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Piirin hallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskus-
toimiston ja piirin välisen verkkokauppasopimuksen, päätti luottamus-
henkilöiden matkakulujen korvauksesta ja vahvisti osastojen äänimäärät 
piirin kokouksissa. Tässä tiedotteessa on hallituksen kokousraportin li-
säksi tietoa Rednet-koulutuksesta 28.2., osastojen Kontti-päivästä 20.3. 
ja vapaaehtoisten kesäretkestä 11.6.   

 
Jäsenmäärä 31.12.2012 

 
Piirin osastojen jäsenmäärä 31.12.2012 on 22 274 jäsentä. Luku on 291 (1,3 %) 
vähemmän kuin viime vuoden lopussa. Osastoihin on tullut tänä vuonna yhteensä 
960 uutta jäsentä. Uusia jäseniä liittyi yksi enemmän kuin vuonna 2011. Karkkila, 
Lapinjärvi ja Tikkurila paransivat jäsenhankintaansa määrällisesti eniten verrattu-
na edelliseen vuoteen. 
 
Eniten uusia jäseniä hankkivat Töölö 88, Kallio-Käpylä 87, Pohjois-Helsinki 86, 
Keski-Helsinki 85, Länsi-Helsinki 52, Tapiola 48, Kehä-Espoo 47 ja Itä-Helsinki 43. 
Suhteessa vuodenvaihteen jäsenmääräänsä eniten uusia jäseniä ovat hankkineet 
Lapinjärvi 34,7 %, Etelä-Lohja - Syd-Lojo 16,1, Karkkila 15,7%, Pornainen 
12,7%, Suomenlinna 11,0% ja Töölö 10,4%. 4 osastoa ei saanut yhtään uutta jä-
sentä. 
 
15 osastoa kasvatti viime vuodenvaihteen jäsenmääränsä: Karkkila (+15), Lapin-
järvi (+14), Itä-Helsinki (+13), Keski-Espoo (+10), Töölö (+9), Etelä-Lohja - 
Syd-Lojo (+8), Kehä-Espoo (+4), Pornainen (+3), Tenala (+3), Korso (+2), Hel-
singin Posti-Tele (+1), Suomenlinna (+1), Esbo Svenska (+1), Pukkila (+1), 
Nurmijärvi (+1). 
 
Yhdeksässä osastossa (laskua 4 osastoa) yli 10 prosenttia jäsenistä on alle 29-
vuotiaita eli nuorisojäseniä. Koko piirin jäsenistä 7,4 prosenttia on nuorisojäseniä. 
Nuorisojäsenten määrä laski 141 jäsenellä (–0,6%). 
 
Järjestön jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 87 244. Jäsenmäärä laski 1626 jä-
senellä (-1,8 %). Kolme piiriä nosti jäsenmääräänsä. Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin jäsenkehitys oli neljänneksi paras. 
 

Hyvinvoinnin eväät -hanke 
 
Helsingin ja Uudenmaan piiri ja HOK-Elanto ovat tehneet kolmivuotisen yhteistyö-
sopimuksen, jonka aikana toteutetaan Hyvinvoinnin eväät -hanke (työnimi). 
Hankkeen teemoja ovat asukkaiden henkinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. 
Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja tulevat olemaan kaikille avoimet liikkuvat 
kohtaamispisteet ja hankkeen teemoja käsittelevät teematilaisuudet. Useimmat 
tapahtumat toteutetaan HOK-Elannon toimipisteissä, ne tarjoavat osastoille mah-
dollisuuden kertoa toiminnastaan sekä jäsenhankintaan. Hankkeen kustannuksista 
vastaa HOK-Elanto. Hyvinvoinnin eväät -hankkeen projektityöntekijän haku on 
käynnistetty. 
 

Sydäntalvi-harjoitus 16.2. 
 
Sydäntalvi – Midvinter -harjoitukseen on lähdössä mukaan puolet piirin osastoista 
eli 29 osastoa. Näistä 13 järjestää harjoituksen ja tapahtuman. Loput järjestävät 
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ystävänpäiväjuhlan, joissa useimmissa on mukana elementtejä Sydäntalven tee-
moista. Tapahtumat voivat sisältää myös pienimuotoista "evakuointia". 
 
Piiritoimisto järjesti 24.1. infotilaisuuden yhteistyökumppaneille. Tilaisuuteen osal-
listui oman henkilökunnan lisäksi 19 henkilöä. 
 
