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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.9.2019 
 

Hallituksen syksyn ensimmäisen kokouksen esityslistalla pääasiana oli 
lähetekeskustelu vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta. Lisäksi hallitus kuuli 
katsauksen ensiapuryhmätoiminnan kehittämisestä ja Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n toiminnasta.  

 
Toiminnan suunnittelu vuodelle 2020 
 

Vuoden 2020 toiminnan suunnittelun pohjana on Helsingin yleiskokouksen 
hyväksymä toimintalinjaus 2018-2020. Toimintalinjaus painottuu 
vapaaehtoistoiminnan kasvuun, osastojen toiminnan vahvistamiseen ja 
kokonaisvalmiuden kehittämiseen.  
 
Toiminnan suunnittelu on piiritoimistossa hyvässä vauhdissa. Suunnitelmissa  
on mm:  
 

- Piirin osastojen kasvuhanke jatkuu. 
- Oma Punainen Risti aktiivisesti käytössä. 
- Aktiivinen jäsenhankinta kaikissa osastoissa.  
- Valmistelussa on Punaisen Ristin viikon viikonloppuna kulkuetapahtuma 

vapaaehtoisille (ehkä vasta 2021). 
- Johtajuuskoulutusta toteutetaan alueellisesti kaksi kertaa vuodessa.  
- Nälkäpäivä täyttää 40 vuotta. 
- Käynnistetään nuortenfoorumi (vrt. osastofoorumi) nuorten 

vapaaehtoisten vaikuttamis- ja tiedotuskanavaksi.  
- Vieraskielisiä vapaaehtoisia varten toimintaryhmiä osastoihin. 
- Ensihuoltotoiminnan yhteistyö Uudellamaalla. 

 
Hallitus kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta. Hallitus oli tyytyväinen 
suunnittelun tämän hetkiseen tilanteeseen, mutta toivoi mm. lasten ja nuorten 
toiminnan sekä tuen osastojen jäsenhankintaan näkyvän entistä enemmän 
suunnitelmissa. Myös yleiskokoukseen 2020 valmistautuminen on syytä 
huomioida suunnitelmassa. Piirin hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2020 joulukuussa. 
 

Osastofoorumit 
 

Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. 
Osastofoorumi on elo-syyskuussa järjestetty Vantaalla ja Karjaalla (Västra 
Nyland). Molemmissa osastofoorumeissa oli käsitelty Nälkäpäivä-keräystä ja 
Pisara-harjoitusta. Västra Nylandin osastofoorumissa oli keskusteltu myös ensi 
vuoden yleiskokouksesta ja paperittomille avatusta uudesta päiväkeskuksesta 
Karjaalla. HUP koordinoi järjestötilaa yhteistyössä Raaseporin kaupungin 
maahanmuuttajapalveluiden ja Resurssipankki-hankkeen kanssa.  

 
Tulevat osastofoorumit 
 

Espoo – Kauniainen 
- 4.11.2019 klo 18, Kehä-Espoo, paikkana Raitin Pysäkki  
 
Helsinki  
- To 12.9.2019 klo 17.30-19.30, Länsi-Helsinki  
- To 21.11.2019 Klo 17.30-19.30, Töölö, paikka ilm. myöhemmin  
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Itä-Uusimaa  
- 9.10.2019 klo 18-20, Orimattila 
 
Keski-Uusimaa  
-10.10.2019 klo 18.00 Kerava  
- 26.11.2019 klo 18.00 Mäntsälä 
 
Länsi-Uusimaa  
- 12.9.2019, Karkkila 
- 7.11.2019 klo 18, Vihti 
 
Vantaa  
- 11.11.2019 Tikkurila  
 
Västra Nyland  
- 27.11.2019 Ekenäs-Tenala 
 

Jäsenmäärä 4.9.2019 
 

Piirin jäsenmäärä oli syyskuun alussa 20674. Vuosijäsenistä 975 ei vielä ole 
maksanut vuoden 2019 vuosijäsenmaksua. Uusia jäseniä tullut 698, joista 192 
on nuorisojäseniä. 
 
Suhteellisesti eniten uusia jäseniä ovat saaneet Esbo svenska, Kallio-Käpylä, 
Keski-Espoo, Lapinjärvi, Nummi-Pusula, Nurmijärvi ja Suomenlinna (yli 5 % 
vuodenvaihteen jäsenmäärästä).  
 
