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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2018 
 

Piirin hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa tiistaina 6.2.2018. 
 
Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa  
 

Piirin hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksessa v. 2018. 
Äänimäärät lasketaan 31.12.2017 tilanteen mukaan. Jokaisella osastolla on 
käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Vuosikokouksessa 
osastoilla on yhteensä 237 ääntä. 

 
Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2018 
 

Piirin hallitus päätti, että 1.3.2018 alkaen piirin hallituksen ja sen ryhmien 
jäsenille sekä piirin koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistujille maksetaan 
kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta matkakorvausta 
halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla 
autolla tehdystä matkasta voidaan perustellussa ja ennalta sovitussa tapauksessa 
korvata 35 senttiä/km. Hallitus suosittaa samaa korvausperustetta käytettäväksi 
myös osastoissa. 
 
Piirin hallitus keskusteli myös ateriakorvausten maksamisesta ea-päivystysten 
yhteydessä. Asiaa valmistellaan piiritoimistossa ja asiaan palataan hallituksen 
toukokuun kokouksessa.   

 
Taloushallinnon vahvistaminen 
 

Piirin hallitus valtuutti v. 2016 toiminnanjohtajan palkkaamaan piirille 
talouspäällikön kahden vuoden määräajaksi. Kun päätös tehtiin, oli odotuksia että 
keskustoimiston talousyksikkö pystyisi jatkossa tarjoamaan 
talouspäällikkö/controller –palvelua piireille. Näin ei vielä ole. Punaisen Ristin 
yhteisen palvelukeskuksen kehittämishanke on parhaillaan käynnissä ja sen 
tuloksena em. palvelu saattaa olla tulevaisuudessa tarjolla.  
 
Piirin taloudenhoidon laadun ja riskinhallinnan kannalta päätettiin jatkaa 
talouspäällikön tehtävän määräaikaisuutta vuodella 31.3.2019 saakka. 
 

Verkostohautomoiden käynnistäminen 
 

Piirin hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa perustaa kolme 
verkostohautomoa/ryhmää, joiden tehtävänä on fasilitoida vapaaehtoisten 
verkostoitumista ja toimintaa sekä toiminnan kehittämistä. Verkostohautomoiden 
teema-alueet ovat Lyhytkestoinen auttaminen, Pitkäkestoinen auttaminen ja 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Osastoilla oli mahdollisuus ehdottaa ryhmiin 
jäseniä. 
 
Määräaikaan mennessä piiritoimistoon tuli osastoilta kaksi ehdokasta, molemmat 
olivat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Pieni määrä 



HELSINGIN JA UUDENMAAN  
PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 
 

 
  9.2.2018                               Sivu 2  

 
 

hakemuksia on ymmärrettävää, koska kyseessä on uusi toimintamuoto ja -tapa, 
joka ei ole vielä tunnettu.  
 
Piirin hallitus sopi, että verkostohautomotoiminnan kick-off -tilaisuus järjestetään 
28.2.2018 Hietaniemenkadun koulutustiloissa. Hallitus ei vielä nimennyt ryhmiin 
jäseniä, kick-offiin kutsutaan asiasta kiinnostuneita henkilöitä. 

 
Jäsenmäärä 31.12.2017 
 

Piirin osastojen jäsenmäärä on 21 284 (21 762). Uusia jäseniä liittyi osastoihin 
988 henkilöä ja 955 vuosijäsentä jätti jäsenmaksunsa maksamatta. Uusia jäseniä 
on enemmän kuin maksamattomia; jäsenmäärän pieneneminen selittyy 
eronneiden ja kuolleiden jäsenten määrällä.  
 
Valtaosa uusista jäsenistä liittyy nykyään netissä. Käteismaksu ja jäsenesite ovat 
seuraavaksi suosituimmat liittymistavat. Jäseneksi liitytään usein koulutuksissa 
tai osaston muissa tilaisuuksissa. 
 

 
Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli tammikuun alussa 147 työntekijää, joista 
kokoaikaisia oli 112 henkilöä. Työntekijöistä piiritoimistossa työskenteli 24 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa työskenteli 55 ja kotoutumispalveluissa 33 
kokoaikaista henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli 35 osa-aikaista 
henkilöä. 

 
Kehittämispäällikön tehtävää on hakenut 49 henkilöä, hakijoista haastatellaan 
kuusi. Lisäksi piiritoimistolla on parhaillaan avoinna kolme muuta tehtävää: 
kerhokoordinaattori, osastoviestinnän suunnittelija ja projektityöntekijä 
yksintulleita alaikäisiä kotouttamaan. Tarkoitus on, että tehtäviin valitut aloittavat 
maaliskuun aikana.  

 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 

Piirin hallitus merkitsi tiedoksi alustavan tuloslaskelman vuodelta 2017. Tulos on 
selvästi ylijäämäinen. OP Varainhoito Oy:n hoitaman piirin sijoitussalkku tuotto oli 
5,1 % ajalla 1.1.- 31.12.2017. Kassanhallintasalkun tuotto samalla jaksolla oli 0,4 %. 
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Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnan puitehankinnan 
kilpailutus on käynnistynyt. Tarjoukset tulee jättää 20.2.2018 mennessä. 
Kilpailutuksessa Suomi on jaettu kuuteen osaan, joista yksi on Uusimaa. Punainen 
Risti on osallistumassa kilpailutukseen jokaisella alueella. 

 
Ilmoitusasiat 
 

Jatkossa piirin hallituksen esityslistalle lisätään kohta ”osastofoorumien terveiset”. 
Osallistumalla osastofoorumeihin voi piirihallituskummin kautta välittää terveisiä 
suoraan piirin hallitukselle. Osastofoorumeita pidetään seuraavasti: 

 
• Espoo – Kauniainen 23.4. klo 18, Thorstorp 
• Helsinki 12.4. klo 17.30, Kontula 
• Itäisen Helsingin tapaaminen 6.3., Kontulan osasto  
• Itä-Uusimaa 25.4., klo 18, Porvoo 
• Västra Nyland 21.8. kl. 18, Hangö 
• Keski-Uusimaa 16.5. klo 18, Rajamäki, Nurmijärvi 
• Länsi-Uusimaa 17.5. klo 18, Vihti 
• Vantaa 

- 26.2. klo 18, Lumo, Korso 
- 16.4. klo 18 Tikkurilan osaston tiloissa 
- 3.9. klo 18 Myyrmäen Myyrinki  

 
 

* * * 
 
 
Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


