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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 4.2.2020 
 

Piirin hallituksen vuoden ensimmäisen kokouksen asialistalla oli ajankohtaisia 
asioita, mm. Punainen Ristin Ensiapu Oy:n kuulumiset, jäsentilastot ja 
huomionosoituksia. 

 
Punainen Risti Ensiapu Oy 

 
Punainen Risti Ensiapu Oy aloitti toimintansa 1.9.2017. Yhtiön tehtävä on 
kehittää ensiapukoulutusohjelmia ja toteuttaa varsinkin Punaisen Ristin 
ulkopuolisille asiakkaille suunnattuja ensiapukoulutuksia. Yhtiö jatkaa piirien ja 
keskustoimiston aikaisemmin toteuttaman ensiapukoulutuksen järjestämistä ja 
se vastaa Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmien kehittämisestä. Suomen 
Punainen Risti ja sen piirit omistavat 100 % yhtiön osakkeista.  
 
Ensiapu Oy:n toimitusjohtaja Anne Pellinen kertoi hallitukselle yhtiön 
ajankohtaisista asioista, mm. ensiavun koulutusuudistuksesta ja toiminnan 
tulevista näkymistä. 
 
Punaisen Ristin ensiapukoulutuksesta löytyy lisätietoa netissä sivustoilla  
 
• Ensiavunkouluttajat.fi – kumppaniorganisaatioille ja kouluttajille, osa 
materiaaleista vain kouluttajien käyttöön 
• Ensiaputodistus.fi – kurssilaisille ja asiakasorganisaatioille 
 

Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoitus ja 
Vuoden nuori toimija v. 2020  
 

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus voidaan myöntää järjestön 
ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut 
esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.  
 
Piirin hallitus päätti Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoituksen 
myöntämisestä. Päätös on julkinen 16.3.2020.  

 
Hallitus päätti myös Vuoden nuori toimija -tunnustuksen saajasta. Tunnustus 
jaetaan piirin vuosikokouksessa 18.4.2020. Esityksen tunnustuksen saajasta 
teki piirin nuorten foorumi, joka kokoontui ensimmäisen kerran lauantaina 
25.1.2020.  
 

Kiertotalousmyymälätoiminnan käynnistäminen  
 

Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri ja Varsinais-Suomen piiri ovat 
valmistelleet yhteisen kierrätystavaraa myyvän myymäläketjun perustamista 
piirien toiminta-alueille sellaisille paikkakunnille, joilla Kontti-ketjulla ei ole 
kiinnostusta toimia. Mahdollinen tuotto jaettaisiin piireille ja osastoille sekä 
katastrofirahastoon. 
 
Kiertotalousmyymälätoiminnan valmistelu jatkuu. Hallitus merkitsi tiedoksi 
tämän hetkisen tilanteen.  
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Verkostohautomot ja osastofoorumit 
 

Piirin hallitus päätti joulukuussa 2017 kolmen verkostohautomon 
(lyhytkestoinen auttaminen, pitkäkestoinen auttaminen ja 
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen) käynnistämisestä.  
 
Verkostohautomoiden toiminta ei ole ollut kovin aktiivista, eikä nykymuotoista 
toimintaa jatketa. Hallitus päätti, että piirin varapuheenjohtaja ja 
kehittämispäällikkö kokoavat työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia miten 
vapaaehtoisten osallistamista ja myös osastofoorumitoimintaa voitaisiin 
jatkossa kehittää. Samalla mietitään myös piirihallituskummien roolia ja 
tehtävää.  

 
Alueellinen hallitusvalmennus 
 

Kaikilla osastofoorumialueilla järjestetään lauantaina 8.2.2020 alueellinen 
hallitusvalmennus. Koulutuspäivään on ilmoittautunut noin 160 henkilöä 36 eri 
osastosta. 

 
Jäsenmäärä 31.12.2019 
 

Piirin osastojen jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 20121. Jäsenmäärä laski 
edellisestä vuodesta 385 jäsenellä. Jäsenmäärä on 26,6 % koko Suomen 
Punaisen Ristin jäsenmäärästä. Jäsenmaksunsa jätti maksamatta ja sitä kautta 
jäsenyytensä menetti vuonna 2019 yhteensä 648 (998 vuonna 2018) 
vuosijäsentä. Uusia jäseniä liittyi 926 (816) henkilöä. 
 
