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HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2021  
 

Piirin hallituksen vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. hallituksen 
toiminnan kehittämistä, osastokummitoimintaa sekä kuultiin osastojen kasvu -hankkeen 
loppuraportti.  

 
Hallituksen toiminnan kehittäminen 
 

Piirin hallitus keskusteli hallituksen toiminnan kehittämisideoista ja jatkotoimenpiteistä. 
Hallitus nimesi keskuudestaan kolme työryhmää, jotka käsittelevät toimintatapoja, 
hallituksen kokousten valmistelua ja hallituksen vuosisuunnittelua. Työryhmät esittelevät 
työnsä tuloksia hallituksen seminaaripäivässä 6.3.2021.  
 

Kummitoiminta 2021 
 

Piiritoimiston osastokummeina toimivat tällä hetkellä Ari Hakala, Emilia Jokiaho, Mehalet 
Yared ja Helena Holm-Cüzdan. Osastotuesta ja kummitoiminnasta todettiin seuraavaa:  

 
-  Nykyiset kummit jatkavat toistaiseksi. Ensi vuodelle pohditaan tarkemmin kummien 
määrää ja kummien käytettävissä olevaa työaikaa. 
- Osastofoorumialueet ovat toimivia tällä hetkellä. 
- Kummit keskittyvät kehittämistukeen ja yhteydenpitoon osastojen kanssa.  
- Kummit tapaavat osastot vähintään kerran vuodessa ja pitävät osastoihin säännöllisesti 
yhteyttä. 
- Osastofoorumit järjestetään kahdesti vuodessa, niihin on mahdollisuus osallistua myös 
etänä. Lisäksi järjestetään mm.  hallitusvalmennukset, Tässä ja Nyt -tunnit ja Marraskuun 
Jazzit. 
 
Jatkossa alkuvuodesta järjestetään uusien luottamushenkilöiden koulutus, ja 
perehdyttämiseen liittyviä aiheita käsitellään Tässä ja Nyt -tunneilla. Kummit alustavat 
kerran vuodessa piirin hallituksen kokouksessa osastojen tila -katsauksen.  
 
Pohdittiin myös, että jatkossa voisi olla työntekijöistä ja vapaaehtoisista koostuva 
”osastojen elvytysryhmä”, joka auttaisi huonossa toiminnallisessa tilassa olevia osastoja 
käynnistämään toimintaa ja auttaisi uusien jäsenten hankinnassa. 
 

Osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa 
 

Piirin vuosikokous järjestetään koronatilanteen takia lauantaina 17.4.2021 etäkokouksena. 
Lisätietoja kokouksesta on luvassa viimeistään maaliskuussa, mutta päivämäärä kannattaa 
merkitä kalenteriin jo nyt.  

 
Piirin hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa. Piirin kokouksessa 
osastolla on käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Äänimäärät on 
laskettu 31.12.2020 tilanteen mukaan.  
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Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2021 
 

Piirin hallitus hyväksyi ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella vuonna 2021. Ohje löytyy Rednetistä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/60216 
 
Hallitus päätti lisäksi, että ohjetta täydennetään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja 
muuhun hälytystoimintaan liittyvien matkakorvausten osalta.  

 
Kasvuhankkeen 2018-2020 loppuraportti 
 

Kolmivuotisen osastojen kasvu -hankkeen kautta piirissä on muun muassa kehitetty 
osastojen hallitusten työtä, johtamiskulttuuria sekä viestintää hallitusvalmennusten avulla. 
Jäsenrekrytointiin on panostettu jäsenrekryviikkojen myötä ja vapaaehtoisten kiittämiseen 
Marraskuun Jazzien merkeissä. Vuonna 2020 kehitettiin erityisesti erilaisia 
etätoimintamuotoja kuten Tässä ja Nyt -tunnit.  

 
Ennakkoluuloton edelläkävijä palkintoryhmän nimeäminen 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus myöntää vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä - 
tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella 
on toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus 
jaetaan rasisminvastaisella viikolla 15.-21.3.2021.  

 
Helsingin ja Uudenmaan piiri on jakanut huomionosoituksen yhdeksän kertaa. Viime 
vuonna huomionosoitus myönnettiin Sininauhasäätiön vapaaehtoisille. 

 
Piirin hallitus nimesi palkintoryhmään Anders Blombergin, Maria Nygrenin ja Veera 
Niemen, ryhmän  sihteerinä toimii Stefano Rigatelli. Palkintoryhmä tekee valinnan, jonka 
hallitus vahvistaa kokouksessaan 16.3.2021. 
 