Viikolla 35 pilotoitiin osastojen vapaaehtoisten rekrytapahtumia Helsingissä, 
tapahtumia on tarkoitus järjestää seuraavan kerran tammikuussa 2020. 
OMA Punaiseen Ristiin on koko maassa kirjautunut 8271 vapaaehtoista, joista 
3072 on HUPin osastoissa (37,1%). 

 
Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 64 työntekijää (tilanne 2.9.2019), joista 
aktiivisia kokoaikaisia oli 57 henkilöä. Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli 
piiritoimistossa 27 henkilöä, vastaanottotoiminnassa 14 ja 
kotoutumispalveluissa 16. Lisäksi 4 kokoaikaista henkilöä ei ollut aktiivisesti 
töissä esimerkiksi perhe- tai opintovapaan takia. Piirissä työskenteli 7 osa-
aikaista henkilöä, yksi piiritoimistossa ja 6 kotoutumispalveluissa. 
 
Kotoutumistuen koordinaattoriksi on valittu Sanna Saarto, joka tällä hetkellä 
työskentelee Koti Hyvinkäällä -hankkeen projektityöntekijänä.  
 
Piiritoimisto hakee parhaillaan InAction-hankkeeseen tuntipalkkaisia kouluttajia. 

 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 

Piirin tulos oli 1-7/2019 selvästi ylijäämäinen. Pääsyy on sijoitusinstrumenttien 
myönteinen arvonmuutos. OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki Oyj hoitamien 
piirin sijoitussalkkujen tuotto heinäkuun lopussa oli 9,9 %. 
 
Kannatusjäseniä liittyi pilottihankkeen aikana 40. Yritysjäsenhankintaa 
jatketaan uuden toimijan voimin loka-marraskuussa. 
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Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Piirillä on edelleen kesken oleva kiista Aavarannan vastaanottokeskuksen 
kiinteistöomistajien kanssa. Auramon vastaanottokeskuksen osalta kiistat on 
ratkaistu sopimuksella, jonka maahanmuuttovirasto on hyväksynyt. 
 
Piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikkö Hangossa ja 
kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. 

 
Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 

Hallitus kuuli katsauksen ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminnasta ja sen 
kehittämisestä. Asiaa on seurattu kuluvan vuoden aikana säännöllisesti.  
 
Hankoon ollaan perustamassa uutta ensiapuryhmää. Tikkurilan ja Rajamäen 
osastot ovat päättäneet perustaa nuorten ensiapuryhmät. Yli 20 henkilöä on 
osallistumassa ensiapuryhmille avoimeen harjoitusviikonloppuun Nynäsissä 14-
15.9.2019. 14 ryhmää on varannut Niina Hirvoselta vierailuajan syyskaudelle. 
 
Piirillä oli kesällä paljon päivystyksiä, joista suurimmat olivat Ed Sheeranin 
konsertit ja Flow-festivaali. Päivystäjiä on edelleen haasteellista saada 
tarpeeksi. Syksyn aikana pilotoidaan palautejärjestelmää, jossa palautetta 
kerätään niin autettuilta, yhteistyökumppaneilta kuin ensiapupäivystäjiltäkin.  
 
HUPissa perustetaan syksyllä ensiapupäivystystoiminnan kehittämisryhmä, 
jonka tehtävänä on kehittää ensiapupäivystystoimintaa huomioiden 
valtakunnallisen kehittämistyöryhmän valmistelussa olevia kehittämiskohteita. 

 
Punainen Risti Ensiapu Oy 
 

Hallitus kuuli katsauksen Punainen Risti Ensiapu Oy:n toiminnasta. Punainen 
Risti Ensiapu on aloittanut toimintansa 1.9.2017. Yhtiön omistavat 100 % 
Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit ja sen tuotto käytetään 
Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.  

 
Seuraava kokous 24.10.  
 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 24.10. Tuolloin esillä mm. katsaus 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelun toimintaan, piirin 75-vuotisjuhlavuosi 2021 ja 
yleiskokouksen 2020 valmisteluaikataulu. 

 
 

* * * 
 
 

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

 
 
 
 
 


