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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 22.5.2018 
 

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen ensimmäisen kokouksensa uudessa 
kokoonpanossa. Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä, Tiina 
Hörkkö, Teuvo Määttä ja Maria Nygren. Piirin hallituksessa jatkavat puheenjohtaja 
Hannu Harri, varapuheenjohtaja Katja Kuusela ja jäsenet Linda Basilier, Anders 
Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Max Lindholm, Pekka Piri, Ria Tahvanainen ja 
Satu Wallenius.  
 
Hallituksen kokouksen asialistalla oli erityisesti piirin hallituksen järjestäytymiseen 
liittyviä asioita. 
 

Piirin hallituksen kokoukset 2018-19 ja vuosikokouksen ajankohta 
 

Piirin hallitus sopi kokousaikataulustaan vuosikokouksen jälkeiseen kokoukseen 
saakka sekä päätti vuosikokouksen ajankohdasta. 
 
Tulevan vuoden kokoukset pidetään seuraavina päivinä: keskiviikko 5.9.2018, 
keskiviikko 24.10.2018, tiistai 11.12.2018, keskiviikko 6.2.2019, keskiviikko 
13.3.2019 ja keskiviikko 22.5.2019. Vuosikokous järjestetään lauantaina 
13.4.2019. 
 

Osastofoorumikummit 
 

Piirin hallituksen jäsenet osallistuvat osastofoorumeihin ja toimivat piirin 
hallituksen osastofoorumikummeina. Piirin hallituksen edustaja tuo 
osastofoorumiin terveisiä piirin hallituksesta ja toimii hallituksen ja osastojen 
välisenä linkkinä. Jokaiselle osastofoorumialueelle on nimetty kaksi 
osastofoorumikummia. 
 
Piirihallituksen puheenjohtajat eivät toimi osastofoorumikummina, mutta he 
kiertävät mahdollisuuksiensa mukaan eri osastofoorumeissa. 
Osastofoorumikummeiksi 31.5.2019 saakka nimettiin: 
 
Espoo – Kauniainen: Maria Nygren ja Pekka Piri 
Helsinki: Max Lindholm ja Teuvo Määttä 
Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Max Lindholm ja Satu Wallenius 
Keski-Uusimaa: Ria Tahvanainen ja Satu Wallenius 
Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg ja Pekka Piri 
Vantaa: Tiina Hörkkö ja Mia Jalonen-Tuovila 
Västra Nyland: Linda Basilier ja Anders Blomberg 
 

Jäsenmäärä  
 

Piirin osastojen jäsenmäärä oli toukokuussa 21 267 (21 284/ 31.12.2017). 
Jäsenistä 16 943 on vuosijäseniä, 1 232 nuorisojäseniä (5,8 %) ja 3 101 ainais- 
tai kunniajäseniä. Vuosijäsenistä 1 664 ei ole vielä tänä vuonna maksanut 
jäsenmaksuaan. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 434 henkilöä. 
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EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)  
 

Hallitus keskusteli 25.5.2018 voimaan tulevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta, 
keskustoimiston osastoille tekemästä ohjeistuksesta ja aiheesta tiedottamisesta. 
Tietosuoja-asetukseen liittyviä ohjeita osastoille löytyy osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja  
 
Katso myös: 
https://punainenristi.fi/tietosuoja 
 
Tietosuojan periaatteet lyhyesti 
 

- Kerää vain tarvitsemaasi tietoa. 
- Informoi aina mihin tarkoitukseen henkilötietoa keräät. 
- Varmista, että henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti. 
- Varmista, että henkilötietoja käytetään vain tietosuojaselosteessa 

määriteltyihin tarkoituksiin. 
- Varmista, että henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, jotka 

tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseen.  
- Älä säilö vanhaa tietoa. Kaikki tarpeeton tieto tulee tuhota, sekä paperilla 

että sähköisesti taltioitu. 
- Älä luovuta henkilötietoja kenellekään/mihinkään järjestön ulkopuolelle. 
- Vastuu osaston henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä kuuluu 

osaston hallitukselle. 
 
