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PIIRIN HALLITUS 6/2021 

 

Aika: torstai 9.9.2021 klo 17.00 

Paikka: Teams-etäyhteys 

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja 

 Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja 

Marjo Aaltonen 

Jenni Airola 

Armi-Tuulikki Kraappa 

Petri Raita  

Timo Tolppanen 

Mika Vilpo 

 

Kalle-Pekka Mannila  toiminnanjohtaja, esittelijä 

 Sirpa Lehtimäki  järjestöpäällikkö, sihteeri  

 Tuija Hongisto ohjelmapäällikkö 

 Elina Jalonen nuorisotoiminnan suunnittelija 

 Satu Mustajärvi liiketoimintajohtaja, poistui klo 17.37 § 73 jälkeen 

 Minna Rautanen ohjelmapäällikkö 

 Jaana Sikiö  Turun vastaanottokeskuksen johtaja 

 Tommi Virtanen valmiuspäällikkö 

 

Poissa: Rauno Hoikkala  

Kaisa Leiwo 

Ilse Reinholdt 

 Eliisa Saarela 

 

68. § KOKOUKSEN AVAUS  

 

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen. 

 

 

69. §  PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on 

päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: 

  

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

70. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 

   

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan. 

 

 Päätös: 

  

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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71. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

  

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan 

allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan 

tarkastaja. 

 

 Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Ilse Reinholdtin.  

 

 Päätös: 

  

Ilse Reinholdt ei ollut paikalla kokouksessa. 

Piirin hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Tolppasen. 

 

 

72. § EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT (20.5.2021 JA 6.8.2021) 

 

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat liitteenä.  

Liite 72.1/PH6/2021 ja liite 72.2/PH6/2021 

 

Päätösehdotus:  

 

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokousten pöytäkirjat tiedoksi. 

 

Päätös: 

  

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

  

73. § KOJU-KIERRÄTYSMYYMÄLÄTOIMINTA 

 

Liiketoimintajohtajan katsaus kierrätysmyymälätoiminnan nykytilanteesta. 

 

Liiketoimintajohtaja Satu Mustajärvi esitti ajankohtaiskatsauksen 

kierrätysmyymälätoiminnasta. Liite 73/PH6/2021. 

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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74. §  PANKKITILIN AVAAMINEN KIERRÄTYSMYYMÄLÄTOIMINTAA VARTEN 

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää valtuuttaa piirin kirjanpitäjä Riikka Salomaan avaamaan 

pankkitilin Osuuspankkiin kierrätysmyymälätoimintaa varten. 

 

Avattavan pankkitilin tilinkäyttöoikeudet vahvistetaan seuraaville henkilöille: 

-    Marianna Lindeman  

- Kalle-Pekka Mannila  

- Riikka Salomaa 

 

Päätös:  

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

75. §  TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

  Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja  

  ajankohtaisista asioista. 

 

Kiinteistöt:  

Piiritoimiston hallinto-osasto muuttaa syyskuun aikana As Oy Otavan 5. krs 

toimistotilasta 2 krs. tilaan, johon on tehty remontti ja sinne on saatu neljä 

toimistohuonetta. 5 krs huoneistoon on tehty 1.11.2021 alkaen vuokrasopimus 

uuden vuokralaisen kanssa.  

 

Piirin taloushallintojärjestelmä:  

Keskustoimiston talousjohtaja Tapani Väisänen lähestyi Varsinais-Suomen ja 

Hämeen piirin toiminnanjohtajia avatakseen keskustelun piirin mahdollisuudesta 

ottaa käyttöön keskustoimiston hallinnoima NAVI-taloushallintojärjestelmä.  