Piirin osastoista 8 kasvatti jäsenmääräänsä. Muilla 44 osastolla jäsenmäärä joko 
laski tai säilyi samana. Kaksi osastoa ei saanut viime vuonna yhtään uutta 
jäsentä. Suhteellisesti eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkivat Kallio-
Käpylä (10,2 % vuoden 2018 jäsenmäärästä), Lapinjärvi (9,5 %), Keski-Espoo 
(7,9 %) ja Suomenlinna (7,0 %). Eniten jäseniä saivat suurimmat osastot 
Kallio-Käpylä (123 kpl), Keski- Helsinki (88) ja Pohjois-Helsinki (82). 
 

Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 63 työntekijää (tilanne 27.1.2020), joista 
aktiivisia kokoaikaisia oli 53 henkilöä. Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli 
piiritoimistossa 28 henkilöä, vastaanottotoiminnassa 10 ja 
kotoutumispalveluissa 16. Lisäksi neljä kokoaikaista henkilöä ei ollut aktiivisesti 
töissä esimerkiksi perhe- tai opinto-vapaan takia. Osa-aikaisia työntekijöitä 
piirissä oli yhdeksän. 
 
Piirin talouspäällikkö Jari Poukka siirtyi määräaikaisesti keskustoimistoon 
projektipäälliköksi viemään loppuun palvelukeskushanketta. Poukka on 
työlomalla 15.1.-31.12.2020. Työloman ajan piiri hankkii keskustoimiston 
talousyksiköltä pääosan talouspäällikön palveluista. 
 
Ensiaputoiminnan koordinaattori Niina Hirvonen on valittu piirin vastuulla 
olevan Neste Oyj:n Porvoon (Kilpilahti) jalostamon suurseisakin 
ensiapupäivystysprojektin projektipäälliköksi ja hän toimii tehtävässä 6.4. – 
18.6.2020. Piiri hakee parhaillaan ensiaputoiminnan koordinaattorin sijaista em. 
jaksolle. Seisakin ajaksi piiri tulee palkkaamaan ensiapupäivystystä hoitamaan 
noin 15 terveydenhuollon ammattilaista, joiden työtä projektipäällikkö johtaa. 
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Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 
Hallitus merkitsi tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen. Tilinpäätös 
vuodelta 2019 käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
 
OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki Oyj hoitamien piirin sijoitussalkkujen tuotto 
oli joulukuun lopussa 14,6 %. 
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikkö Hangossa ja kotoutumis- 
palveluyksikkö Lohjalla. 
 
Hangossa on asiakkaita 168, joista 40 yksityismajoittujia. Lohjan perheryhmä- 
kodissa on 8 asukasta. Tämän lisäksi tarjotaan jälkihuoltopalveluita 
perheryhmäkodista poismuuttaneille aikuistuneille nuorille. 
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 

Kaikkia osastojen ensiapupäivystäjiä koskevat koulutustilaisuudet, jotka 
sisältävät osaamisen arvioinnin ovat alkaneet. Tavoitteena on, että kaikki 306 
päivystäjää käy koulutuksessa ja saa uuden kuvallisen päivystyskortin. 
 
Piirin ensiapupäivystysten laskutusprosessi on uudistunut. Osastot saavat 
jatkossa päivystyskorvaukset nopeammin. Pisara-harjoituksen antina HSY:n 
kanssa valmistellaan yhteistyöpöytäkirjaa. 
 

Piiritoimiston palvelukysely 
 

Toiminnanjohtaja esitteli osastojen vastuunkantajille tehdyn piiritoimiston 
palvelukyselyn alustavia tuloksia. 

 
* * * 

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

 
 
 
 
 

 
Ennakkotieto: Vuosikokous 18.4.2020 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous järjestetään 

lauantaina 18.4.2020 Porvoon Taidetehtaalla, osoite 
Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo. Kokouspäivän 

aloitamme yhteisellä lounaalla klo 11 – 12, varsinainen 
kokous alkaa klo 12. Lisätietoja luvassa lähempänä 
kokousta, merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriin. 

 

https://www.taidetehdas.fi/saapuminen-taidetehtaalle