Piiritoimisto perustaa Sydäntalvi-harjoituksessa tilannekeskuksen, jonka toimintaa 
harjoitellaan ja joka välittää tietoja harjoituksen etenemisestä keskustoimistolle. 
Osa piiritoimiston työntekijöistä tutustuu eri osastojen harjoituksiin.  
 

Yleiskokous 2014 
 
Suomen Punaisen Ristin seuraava yleiskokous järjestetään Turussa 7.-8.6.2014. 
Kokous päättää mm. järjestön toimintalinjauksesta sekä henkilövalinnoista järjes-
tön johtoon vuosiksi 2015-17.  
 
Järjestön hallituksen Turun yleiskokoukseen tähtäävä strategiatyöskentely käyn-
nistyy alkusyksystä 2013. Tänä keväänä järjestetään ajatushautomoita, joissa ke-
rätään palautetta järjestön toiminnasta ja kehittämistarpeista jäseniltä, vapaaeh-
toisilta ja työntekijöiltä. Ajatushautomoiden tavoitteena on osaltaan tuottaa sisäl-
töä uuteen toimintalinjaukseen sekä tukea järjestön kehittämis- ja painopistealu-
eiden määrittelyä.  
 
Palaute vapaaehtoisilta strategiatyöskentelyn tueksi on ensiarvoisen tärkeää. Pii-
rin hallitus toivoo, että ajatushautomoita järjestään mm. ohjaus- ja kehittämis-
ryhmissä ja eri osastoalueilla. Tarkempia tietoja aikatauluista on luvassa kevään 
osastofoorumeissa.  
 

Verkkokauppasopimus 
 
Hallitus hyväksyi keskustoimiston ja piirin välisen verkkokauppasopimuksen alka-
vaksi vuonna 2014. 
 
Piirin ja keskustoimiston välinen vanha varainhankintasopimus on päättymässä 
kuluvan vuoden lopussa. Vuonna 2014 piiri siirtyy osapuoleksi piirien ja keskus-
toimiston väliseen verkkokauppasopimukseen, jonka mukaan piirit saavat tietyn 
osuuden tuotemyynnin myyntituotosta. Piirien osuus on laskennallisesti 50 % 
oman piirin alueella tapahtuvan myynnin tuotosta, kun kaikki kulut on huomioitu. 
Ennuste on, että uusi sopimus tuo piirille vuosittain vähemmän tuottoa kuin ny-
kyisin voimassa oleva sopimus. Piiri käynnistää omaa myyntitoimintaa, jolla tul-
laan paikkaamaan puuttuva osuus. Piirien tuotto-osuutta tarkistetaan parin vuo-
den välein.  
 

Luvan antaminen Kallio-Käpylän osastolle 
 
Kallio-Käpylän osaston aikoo ostaa osastolle toimitilan. Punaisen Ristin asetuksen 
51 §:n mukaan osaston on etukäteen haettava lupa piirin hallitukselta sellaiseen 
osaston toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle merkittäviä taloudellisia vastuita 
tai joka voi olennaisesti vaikuttaa osaston omaisuuden määrään ja asemaan jär-
jestön kokonaisomaisuutena. 
 
Hallitus antoi Kallio-Käpylän osastolle luvan toimitilan ostamiseen osoitteesta Stu-
renkatu 31. Osasto käyttää hankintaan testamenttilahjoituksena saatua varalli-
suutta. 
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Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoitus 2013 

 
Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustus voidaan myöntää järjestön ulkopuoliselle 
henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut esimerkillisesti 
yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus jaetaan rasismin-
vastaisella viikolla 18.-24.3. 
 
Helsingin ja Uudenmaan piiri on jakanut huomionosoituksen kahdesti: vuonna 
2011 Helsingin kaupungille ja 2012 koululainen Rebecka Holmille. 
 
Hallitus päätti tämän vuoden Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoituksen 
saajasta. Päätös on julkinen 21.3.2013.  
 

Talouskatsaus ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Hallitus sai tiedoksi alustavat tulos- ja tasetiedot. Tulososennuste on positiivinen 
mm. Kontin ja Pohjolan varainhoito Oy:n hoitaman sijoitussalkun tuottojen ansi-
osta. Myös ensiapukoulutuksen myynti oli hyvä, jopa piirin kaikkien aikojen paras. 
Kulut ovat pysyneet varsin hyvin budjetoidun mukaisina. 
 

Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 
 
Hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 2013. Äänimäärät mää-
räytyvät osaston 31.12.2012 jäsentilanteen mukaan, yhteensä osastoilla on 250 
ääntä. Kullakin osastolla on käytettävissä piirin kokouksessa yksi ääni alkavaa sa-
taa jäsentä kohti. 
 