 

Valmisteleva keskustelu asiassa pidettiin kesäkuussa 2021. Tuolloin kummankin 

piirin toiminnanjohtajat totesivat, että asian valmistelu voidaan aloittaa näissä 

piireissä aikaisintaan vuoden 2022 alussa. Toinen keskustelu asiassa pidettiin 

30.8.2021 samalla kokoonpanolla. Tuolloin sovittiin, että jatketaan nykyisellä 

järjestelmällä vuosi 2022 (tarvittaessa optio myös vuoteen 2023) ja ryhdytään 

valmistelemaan muutosta vuonna 2022. Käytetään siis Sonetin nykyistä versiota 

niin kauan kunnes siirrymme NAViin. Näin ollen Sonet Premium jää väliin.  

 

Seuraava neuvottelu asiassa keskustoimiston ja Varsinais-Suomen piirin kanssa 

pidetään alkuvuonna 2022. 

 

Suositus vapaaehtoistoimintaan 

Toimintaa voidaan järjestää huomioiden ajantasaiset viranomaissuositukset.   

Kaikessa toiminnassa tulee muistaa terveysturvallisuussuositukset, esimerkiksi 

hyvä käsihygienia. Järjestäjällä tulee olla tarjolla käsihuuhdetta ja suu-

nenäsuojia. Maskia suositellaan edelleen käytettävän isoissa ulkotapahtumissa 

sekä sisätilaisuuksissa. Kokouksissa tulee olla tarvittaessa 

etäosallistumismahdollisuus, esimerkiksi puhelimitse.    

 

SPR Varsinais-Suomen piiri tiedottaa suosituksen muutoksista erikseen. 
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Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

76. §  ILMOITUSASIAT  

 

  Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia hallituksen kokouksen 4/2021  

  (20.5.2021) jälkeen, liite 76/PH6/2021.  

 

Päätösehdotus:  

 

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Päätös:      

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

77. §  TOIMIKUNTIEN ASIAT  

 

   Toimikuntien puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle   

toimikuntien työskentelyssä nousseita keskeisiä asioita. 

 

Toimikuntien muistiot piirin hallituksen kokouksen 4/2021 (20.5.2021) jälkeen:  

• Järjestötoimikunnan 16.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu 

piirin hallitukselle 17.6.2021. 

• Valmiustoimikunnan (3-2021) 16.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 17.6.2021. 

• Hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 26.8.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

on toimitettu piirin hallitukselle 9.9.2021. 

• Valmiustoimikunnan (4-2021) 30.8.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on 

toimitettu piirin hallitukselle 3.9.2021. 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan sihteeri Sirpa Lehtimäki 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- keräykset / Myanmar ja Nälkäpäivä – keräykseen liittyviä ideoita toimitettu 

keskustoimistoon 

- toimikuntien yhteiskokouksen ajatusten jatkopohdinta, ideoina esim. 

toimikunnan oma uutiskirje osastoille ja hissipuhe 

- viestintä  

 

Valmiustoimikunta / toimikunnan pj Kati Lehtimäki 

Toimikunnan kahdessa kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- ajankohtainen koronatilanne ja auttamistoiminnan tilanne, 

vapaaehtoissuositukset 

- STM:n yhteistoimintapöytäkirjan muutokset 

- alueellinen valmiustoiminta: Alueelliset ja osastojen valmiussuunnitelmat: 

Loimaan seutu tällä hetkellä aktiivisen panostuksen kohteena, 

alueyhdyshenkilöiden toimenkuva  

- ea-ryhmien koulutustilaisuudet (siirretty joitakin keväälle) 

- purun järjestäminen vaativissa auttamistilanteissa olleille vapaaehtoisille 

- ensi vuoden valmiuden painopisteet 

- Henkisen tuen ryhmien henkilömäärien väheneminen 

- Balex Delta 2021 -harjoituksen raportti  
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- Punaisen Ristin osastojen valmiuden tilanne (aiheesta tarkempi esittely 

myöhemmässä piirin hallituksen kokouksessa)  

 
Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / toimikunnan pj Timo Tolppanen 

Toimikunnan kokouksessa ovat olleet esillä mm. seuraavat asiat: 

- toiminnan käynnistäminen koronan jälkeen ja toiminnansuunnittelu 

seuraavalle vuodelle – osastoista toivottiin lisää yhteistyötä piirin kanssa 

- Afganistanin tilanne 

 

Päätösehdotus:  

 

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi. 

