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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 22.5.2019 
(kort på svenska, se sidan 5) 
 

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen ensimmäisen kokouksensa uudessa 
kokoonpanossa ja uuden puheenjohtajan Jouni Pousin johdolla.  
 
Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin jatkokaudelle varapuheenjohtaja Katja 
Kuusela (Pohjois-Helsinki) ja jäsenet Anders Blomberg (Kehä-Espoo), Mia 
Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), Maria Nygren (Pohjois-Helsinki), Ria Sarasti 
(Tuusula) sekä uutena jäsenenä Veera Niemi Hyvinkäältä. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Tiina Hörkkö (Korso), Max Lindholm (Helsingfors svenska), Teuvo 
Määttä (Töölö), Pekka Piri (Tapiola) ja Satu Wallenius (Mäntsälä).  
 
Hallituksen kokouksen asialistalla oli erityisesti piirin hallituksen 
järjestäytymiseen liittyviä asioita. 
 

Piirin hallituksen kokoukset 2019-20 ja vuosikokouksen ajankohta  
 

Hallitus sopi kokousaikataulustaan vuosikokouksen 2020 jälkeiseen kokoukseen 
saakka sekä päätti vuosikokouksen ajankohdan.  
  
Piirin hallituksen tulevan vuoden kokoukset järjestetään seuraavasti: 
 

- tiistai 10.9.2019 
- torstai 24.10.2019 
- keskiviikko 11.12.2019 
- tiistai 4.2.2020 
- keskiviikko 11.3.2020 
- tiistai 12.5.2020  

 
Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 18.4.2020. 
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Vaasassa 6.-7.6.2020. 
Yleiskokoukseen liittyen toukokuussa 2020 järjestetään piirin osastojen 
yleiskokousedustajien tapaaminen.  

 
Helsingin ja Uudenmaan piirin 75-vuotisjuhlavuosi 
 

Punaisen Ristin Uudenmaan läänin piiri perustettiin huhtikuussa 1946. 
Punaisesta Rististä tuli julkisoikeudellinen yhdistys v. 1950 ja piirin nimi 
muuttui Uudenmaan piiriksi (lääni jäi pois nimestä). Vuosina 1952 -1957 piiri oli 
jaettuna Helsingin piiriin ja Uudenmaan piiriin, mutta piirit yhdistyivät 
muutaman vuoden jälkeen. Nykymuotoinen Helsingin ja Uudenmaan piiri on 
toiminut vuodesta 1957 lähtien.  
 
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Punaisen Ristin piiritoiminta 
alkoi Uudellamaalla. Piirin hallitus sopi, että syksyn ensimmäisessä kokouksessa 
keskustellaan juhlavuoden vietosta. 

 
Osastofoorumikummit  
 

Piirin hallituksen jäsenet ovat osallistuneet osastofoorumeihin ja toimineet piirin 
hallituksen osastofoorumikummeina. Piirin hallituksen edustaja tuo 
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osastofoorumiin terveisiä piirin hallituksesta ja toimii piirin hallituksen ja 
osastojen välisenä linkkinä. Jokaiselle osastofoorumialueelle on nimetty 
vähintään yksi osastofoorumikummi.  
 
Osastofoorumikummit kaudella 1.6.2019-31.5.2020 ovat:  
 

- Espoo – Kauniainen: Maria Nygren ja Pekka Piri  
- Helsinki: Max Lindholm ja Teuvo Määttä  
- Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Veera Niemi ja Satu Wallenius  
- Keski-Uusimaa: Ria Sarasti, Veera Niemi ja Satu Wallenius  
- Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg ja Pekka Piri  
- Vantaa: Tiina Hörkkö ja Mia Jalonen-Tuovila  
- Västra Nyland: Anders Blomberg ja Max Lindholm 

  
Piirin hallituksen puheenjohtajat eivät toimi osastofoorumikummina, mutta he 
kiertävät mahdollisuuksiensa mukaan eri osastofoorumeissa. Puheenjohtaja 
Jouni Pousi vierailee syksyn aikana jokaisella osastofoorumialueella.  
 

Delegointipäätös: Toiminnanjohtajan valtuutus hoitaa henkilöstöasioita  
 
Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön 6 §:n mukaan piirin hallituksen 
tehtävä on "ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä muu palkattu 
henkilöstö". Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus on viimeksi päätöksellään 
19.5.2015 valtuuttanut toiminnanjohtajan päättämään kaikkien alaistensa 
työsuhteen ehdoista.  
  
Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus uusi päätöksensä ja valtuutti 
toiminnanjohtajan päättämään kaikkien alaistensa työsuhteen ehdoista sekä 
ottamaan ja erottamaan piirin palkatun henkilöstön talous- ja 
toimintasuunnitelman puitteissa. Toiminnanjohtaja kuitenkin käy piirin 
hallituksen puheenjohtajan kanssa läpi rekrytointiprosessiin liittyvät periaatteet 
ja menettelytavat ennen kuin toiminnanjohtaja käynnistää suorana alaisenaan 
toimivan esimiehen rekrytointiprosessin. Tällä hetkellä tällaisia tehtäviä ovat 
järjestöpäällikkö, ohjelmapäällikkö, kehittämispäällikkö ja vastaanotto- ja 
kotoutumistoiminnan johtaja.  
  
Piirin hallitus valtuutti toiminnanjohtajan käynnistämään tarvittaessa 
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa. Toiminnanjohtaja 
ilmoittaa neuvotteluista piirin hallitukselle.  
 
Piirin hallitus saa kokouksissaan toiminnanjohtajalta tiedoksi 
henkilöstömuutokset, työehtosopimuksen liittyvät toimenpiteet sekä muut 
keskeiset henkilöstöön liittyvät asiat.  
 

Katsaus verkostohautomoiden työskentelyyn  
 

Työryhmiin kuuluvat piirin hallituksen jäsenet raportoivat työryhmien 
työskentelystä. Hallitus sopi, että syksyn aikana arvioidaan 
verkostohautomoiden toimintaa ja keskustellaan mm. siitä onko piirin 
hallituksella mahdollisesti toimeksiantoja ryhmille.  
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Osastofoorumit  
  

Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. Useissa 
osastofoorumeissa on keskusteltu Pisara 2019 -harjoituksesta ja alueellisesta 
valmiussuunnittelusta. Osastot toivovat erityisesti Pisara-harjoituksesta  
lisätietoa ja ohjeita.  

  
Tulevat osastofoorumit 

 
Espoo – Kauniainen  
- 7.9.2019 kehittämispäivä   
- 4.11.2019 klo 18, Kehä-Espoo, paikkana Raitin Pysäkki   
  
Helsinki   
- To 12.9.2019 klo 17.30-19.30 Länsi-Helsinki, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Aiheena viestintä.   
- To 21.11.2019 Klo 17.30-19.30 Töölö, paikka ja aihe ilmoitetaan myöhemmin.  
  
Itä-Uusimaa   
- 9.10.2019 klo 18-20, Orimattila  
  
Keski-Uusimaa   
- 25.9.2018 klo 18.00 Kerava   
- 26.11.2018 klo 18.00 Järvenpää  
  
Länsi-Uusimaa   
- 12.9.2019 klo 18.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
- 7.11.2019 klo 18.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Vantaa   
- 2.9.2019 Länsi-Vantaa   
- 11.11.2019 Tikkurila   
  
Västra Nyland   
- 28.8.2019 Karis-Pojo  
- 27.11.2019 Ekenäs-Tenala  
  

Jäsenmäärä 10.5.2019  
 

Piirin osastoissa on 20633 jäsentä, joista 1375 on sellaisia vuosijäseniä, jotka 
eivät vielä ole maksaneet vuoden 2019 vuosijäsenmaksua. Uusia jäseniä 
osastoihin on tullut 541, joista 143 on nuorisojäseniä.  
  
Osastoista suhteellisesti eniten uusia jäseniä ovat saaneet Esbo svenska, Kallio-
Käpylä, Nummi-Pusula, Keski-Espoo ja Nurmijärvi, jotka kaikki ovat saaneet 
uusia jäseniä yli 4 % vuodenvaihteen jäsenmäärästä. Neljä osastoa ei ole 
saanut yhtään uutta jäsentä. 22 osastoa on saanut alle 5 uutta jäsentä.  

  
Henkilöstöasioita  
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 63 työntekijää (tilanne 15.5.2019). 
Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 30 henkilöä, 
vastaanottotoiminnassa 11 ja kotoutumispalveluissa 16. Lisäksi 4 kokoaikaista 
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henkilöä ei ollut aktiivisesti töissä (esim. perhe- tai opintovapaa). Osa-aikaisia 
työntekijöitä piirissä oli kaksi.  
 
Elmi Salahudin on valittu vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden johtajaksi. Hän 
vastaa piirin vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kokonaisuudesta ja raportoi 
toiminnanjohtajalle toimialasta. Elmi siirtyi tehtävään Auramon 
vastaanottokeskuksen apulaisjohtajan tehtävästä 
  
Evelyn Sõer on valittu Hangon vastaanottokeskuksen apulaisjohtajaksi. Hän 
vastaa Hangon vastaanottokeskuksen operatiivisesta toiminnasta. Sõer siirtyy 
tehtävään kotoutumistuen koordinaattorin sijaisen tehtävästä.  
 
Ola Nilsson on valittu perheryhmäkodin yksikön päälliköksi. Hän vastaa Lohjan 
perheryhmäkodin operatiivisesta toiminnasta. Nilsson siirtyy tehtävään Lohjan 
perheryhmäkodin apulaisjohtajan tehtävästä.  
 