Piirin luottamushenkilöiden matkakulujen korvaus 2013 
 
Hallitus päätti, että 1.3.2013 alkaen piirihallituksen ja valiokuntien jäsenille mak-
setaan kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta matkakor-
vausta halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä ei löydy, 
omalla autolla tehdystä matkasta voidaan perustellussa ja ennalta sovitussa tapa-
uksessa korvata nykykäytännön mukaisesti 40 senttiä/km. Hallitus suosittaa sa-
maa korvausperustetta käytettäväksi myös osastoissa. 
 

Jäsenaloite koskien osastojen toiminta-alueita 
 
Pohjois-Espoon osaston jäsen Olavi Lumio esitti 16.1.2013 päivätyllä kirjeellä pii-
rin hallitukselle, että Pohjois-Espoon osaston toiminta-aluetta muutettaisiin siten, 
että siihen liitettäisiin alueita Kehä-Espoon osaston alueesta sekä yksi Länsi-
Vantaan osaston alueeseen kuuluva postinumeroalue. Punaisen Ristin työjärjes-
tyksen mukaan jäsenen tekemä aloite tulee käsitellä 3 kuukauden sisällä. 
 
Hallitus kiitti Lumiota aktiivisuudesta ja aloitteesta, mutta katsoi, että osastojen 
toiminta-alueiden muutoksiin ei tässä vaiheessa ole tarvetta. Aloite lähetetään 
tiedoksi Pohjois-Espoon, Kehä-Espoon ja Länsi-Vantaan osastoille. Hallitus käsit-
telee ehdotusta uudelleen, jos osastot yhdessä päätyvät esittämään muutoksia 
toiminta-alueisiinsa. 
 

Edustaja Etelä-Suomen alueelliseeen valmiustoimikuntaan  
 

Toiminnanjohtaja on keskustoimiston esityksestä nimetty Etelä-Suomen alueelliseen 
valmiustoimikuntaan, jonka toimialue on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston alue. 
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Ohjausryhmien asiat 
 

Hallitus hyväksyi valmiustoiminnan ja sosiaalitoiminnan ohjausryhmän toiminta-
suunnitelmat. Lisäksi valmiustoiminnan ohjausryhmän, sosiaalitoiminnan ohjaus-
ryhmän ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtajat esittelivät ryhmien 
ajankohtaisia asioita. 
 
Hallitus myönsi Leena Nivankalle eron sosiaalitoiminnan ohjausryhmän jäsenyy-
destä. 

 
Henkilöstöasioita 
 

Myyntisihteeriksi ensiapukoulutuksen tiimiin on valittu Pyry Koskinen. Myyntisih-
teerin tehtäviin kuuluu mm. valtakunnallisten yritysasiakkuuksien ja yritysjäse-
nyyksien asiakkuudenhallinta ja tuotemyynti. Tehtävää haki 50 henkilöä, joista 
viisi haastateltiin.  
 
Valmiustoiminnan koordinaattori Riitta Bäckman jää eläkkeelle 31.7.2013. Seu-
raajan haku käynnistyy helmikuussa. 

 
Piirin vuosikokous 13.4.2013 
 

Piirin vuosikokous pidetään lauantaina 13.4. klo 10 alkaen Biomedicumissa, Hel-
singissä. Pääsihteeri Kristiina Kumpula tulee puhujavieraaksi kokoukseen.  

 
 
 

* * * * * 
 
 
 

Lisätietoja Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@punainenristi.fi 
Tiedotteen laati Tuula Korhonen, tuula.korhonen@punainenristi.fi 
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RedNet-koulutus osastoille 28.2. 
 

Punaisen Ristin nettisivujen tärkeä osa on vapaaehtoisverkko nimeltään RedNet. 
RedNet on vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden oma verkkoympäristö, johon voi 
rakentaa osastolle kotisivut, julkaista uutisia, tiedottaa tapahtumista, perustaa 
ryhmiä ja käydä keskusteluja. Käyttäkää mahdollisuus hyväksenne ja ottakaa 
RedNet hyötykäyttöön. Jos osastossanne ei vielä ole RedNet-osaajia, auttaa piirin 
tarjoama koulutus alkuun.  
 