 

Päätös:      

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

78. §  TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN  

  VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE 

 

Suomeen saapuu tällä hetkellä vain vähän uusia turvapaikanhakijoita. Uusien 

turvapaikanhakijoiden vähäisen määrän takia Maahanmuuttovirasto vähentää 

vastaanottokeskusten paikkamääriä vastaamaan paremmin tarvetta. 

 

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä oli vuonna 2020 alhainen, ensimmäisiä 

turvapaikkahakemuksia jätettiin 1 277. Myös tänä vuonna uusien 

turvapaikanhakijoiden määrä on ollut alhainen. Tammi-kesäkuussa 2021 on 

jätetty 356 ensimmäisiä turvapaikkahakemusta. Ensimmäisiä 

turvapaikkahakemuksia jättivät eniten afganistanilaiset, irakilaiset ja 

somalialaiset. 

 

Yhteensä turvapaikkahakemuksia on jätetty tänä tammi-kesäkuussa 1 032. 

Ensimmäisten turvapaikkahakemusten lisäksi on jätetty 676 uusintahakemusta. 

Uusintahakemus on turvapaikkahakemus, jonka asiakas tekee saatuaan 

lainvoimaisen päätöksen Maahanmuuttovirastolta tai hallintotuomioistuimelta 

aikaisemmin tekemäänsä turvapaikkahakemukseen. 

 

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5 160 turvapaikanhakijaa, joista 

noin 2 250 asuu vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin  

1 100 vapaata paikkaa, joista noin 250 ovat ylimääräisiä. Koronapandemian 

aikana paikkatarve on vähentynyt noin 140 paikalla kuukaudessa. 

 

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö antaa kokouksessa 

tarkemman selvityksen turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan 

valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden 

tilanteesta. 

 

SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti  1.9.2021  
 

    
Toimipisteet: paikat asukkaita yks.maj. huom. 

Pansio, Turku 250 187 298   

Halikko, Salo ei asukkaita       sulj. 30.9.2021 

Aikuispuoli yhteensä 250 187 298   

          

Alaikäisyksikkö Pansio 7 10 2   
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   Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

79. § SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA NIIDEN 

  TEEMOIKSI VUONNA 2022 

 

Liite 79/PH6/2021 

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 79/PH6/2021 mukaisen suunnitelman 

vuodelle 2022. 

 

Päätös:  

 

Päätösehdotus hyväksyttiin, ja lisäksi todettiin, että  

- 9.10.2021 pidettäväksi suunniteltu vapaaehtoisristeily on siirretty 

toteutettavaksi lauantaina 26.3.2022 

- seuraava piirin hallituksen kokous ja sen yhteydessä piirin hallituksen 

seminaari pidetään 29.-30.10.2021 

- vuoden viimeinen piirin hallituksen kokous pidetään 18.11.2021. 

 

 

80. § PIIRIN TULOS 1-7/2021 JA ENNUSTE 2021  

Piirin tulos seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta oli 115.494,66 € 

ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 85.144,63€. 

Vuoden 2021 talousarviossa ylijäämän on arvioitu olevan 29.152 € 

ylijäämäinen. 

 

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta sekä talousarvioerien toteutumasta 

annetaan kokouksessa.  

 

Liite 80/PH6/2021 (tuloslaskelma 7/21). 

