät. / Hälytys- ja 

päivystystoiminnan purkutoiminta: mitkä tilanteet pitää purkaa ja kuka voi purkaa? Tätä 

varten perustettu työryhmä. / Caritas-toiminnan aikataulu tänä kesänä: 21.5. alkaen on 

mahdollisuus päivystää viikonloppuisin pe-illasta su-iltaan, mikäli saadaan evy-tasoinen 



     
valmius. Varsinainen jatkuva päivystyskausi on 21.6.-5.8.2018, koulutusviikonloppu sitä 

ennen. / Kuntajohtajien valmiuspalaverit mahdollisesti syksyllä. / Suuronnettomuusharjoitus 

5.10.2018. Siihen liittyen 5 teemailtaa, jotka valmentavat tähän harjoitukseen. 

 

 

JÄRJESTÖTOIMIKUNTAAN UUSI PUHEENJOHTA 

 

Piirin työjärjestyksen mukaan toimikunnan muodostavat piirin hallituksen keskuudestaan 

valitsema puheenjohtaja sekä enintään seitsemän piirin hallituksen valitsemaa jäsentä. 

Toimikuntien toimikausi on yleiskokouskauden mittainen eli kolme vuotta. Nykyiset 

toimikunnat aloittivat toimintansa syyskuussa 2017. Järjestötoimikunnan puheenjohtajan 

Marianne Holmströmin toimikaudet piirin hallituksen jäsenenä tulivat täyteen, joten hänen 

tilalleen järjestötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiina Sinokki.  

  

 

UUSIEN PIIRIN HALLITUKSEN OSASTOKUMMIEN NIMEÄMINEN  

 

Osastojen lähitukeen liittyen osastoalueille on nimetty kummeiksi yksi piirin hallituksen jäsen 

sekä yksi toimihenkilö. Piirin hallituksen jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajuuksien 

vaihtumisen takia kolmelle alueelle nimettiin uudet kummit piirin hallituksen jäsenistä: 

Itäinen alue Stiina Ratsula / Loimaan alue Anita Repo / Turun alue: Lasse Heino 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 

 

Piirin hallitus on toteuttanut itsearviointikyselyn kerran vuodessa. Tammikuussa toteutetun 

kyselyn jälkeen esille nousi tarve kyselyn päivittämisestä ja kysymysten miettimisestä 

uudelleen. Valittu työryhmä laati ehdotuksen itsearviointikyselystä. Piirin hallitus päivitti 

kysymyksiä ja päätti, että seuraava kysely tehdään piirin hallituksen vuosikellon mukaisesti 

vuoden 2019 alussa. 

 

 

SELVITYS OSASTOJEN TILASTA OSASTOALUEITTAIN  

  

Varsinais-Suomen piirissä osastot on jaettu kuuteen alueeseen, joille kullekin on nimetty 

ohjelmatyöntekijä ja piirin hallituksen edustaja ns. aluekummeiksi. Kokouksessa kummit 

kävivät läpi oman alueensa osastojen tilanteen. 

 

  

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN 

VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt dramaattisesti. Sen seurauksena 

Maahanmuuttovirasto lähetti toimeksiannon 29.3.2018, jossa pyydettiin vähentämään SPR:n 

Turun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköstä tukiasuntopaikat 5:stä 0:aan 31.5.2018 

mennessä. Ryhmäkoti jatkaa 14-paikkaisena.   

 

 

ENSIAVUN SM KILPAILUT TURUSSA 15.-17.6.2018  

 

Kati Lehtimäki kertoi Ensiavun SM-kilpailujen valmistelutilanteesta mm. seuraavaa:  

Tällä hetkellä puuttuu vielä noin 100 vapaaehtoista, eniten puuttuu potilaita ja tuomareita. 

Rakennuspuoli ja ruokahuolto alkavat olla ok. / Kilpailuihin on ilmoittautunut 10 aikuisten 

ryhmää, 4 nuorten ryhmää ja 7 evy-paria. / Rastit ovat kunnossa. / Tapahtumaan tehdään 

käsiohjelma, jota jaetaan tapahtumaviikolla (painos 5000 kpl). Siihen on mahdollista myydä 

mainoksia, mediakortti lähetetään piirin hallituksen jäsenille. 