Järjestämme RedNet-koulutuksen osastoille torstaina 28.2.2013 klo 17 – 20. Kou-
lutus järjestetään Monitoimikeskus Lumossa, Korsossa, osoite Urpiaisentie 14, 
01450 Vantaa. Illan aikana käydään läpi seuraavia asioita: 
 

▪ RedNet - mikä se on? Hyödyt osastolle ja vapaaehtoiselle. 
▪ Osaston sivut: mitä siellä voi tehdä? 
▪ Käytännön harjoituksia: Sivut, tapahtumat, ilmoittautumiset, uutiset. 
▪ Käyttäjäprofiilit ja oikeudet.  
▪ Ryhmä – kuka sen tekee, miten siihen liitytään? 

 
Ilmoittaudu koulutukseen Tuula Korhoselle, sähköposti  
tuula.korhonen@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2364, viimeistään 20.2. 
 
Jotta saisitte koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn, kannattaa osaston 
hallituksen nimetä osaston pääkäyttäjät/ryhmän adminit ja lähettää valinnasta 
pöytäkirjanote piiriin. Kun pöytäkirjanote on toimitettu piiriin, voimme ennen 
kurssia antaa ko. henkilöille tarvittavat käyttäjäoikeudet. Ja kun kurssille ottaa 
mukaan osaston sivulle tulevaa materiaalia (tuleva koulutus, uutinen jostakin jo 
pidetystä tapahtumasta, osaston yhteystiedot, valokuvia, tms.) pääsee illan aika-
na hyvään alkuun kotisivujen teossa.  

 
Osastojen Kontti-päivä 20.3. & 17.10. 
 

Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, mainio paikka lahjoittaa ja ostaa ta-
varaa. Kymmenes Kontti avattiin Vantaan Tikkurilaan elokuussa 2012.  
 
HUPin osastoilla on tänä vuonna Kontti-päivinä (toki muulloinkin) mahdollisuus tu-
tustua Kontin toimintaperiaatteisiin ja saada tietoa osaston osallistumisvaihtoeh-
doista. Piiri järjestää kaksi Kontti-päivää, 20.3. ja 17.10. Kontti-tietoiskut molem-
pina päivinä sekä klo 15 ja klo 17. Kahvitarjoilu.  
 
ilmoittautumattakin saa tulla, mutta jos mahdollista, ilmoittakaa tulostanne etu-
käteen 15.3. mennessä Helena Heinoselle, sähköposti helena.heinonen 
@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2360. Lokakuun Kontti-päivään ilmoittautumi-
set 11.10. mennessä. Lisätietoja antaa Nanna Katavisto, puh. 020 701 2362. 
 
Kontin tuotto avustustyöhön ja kotimaan toimintaan 
 
Vantaan Kontin tuotosta 50 % ohjataan Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piirin toimintaan, 25 % Punaisen Ristin Katastrofirahastoon ja loput 25 % Kontti-
toiminnan kehittämiseen. 
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Osa lahjoitetuista vaat-
teista ohjataan SPR:n 
Tampereen logistiikka-
keskuksen kautta kan-
sainvälisenä vaateapuna 
sotien ja luonnonkata-
strofien uhreille. Vuonna 
2010 Suomen Punainen 
Risti toimitti vaatteita 
kuuteen eri maahan yh-
teensä yli 100.000 kiloa. 
 
Vantaan tavaratalo on 
ketjun suurin, jossa kaksi 
uutuutta; myymälätiloi-
hin integroitu kansainvä-
lisen vaateavun paalaus-
piste ja myymälässä ta-
pahtuva lahjoitustavaran esilajittelu. 
 
Paalauskoneet ovat monille tuttuja vuoden 1995 jättivaatekeräyksestä. Moni va-
paaehtoisemme oli niitä käyttämässä sekä Senaatintorilla että Tapiolan aluevaras-
tossa.  
 

Vapaaehtoisten kesäretki Suomenlinnaan 11.6.  
 

Piiritoimisto ja Suomenlinnan osasto kutsuvat sireenien tuoksuiselle kesäretkelle 
Suomenlinnan valleille tiistaina 11.6. klo 17 alkaen. Tapahtuma toteutuu myös 
sateen sattuessa!  
 
Tule yksin tai ryhmäsi kanssa, liity joukkoon ja tutustu muihin piirimme vapaaeh-
toisiin. Saapumis- ja ilmoittautumisohjeita luvassa myöhemmin keväällä. 
 
Kysy lisätietoja: Nanna Katavisto, puh. 020 701 2362, Outi Mustonen, puh. 
020 701 2370 tai Doinita Negruti, puh. 020 701 2371. 
 
 

 
 

Kuva Tikkurilan Kontin avajaisista 
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