Yksitulleiden hankkeeseen on valittu kaksi projektityöntekijää, Hatami Landi 
Farzaneh 25.3.2019-30.6.2020 ja Jenni Veijola 18.3.-31.12.2019.  
   

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta  
 
Auramon (Metsäläntie) vastaanottokeskuksen toiminta päättyi 30.4.2019. 
Toukokuun alussa piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikkö 
Hangossa ja kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla.  

 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi piirin talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen 1-3/2019 
ja OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki Oyj hoitamien piirin sijoitussalkkujen 
tilanteen. 

 
Orimattilan osaston siirtyminen Hämeen piiriin  
 

Suomen Punaisen Ristin valtuusto hyväksyi 17.5. Orimattilan osaston 
siirtymisen Helsingin ja Uudenmaan piiristä Hämeen piiriin tammikuun 2020 
alusta alkaen.  

 
Ensiaputoiminnan kehittäminen  
 

Ryhmä ea-ryhmätoiminnan vapaaehtoisia lähetti piirin hallitukselle viime 
lokakuussa kirjeen, jossa keskeinen kysymys oli huoli piiritoimiston tuesta 
ensiapuryhmätoiminnalle ja ensiapupäivystyksiin liittyvät kysymykset. Hallitus 
käsitteli tuolloin asiaa ja päätti jatkossa seurata kehittämistoimia 
kokouksissaan. Hallitus sai tiedoksi ensiaputoiminnan kehittämiseen liittyvät 
toimenpiteet (esim. säännölliset ryhmäillat, ryhmänjohtajakirje kerran kuussa, 
kouluttajatapaamiset ja ensiapupäivystysten uusi palautejärjestelmä) ja oli 
tyytyväinen tähänastisiin kehittämistoimenpiteisiin. 

 
 

* * * 
 
 

Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 
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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 22.5.2019 

 
Distriktsstyrelsen sammanträdde för första gången efter årsmötet i sin nya 
sammansättning, och under Jouni Pousis ledning. 

 
Under årsmötet omvaldes viceordförande Katja Kuusela (Pohjois-Helsinki) och 
medlemmarna Anders Blomberg (Kehä-Espoo), Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-
Vantaa), Maria Nygren (Pohjois-Helsinki), Ria Sarasti (Tuusula). Veera Niemi 
från Hyvinkään osasto valdes in som ny styrelsemedlem. Tiina Hörkkö (Korso), 
Max Lindholm (Helsingfors svenska), Teuvo Määttä (Töölö), Pekka Piri (Tapiola) 
och Satu Wallenius (Mäntsälä) fortsätter sitt arbete i distriktsstyrelsen. 

 
Distriktsstyrelsens möten 2019 - 2020 och tidpunkten för årsmötet 
 

Styrelsen beslöt om mötesdatum fram till första mötet efter årsmötet 2020, och 
slog fast tidpunkten för årsmötet. 
 
Distriktsstyrelsens mötesdatum under det kommande året är följande: 
 

- tisdag 10.9.2019 
- torsdag 24.10.2019 
- onsdag 11.12.2019 
- tisdag 4.2.2020 
- onsdag 11.3.2020 
- tisdag 12.5.2020  

 
Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte hålls lördagen den 18.4.2020. 
Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnas i Vasa 6.–7.6.2020. Med anledning 
av den ordinarie stämman, ordnas i maj ett möte för stämmorepresentanterna 
från distriktets olika avdelningar. 

 
Helsingfors och Nylands distrikts 75-års jubileumsår 
 

Röda Korsets Nylands läns distrikt grundades i april 1946. Under åren 1952 – 
1957 var distriktet uppdelat i Helsingfors distrikt, och Nylands distrikt, men 
distrikten fusionerades efter några år. Sedan 1957 har Helsingfors och Nylands 
distrikt funnits i sin nuvarande form. 
 
År 2021 har det gått 75 år sedan Röda Korsets distriktsverksamhet inleddes i 
Nyland. Distriktsstyrelsen beslöt att man under höstens första möte tar upp 
frågan om hur jubileumsåret kunde uppmärksammas. 

 
Avdelningsforumsfaddrar under perioden 1.6.2019-31.5.2020 

 
Esbo – Grankulla: Maria Nygren och Pekka Piri  
Helsingfors: Max Lindholm och Teuvo Määttä  
Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Veera Niemi och Satu Wallenius  
Keski-Uusimaa: Ria Sarasti, Veera Niemi och Satu Wallenius  
Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg och Pekka Piri  
Vantaa: Tiina Hörkkö och Mia Jalonen-Tuovila  
Västra Nyland: Anders Blomberg och Max Lindholm 

 