Asetuksen mukaan kaikki henkilöä yksilöivä tieto on henkilötietoa. 
Henkilötietoja ovat näin ollen esimerkiksi nimi, syntymäaika, kotiosoite, 
valokuva, sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus. Henkilötieto voi olla esimerkiksi 
tekstiä tietokoneen tiedostossa, muussa sähköisessä muodossa tai paperilla. 
 
Piiritoimiston yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Ari Hakala, sähköposti 
ari.hakala@redcross.fi. 
 

Punaisen Ristin esteellisyysohje  
 

Hallitus sai tiedoksi Suomen Punaisen Ristin esteellisyysohjeen. Punaisen Ristin 
toiminnassa korostuvat korkeat eettiset periaatteet. Kukaan ei saa osallistua 
sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa 
saattaa olla ristiriidassa järjestön edun kanssa.  
 
Jos asia kiinnostaa, löydät esteellisyysohjeen (samoin kuin eettiset ohjeet) 
RedNetistä. 
https://rednet.punainenristi.fi/node/26573 
 
Etikregler på svenska: 
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574 

 
Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Siuntion ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö sulkeutuu 30.9.2018. Lopettamisen 
vaikutuksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät huhtikuun lopussa. 
Sulkemiseen liittyvät valmistelut ovat käynnistyneet, mutta keskittyvät pääosin 
elo-syyskuulle. 
 

https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja
https://punainenristi.fi/tietosuoja
https://rednet.punainenristi.fi/node/26573
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
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Terveyspistetoiminnan tuki 
 

Toimintatilastot palauttaneista piirin osastoista kolmessa toimii tällä hetkellä 
terveyspiste ja kahdeksalla osastolla oli jotain terveyden edistämisen toimintaa. 
Piiritoimistossa on toimintaa käynnistämässä sisäinen useammasta työntekijästä 
koostuva tiimi, jonka roolina on tukea terveyspistetoimintaa ja terveysohjelmia. 
Tavoitteena on vahvistaa terveysohjelmien avainvapaaehtoisten saamaa tukea 
piiristä ja auttaa osastoja käynnistämään terveyspisteitä ja muuta terveyden 
edistämiseen liittyvää toimintaa. 

 
Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 149 työntekijää, joista kokoaikaisia oli 111 
henkilöä. Työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 28 henkilöä, 
vastaanottotoiminnassa työskenteli 49 ja kotoutumispalveluissa 34 kokoaikaista 
henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli 38 osa-aikaista henkilöä. 
 
Kerhokoordinaattori Heidi Puurtinen on irtisanoutunut. Uuden 
kerhokoordinaattorin haku on käynnissä. 
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Hallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ja OP Varainhoito Oy:n hoitaman piirin 
sijoitussalkun tuoton ajalta tammikuu - huhtikuu/2018. Piirin tulos oli 
ylijäämäinen, mutta sekä ylijäämä että liikevaihto ovat selvästi laskeneet 
edelliseen vuoteen verrattuna vastaanottotoiminnan supistumisen takia. 

 
Katsaus verkostohautomoiden työskentelyyn 
 

Verkostohautomoiden työskentely on kevään aikana käynnistynyt ja työskentelyä 
fasilitoivat työryhmät ovat kokoontuneet. Piirin hallituksen alaisia 
verkostohautomotyöryhmiä on kolme: Lyhytkestoinen auttaminen, Pitkäkestoinen 
auttaminen ja Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Työryhmiin kuuluvat piirin 
hallituksen jäsenet raportoivat työskentelystä ja syyskauden suunnitelmista.  
 
Verkostohautomoiden työryhmiin voidaan ottaa uusia jäseniä työryhmien tarpeen 
mukaan. 

 
Tilaisuuksista tiedottaminen 
 

Kuluneen syksyn ja kevään aikana on joidenkin piiritoimiston järjestämien 
tilaisuuksien tiedottaminen ollut katkonaista tai tieto on tullut liian myöhään. 
Tilanteeseen on puututtu, ja osana kasvuhanketta piiritoimiston henkilökunnalle 
järjestetään viestinnän valmennusta. 