 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus päättää merkitä talouskatsauksen tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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81. § SELVITYS KONSERNITILIN KÄYTÖSTÄ 

 

Piirin Osuuspankissa oleva luotollinen pankkitili on osa keskushallinnon 

konsernitilikokonaisuutta, joka koostuu piirien, keskushallinnon ja Ensiapu Oy:n 

Osuuspankin konsernitili-kokonaisuuteen liitetyistä pankkitileistä. Konsernitilillä 

olevat varat ovat juridisesti yksi kokonaisuus ja konsernitilin kokonaisvarat ovat 

konsernitilin omistajan eli keskushallinnon varoja. Huolellisuusvelvoitteen 

mukaisesti piirin hallituksen tulee varmistaa, että piirin varat on tarpeellisin 

toimenpitein turvattu. 

 

Konsernitilin käytön merkittävä etu piireille on siinä, että tilille on sovittu limiitti 

eli piirin pankkitilin saldo voi tarvittaessa olla limiitin puitteissa myös 

negatiivinen. Tämä antaa piirille joustovaraa ja tästä sovitusta limiitistä piirille ei 

tule muita kustannuksia kuin päiväsaldolle laskettu korkoveloitus käytetyn 

limiitin osalta. Lisäksi tilin (positiiviselle) saldolle maksetaan sisäistä 

hyvityskorkoa. 

 

Piirin konsernitilillä olevat varat olivat: 

31.12.19   2.257.929 euroa 

31.12.20  2.964.972 euroa 

30.8.21   2.806.377 euroa 

 

Vuoden 2021 lopussa konsernitilillä olevien varojen määrän arvioidaan olevan n. 

2.500.000 – 2.600.000 euron välillä. 

 

Piirin konsernitilin luottolimiitti on nykyisen sopimuksen mukaisesti 200 000,00 

euroa. 

 

Suomen Punaisen Ristin Keskushallinnon vuosikertomuksessa 2020 olevan 

tilinpäätöksen mukaan keskushallinnon omavaraisuusaste oli 81%, 

lyhytaikaisten saamisten määrä 1,7 kertainen verrattuna lyhytaikaisten velkojen 

määrään. Lisäksi keskushallinnon sijoitusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 109 550 

tuhatta euroa. 

 

Liitteenä SPR keskushallinnon tilinpäätös ja toimintakertomus 2020  

(liite 81/PH6/2021). 

 

Päätösehdotus:  

Hallitus on tutustunut yllä mainittuihin konsernitiliä koskeviin seikkoihin. Hallitus 

toteaa, että piirin konsernitiliin liitetyn pankkitilin nykyiseen luottolimiittiin tai 

muihin tilin ehtoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Suomen Punaisen Ristin 

Keskushallinnon vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan keskushallinnon 

maksukykyisyys on erinomainen ja piirin varat on näin ollen tarpeellisin 

toimenpitein turvattu. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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82. § KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin 

kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa/vuosi. Piirin 

kannatusjäseniksi ovat hakeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt: 

- Salon Hyötykäyttö Oy 

- FINE Medical Finland Oy 

- Fann Ympäristötekniikka Oy 

Päätösehdotus: 

 

Piirin hallitus hyväksyy edellä mainitut yritykset ja yhteisöt piirin 

kannatusjäseniksi. 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

 

83. §  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
  Seuraava piirin hallituksen kokous 29.-30.10.2021:  

  -  Ohjelma alkaa perjantaina 29.10.2021 klo 18, jos kokous pidetään  

     kauempana, lähtö Turusta aikaisintaan klo 16.30. 

- Harri Virta on valtakunnallisen Talous- ja kehittämisvaliokunnan 

puheenjohtaja. Valiokunnassa on käsitelty mm. järjestön talouden 

tasapainottamissuunnitelmaa. Pj-foorumissa esille noussut huoli osastojen 

taloudellisesta tilanteesta on viety tiedoksi valiokuntaan. Puheenjohtaja 

koostaa valiokunnassa käsitellyistä asioista yhteenvedon seuraavaan 

kokoukseen. 

 

 

84. §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN    

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 

 

  

 __________________________ __________________________ 

 

 Harri Virta   Sirpa Lehtimäki  

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 __________________________  

 

Timo Tolppanen 
 pöytäkirjan tarkastaja 


