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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 8.6.2022 
 

Vuosikokouksessa piirin hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä: Jarkko Mikkonen, Diana 
Nordström ja Sanna Olli. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin jatkokaudelle Tiina Hörkkö 
ja Karoliina Pilli-Sihvola. Hallituksessa jatkavat myös puheenjohtaja Jouni Pousi, 
varapuheenjohtaja Max Lindholm ja jäsenet Päivi Hurttia, Kirsi Laatikainen, Pekka 
Laukkanen, Veera Niemi ja Kukka Nuora. Hallituksen yhteystiedot löydät Rednetistä  
https://rednet.punainenristi.fi/node/62618   
 
Hallituksen kokouksista lähetetään osastoille tiedote muutaman päivän kuluessa. 
Tiedotteen lisäksi kokousten pöytäkirjat julkaistaan Rednetissä sen jälkeen, kun ne on 
tarkastettu ja hyväksytty. 
 

Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus 
 
Ukraina-operaatio ja valmiuden tilannekatsaus 
 

Ukraina-operaation akuuttivaihe on ohi, mutta auttamistoiminta jatkuu Länsisatamassa ja 
lentokentällä ainakin kesäkuun loppuun. Vapaaehtoiset ovat tukemassa kuntien 
HelpCentereissä ja järjestöjen yhteisissä avustuspisteissä. Toiminta siirtyy entistä 
enemmän osastojen normaaliin kotoutumisen tukeen liittyvään auttamistoimintaan. 
Koulu- ja oppilaitosyhteistyö Helsingin kaupungin on kanssa käynnistynyt. 

 
Piiritoimiston henkilöstötilanne  
 

Piiritoimiston uusi organisaatiomalli tuli voimaan 1.6. Helsingin ja Uudenmaan piirissä on 
kolme yksikköä: osastotuki ja valmius, sosiaalinen hyvinvointi sekä hallinto ja Lohjan 
perheryhmäkoti. 
 
Kevään aikana on piirissä aloittanut kahdeksan uutta työntekijää. Ajantasaiset 
yhteystiedot löydät täältä https://rednet.punainenristi.fi/node/61653  

 
Piiritoimiston muutto  
 

Piiritoimisto muuttaa torstaina 9.6. uusiin tiloihin Pitäjänmäen Kutomotielle. Uusi 
käyntiosoite on Kutomotie 2, 00380 Helsinki ja postiosoite Pitäjämäentie 14, 00380 
Helsinki. 

 
Taloustilanne Q1  
 

Hallitus kuuli katsauksen piirin taloustilanteesta. Piirin tulos tammi-maaliskuulta on 
selvästi alijäämäinen, suurin syy suureen budjettiylitykseen on sijoitustoiminnan heikko 
kehitys. Budjettiylitykseen vaikuttivat sijoitustoiminnan lisäksi Ukrainan kriisi (kuluja 
laskutetaan jälkikäteen) sekä piiritoimiston lukuisat henkilövaihdokset (rekrytointikulut 
sekä lähteneiden työntekijöiden lomakertymät ja tasetunnit aiemmilta vuosilta, jotka piiri 
maksoi rahana). 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62618
https://rednet.punainenristi.fi/node/61653
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Talous- ja hallintovaliokunnan kokous 23.5.2022,  
teemana sijoitusasiat  
 

Hallitus sai tiedoksi raportin talous- ja hallintovaliokunnan toukokuun kokouksesta, jonka 
teemana oli sijoitusasiat.  
 
Punaisen Ristin tavoitteena on yhtenäistää järjestön sijoitustoiminnan periaatteita ja 
raportointia, myös osastojen tasolla. Piirin sijoituksia hoidetaan jo järjestön linjausten 
mukaisesti. Suomen sijoitustutkimus Oy vastaa sijoitusten raportoinnista sekä 
järjestötasolla että piirin osalta. Piirin varainhoitajat ovat OP varainhoito ja EVLI. Piiri 
kannustaa myös osastoja ottamaan käyttöön yhtenäiset sijoitustoiminnan käytännöt. 
Tämä tuo osastolle mm. kulusäästöjä varainhoidossa. 
 

Digitaalisuus- ja viestintä -kehittämisryhmän katsaus  
 

Veera Niemi ja Pekka Laukkanen kertoivat digitaalisuus- ja viestintä -kehittämisryhmän 
työskentelystä.  
 
Ryhmä on tehnyt kyselyn, joka lähetettiin osastojen viestintävastaaville. Kyselyllä 
kartoitettiin osastojen viestinnän nykytilannetta, haasteita ja kiinnostusta osastojen 
yhteistyöhön viestinnässä. Lisäksi kysyttiin mm. osastojen tuen tarpeita.  
 
Ryhmä suunnittelee erityisesti osastojen viestintävastaaville tarkoitettua koulutuspäivää, 
joka järjestetään 1.10.2022. Lisätietoja luvassa kesälomien jälkeen.   

 
Piirihallituksen jäsenet kehittämisryhmissä  
 

Piirin vuosikokouksessa tuli muutoksia piirihallituksen kokoonpanoon. Hallitus päivitti 
kahden kehittämisryhmän kokoonpanoa ja nimesi ryhmiin uudet hallitusjäsenet.  
 
Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehry:  
Jarkko Mikkonen ja Kirsi Laatikainen toimivat jatkossa piirihallituksen fasilitoijina. Pekka 
Piri jatkaa kehittämisryhmässä jäsenenä.  
 
Valmius- ja auttamiskyvyn kehry:  
Karoliina Pilli-Sihvola ja Kukka Nuora jatkavat piirihallituksen fasilitoijina. Ryhmään 
nimettiin jäseniksi piirihallituksesta Sanna Olli ja Diana Nordström.  

 
Punaisen Ristin linjaukset   
 

Järjestön hallitus on kokouksessaan 28.1.2022 hyväksynyt kolme tärkeää linjausta koko 
järjestölle: sijoitussuunnitelman, omistajalinjauksen sekä digitalisaatiolinjauksen. Nämä 
sisältävät tärkeitä toimintaohjeita niin keskustoimistolle, piireille kuin osastoillekin.  
 
Piirin hallitus käsitteli linjaukset ja merkitsi ne tiedoksi. Punaisen Ristin 
digitalisaatiolinjaukseen ja omistajalinjaukseen voi tutusta Rednetissä 
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Digitalisaatiolinjaus  
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Digitalisaatiolinjaus%202022.pdf  
 
Omistajalinjaus  
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Omistajalinjaus%202022.pdf 

 
Osastojen toiminnantarkastusten 2021 yhteenveto  
 

Helsingin ja Uudenmaan piirissä on 47 osastoa. Toimivia osastoja on piirin alueella 46, 
Vihdin osaston hallinnon hoitaa piirin hallituksen päätöksellä tällä hetkellä Helsingin ja 
Uudenmaan piiri. Kaikissa osastoissa on alueellinen toiminnantarkastaja tai osaston 
valitsemat toiminnantarkastajat.  

 
Hallitus käsitteli toiminnantarkastusten yhteenvetoa. Toiminnantarkastajilta on tullut 
kiitosta esimerkiksi huolellisesta kirjanpidosta ja nuorten jäsenien onnistuneesta 
rekrytoinnista.  
 
Varsinkin pienet osastot ovat kokeneet nykyisen toiminnantarkastusraporttipohjan turhan 
yksityiskohtaiseksi. Ehdotuksena tuli suppeampi toiminnantarkastus osastoille, joilla ei ole 
henkilökuntaa ja joilla on vain vähäistä omaisuutta. Muutamat osastot ovat käyttäneet 
ammattimaista tilitoimistoa tai suositeltua ProCountor-taloushallinto-ohjelmistoa. 
Osastoja kannustetaan ProCountor-ohjelmiston käyttöönottoon. 

 
Piirin henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelma  
 

Järjestön sisäinen tarkastus on tehnyt henkilöstöhallinon tarkastuksen järjestössä 
alkuvuodesta 2022 ja tunnistanut henkilöstöhallintoon liittyviä riskejä. Piireissä ei ole 
selkeitä eikä yhtenäisiä henkilöstöhallinnon käytäntöjä. HUPissa on sisäisen tarkastajan 
toimeksiannosta laadittu toimenpidesuunnitelma henkilöstöhallinnon käytäntöjen 
kehittämiseksi.  
 
Hallitus merkitsi henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelman tiedoksi. 

 
Karkkilan ja Lohjan osaston saamat testamenttilahjoitukset  
 

Järjestön sääntöjen mukaan osastojen toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle 
merkittäviä taloudellisia vastuita tai joka voi olennaisesti vaikuttaa osaston omaisuuden 
määrään ja asemaan järjestön kokonaisomaisuutena, on osaston etukäteen haettava lupa 
piirin hallitukselta. 
 
Hallitus päätti hyväksyä Karkkilan osaston testamenttilahjoituksena saaman kiinteistön 
myynnin osaston esityksen mukaisesti. 

 
Lohjan osasto on saanut testamenttilahjoituksen. Hallitus päätti, että Lohjan osasto voi 
vastaanottaa testamenttilahjoituksen, ja pyytää osastolta suunnitelman varojen käytöstä.  
 

  

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Digitalisaatiolinjaus%202022.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Omistajalinjaus%202022.pdf
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Yleiskokoukseen 2023 valmistautuminen 
 

Punaisen Ristin seuraava yleiskokous järjestetään 10.-11.6.2023 Joensuussa. Hallitus päätti 
nimetä työryhmän, joka valmistelee piirin hallitukselle   
 
- esityksen piirin näkemyksistä toimintalinjauksen luonnosta varten 
- ehdotuksen toimintalinjauksen järjestökäsittelyn prosessista piirissä  
- esityksen piirin edustajista järjestön hallitukseen ja valtuustoon. 
 
Työryhmään nimettiin Veera Niemi, Jarkko Mikkonen, Diana Nordström ja Jouni Pousi. 
Työryhmän kokoonkutsujana toimii Veera Niemi.  

 
Seuraavat kokoukset 
 

Hallituksen työseminaari järjestetään lauantaina 27.8.2022 ja seuraava kokous 
keskiviikkona 28.9.2022.  
 
* * *  
 
Lisätietoja: Päivi Vuorimaa, paivi.vuorimaa@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi  
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