 
Tulevat osastofoorumit  
 

Piirin hallituksen esityslistalla on kohta ”osastofoorumien terveiset”. Osallistumalla 
osastofoorumeihin voi piirihallituskummin kautta välittää terveisiä suoraan piirin 
hallitukselle. Osastofoorumeita pidetään seuraavasti: 
 
Espoo - Kauniainen 
- 3.9.2018 klo 18.00 Keski-Espoo 
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Helsinki  
- 28.8.2018 klo 18.00 Länsi-Helsinki  
- 6.9.2018 klo 17.30 Kallio-Käpylä  
 
Itä-Uusimaa 
- 6.10.2018 Porvoo 
 
Keski-Uusimaa  
- 25.9.2018 klo 18.00 Kerava  
- 26.11.2018 klo 18.00 Järvenpää 
 
Länsi-Uusimaa  
- 18.10.2018 Pusula 
 
Vantaa  
- 3.9.2018 klo 18.00 Länsi-Vantaa  
- 12.10.2018 klo 18.00 (paikka avoin) 
 
Västra Nyland  
- 21.8.2018 klo 18.00 Hanko  
- 27.11.2018 klo 18.00 Inkoo 
 

 
 
DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 22.5.2018 

 
Den nya distriktsstyrelsen höll sitt första möte efter årsmötet. Vid årsmötet valdes 
tre nya medlemmar in i distriktsstyrelsen. De nya medlemmarna är Tiina Hörkkö, 
Teuvo Määttä och Maria Nygren. Ordförande Hannu Harri, vice ordförande Katja 
Kuusela och medlemmarna Linda Basilier, Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, 
Max Lindholm, Pekka Piri, Ria Tahvanainen och Satu Wallenius fortsätter i 
distriktsstyrelsen. 
 
På agendan fanns framför allt frågor som hade att göra med den nya styrelsens 
organisation. 

 
Distriktsstyrelsens möten 2018–19 och tidpunkten för årsmötet 2019 
 

Distriktsstyrelsen slog fast sin mötestidtabell fram till det första mötet efter nästa 
årsmöte. Samtidigt slog man fast tidpunkten för nästa årsmöte. 
 
Mötesdatumen under inkommande år är: onsdag 5.9.2018, onsdag 24.10.2018, 
tisdag 11.12.2018, onsdag 6.2.2019, onsdag 13.3.2019 och onsdag 22.5.2019. 
Årsmötet hålls lördagen den 13.4.2019. 

 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 

 
Centralbyrån låter översätta anvisningarna för avdelningar till svenska, men i 
skrivande stund finns den svenska översättningen ännu inte tillgänglig. 
Anvisningar på finska: 
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja 

 
Se också: 
https://www.rodakorset.fi/dataskydd 

https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja
https://www.rodakorset.fi/dataskydd


HELSINGIN JA UUDENMAAN  
PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 
 

 
  25.5.2018                               Sivu 5  

 
 
Avdelningsfaddrar 

 
Medlemmarna i distriktsstyrelsen deltar i avdelningsforumen och fungerar som 
styrelsens avdelningsforumsfaddrar. Styrelsens representant för med sig 
hälsningar från styrelsen till avdelningsforumet, och fungerar som en länk mellan 
styrelsen och avdelningarna. Två avdelningsforumsfaddrar har utnämnts per 
avdelningsforumsområde. 
 
Avdelningsforumsfaddrar för tiden fram till 31.5.2019 är: 
 
Espoo – Kauniainen: Maria Nygren ja Pekka Piri 
Helsinki: Max Lindholm ja Teuvo Määttä 
Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Max Lindholm ja Satu Wallenius 
Keski-Uusimaa: Ria Tahvanainen ja Satu Wallenius 
Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg ja Pekka Piri 
Vantaa: Tiina Hörkkö ja Mia Jalonen-Tuovila 
Västra Nyland: Linda Basilier ja Anders Blomberg 
 

 
 

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

 

mailto:tuula.korhonen@redcross.fi