Ehdotuksia Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajasta voi jättää 22.2.2021 
mennessä https://bit.ly/Ennakkoluuloton2021   

 
Työvaliokunnan tehtävät 
 

Hallitus päätti kokouksessaan 15.12.2020 perustaa työvaliokunnan, johon kuuluu piirin 
puheenjohtaja, piirin varapuheenjohtaja, talous- ja kehittämistoimikunnan puheenjohtaja 
sekä piiritoimiston johtoryhmän jäsenet. Piirin hallitus päätti työvaliokunnan tehtävistä 
seuraavasti:  
 
- Työvaliokunta valmistelee hallitukselle merkittäviä ja laajakantoisia asioita sekä päättää 
kiireellistä päätöstä vaativista asioista hallituksen kokousten väliaikoina. 
- Työvaliokunta valmistelee asioita piirin hallituksen kokoukseen ja työvaliokunnan 
näkemyksen esittelytekstiin piirin hallituksen esityslistalle.  
- Piirin hallitus voi antaa työvaliokunnalle lisäksi muita valmistelutehtäviä.  
- Työvaliokunnan päätökset tuodaan tiedoksi hallitukselle ja kirjataan hallituksen 
kokousten pöytäkirjaan. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60216
https://bit.ly/Ennakkoluuloton2021
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Talous- ja kehittämistoimikunnan tehtävät 
 

Piirin hallitus nimesi edellisessä kokouksessaan talous- ja kehittämistoimikunnan kahden 
vuoden määräajaksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Max Lindholm, jäseninä Katja 
Kuusela, Karoliina Pilli-Sihvola sekä asiantuntijajäsenenä Leila Kinnari. Esittelijänä toimii 
toiminnanjohtaja tai tämän sijainen. Piirin hallitus vahvisti talous- ja 
kehittämistoimikunnan tehtävät seuraavasti:  

 
- Toimikunta toimii asiantuntijaelimenä koskien piirin talouden suunnittelua ja hallintoa. 
- Toimikunta toimii valmistelevana elimenä ja esittelee piirin hallitukselle toimenpide-
ehdotuksia koskien piirin taloutta ja hallintoa. 
- Toimikunta seuraa piirin taloutta ja sijoitustoimintaa.  
- Toimikunta toimii ”think-tankina” piirin varainhankinnan kehittämisessä. 
- Toimikunta ylläpitää kokonaisnäkemystä koskien osastojen toiminnantarkastusta. 
- Toimikunta kommentoi ja työstää omalta osaltaan piirin riskien hallintaa.  
- Toimikunta käy erikseen läpi piirin talousarviota ja tilinpäätöstä.  

 
Johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen loppuraportti  
 

Punaisen Ristin keskustoimiston sekä piirien johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisestä 
tarkastuksesta on valmistunut raportti. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena oli selvittää 
järjestelmän nykyinen taso ja toimivuus, sekä antaa suosituksia sen kehittämiseksi.  
 
Piirien toimenpidesuunnitelmat tulee toimittaa Punaisen Ristin sisäiselle tarkastajalle 2.4. 
mennessä. Hän esittelee tarkastuksen havainnot, suositukset sekä järjestöyksiköiden 
tekemät toimenpidesuunnitelmat järjestön tarkastusvaliokunnalle huhtikuussa 
pidettävässä kokouksessa. 

 
Piirin hallitus kävi lähetekeskustelua johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen 
loppuraportista ja antoi työvaliokunnalle tehtäväksi valmistella toimenpidesuunnitelman 
hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä. 

  
Muita asioita 
 

- Hallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1 – 11/2020. Vuoden 2020 tulos tulee 
olemaan alijäämäinen. 
- Järjestön hallitus, piirihallitukset ja toimiva johto kokoontuvat etätapaamiseen 13.2.2021, 
aiheena erityisesti talouden tasapainottamisen ohjelma.  
- Piirien hallituksille valmistellaan hallitustyöskentelykoulutusta, ensimmäinen koulutus 
järjestetään pilottiluontoisesti maaliskuussa. HUPin hallituksesta koulutukseen osallistuvat 
Mia Jalonen-Tuovila ja Karoliina Pilli-Sihvola. 

- Kevään aikana Punaisessa Ristissä tehdään tietoturvan ja tietosuojan sisäinen tarkastus.  
 
- EA-bussi Risti 199 pyritään myymään tämän kevään aikana. Suunnitelma ja talousarvio 
uudesta ajoneuvosta tulee piirin hallituksen käsiteltäväksi tämän vuoden aikana. 
- Nesteen ensiapepäivystyksen projektipäälliköksi ajalle 21.4.-30.5. on valittu Arto Ahonen.  
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- Hallitus merkitsi tiedoksi jäsenraportin 31.12.2020. Punaisen Ristin jäsenmäärä vuoden 
lopussa oli 73 449. Helsingin ja Uudenmaan piirin jäsenmäärä oli 19 424, piirin jäsenmäärä 
laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. 
 
 - Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka keväällä pystyttivät Helsingin Tilannekeskuksen, on 
palkittu Finnish Security Awards -palkinnolla. Turvallisuus- ja Riskienhallinta -lehti jakaa 
Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot kerran vuodessa. Hallitus onnittelee 
palkinnon saajia ja kiittää hienosta työstä. 

 
Seuraava kokous 
 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 16.3.2021. Kokouksessa käsitellään 
toimintakertomusta sekä tilinpäätöstä vuodelta 2020. Kokoukseen osallistuu piirin 
controller Anna Ylätalo sekä tilintarkastaja Jaana Salmi. 

 
 

* * * 
 

Lisätietoja: Heidi Juslin-Sandin, heidi.juslin-sandin@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 
 


