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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 23.5.2017 

 

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen ensimmäisen kokouksensa uudessa 

kokoonpanossa 23.5. Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä 

Teemu Väisänen, pois jäi Leila Kinnari. Hallituksen kokouksen asialistalla oli 

erityisesti piirin hallituksen järjestäytymiseen liittyviä asioita. 

 

Piirin hallituksen kokoukset 2017-18 ja vuosikokouksen ajankohta 

 

Piirin hallitus päätti pitää tulevan vuoden kokoukset seuraavasti:  

tiistai 5.9.2017, tiistai 31.10.2017, keskiviikko 13.12.2017, tiistai 6.2.2018, tiistai 

13.3.2018 ja tiistai 22.5.2018. 

 

Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 14.4.2018. 

 

Osastofoorumikummit 

 

Piirin hallituksen jäsenet osallistuvat osastofoorumeihin ja toimivat piirin 

hallituksen osastofoorumikummeina. Piirin hallituksen edustaja tuo 

osastofoorumiin terveisiä piirin hallituksesta ja toimii piirin hallituksen ja 

osastojen välisenä linkkinä. Piirihallituksen puheenjohtajat ja ohjaus- ja 

kehittämisryhmien puheenjohtajat eivät toimi osastofoorumikummina, mutta he 

kiertävät mahdollisuuksiensa mukaan eri osastofoorumeissa. 

 

Osastofoorumikummit kaudella 1.6.2017-31.5.2018 ovat: 

 

Espoo – Kauniainen: Pekka Piri 

Helsinki: Max Lindholm 

Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Satu Wallenius 

Keski-Uusimaa: Ria Tahvanainen ja Satu Wallenius 

Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg 

Vantaa: Mia Jalonen-Tuovila 

Västra Nyland: Linda Basilier 

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksen piirin 

sisäinen jako 

 

Asia oli piirin hallituksen asialistalla 14.3.2017, mutta asian päätöksentekoa 

lykättiin, koska asiaa koskevaa oikaisuvaatimusta ei ollut vielä käsitelty Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 

käsitteli asiaa maaliskuussa ja hylkäsi piirin oikaisuvaatimuksen. Näin 

lautakunnan alkuperäinen päätös 29.11.2016 jäi voimaan.  

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Helsingin ja 

Uudenmaan piirille järjestöavustusta 5 000 euroa käytettäväksi helsinkiläisiin 

kohdentuen ensiauttaja- ja valmiusbussitoimintaan, nuorten ystävätoiminnan 

kehittämiseen ja vapaaehtoisten ystävien välitykseen ja koulutukseen sekä 

työnohjaukseen.  
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Piirin hallitus päätti, että järjestöavustus jaetaan eri toimintojen kesken 

seuraavasti: 

 

- ensiauttaja- ja valmiusbussitoiminta 2500 euroa 

- vapaaehtoisten ystävien välitys (Helsingin ystävävälitys) 2100 euroa 

- nuorten ystävätoiminnan kehittäminen, vapaaehtoisten ystävien koulutus ja 

työnohjaus 400 euroa 

 

Ryhmien kokoonpanot 

 

Piirin hallitus valitsi Teemu Väisäsen sosiaalitoiminnan ohjausryhmän 

puheenjohtajaksi kaudeksi, joka päättyy 31.12.2017. 

 

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmälle ei nimetty puheenjohtajaa hallituksen 

keskuudesta, ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen 

edustajana ryhmässä toimii Teemu Väisänen.  

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän, sosiaalitoiminnan ohjausryhmän ja 

nuorisotoiminnan kehittämisryhmät on nimetty yleiskokouskaudeksi eli nykyisten 

ryhmien toimikausi päättyy 31.12.2017. Hallitus toivoo, että ryhmät syksyn 

aikana pohtivat ja ideoivat sitä, miten toiminta organisoidaan tulevalla 

yleiskokouskaudella.  

 

Jäsenmäärä 20.5.2017 

 

Piirin osastojen jäsenmäärä on 22 073 jäsentä. Näistä 1 685 on sellaisia 

vuosijäseniä, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan vuonna 2017.  

 

Uusia jäseniä osastoihin on liittynyt yhteensä 656 henkilöä. Yli 50 uutta jäsentä 

ovat saaneet Kallio-Käpylä, Pohjois-Helsinki ja Keski-Helsinki. Suhteellisesti eniten 

(yli 10 %) uusia jäseniä ovat hankkineet Etelä-Lohja-Syd-Lojo, Helsingin Posti-

Tele, Esbo svenska ja Siuntio-Sjundeå. Kahdeksan osastoa ei ole saanut vielä 

yhtään uutta jäsentä. Ko. osastot ovat pieniä, niiden jäsenmäärä on keskimäärin 

80 jäsentä. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 210 työntekijää 4.5.2017. Työntekijöistä 

kokoaikaisia oli 151 henkilöä. Piiritoimistossa työskenteli 34 henkilöä, osa-aikaisia 

ensiapukouluttajia oli 25 ja vastaanottotoiminnassa työskenteli 60 ja 

kotoutumispalveluissa 57 kokoaikaista henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa 

työskenteli lisäksi 34 osa-aikaista henkilöä. 

 

Ystävätoiminnan kehittäjäksi (sijaisuus vuoden 2018 loppuun) on valittu Mehalet 

Yared. 

 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 

 

Aavarannan vastaanottokeskus sekä Inkoon ryhmäkoti- ja tukiasunnot 

sulkeutuivat 31.3., Meltolan vastaanottokeskus sulkeutui 30.4.  

 

Hangon vastaanottokeskuksen oli määrä sulkeutua elokuun lopussa, mutta 

keskuksen toiminta sai neljän kuukauden jatkoajan 31.12.2017 saakka.  
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Maahanmuuttovirasto on irtisanonut Evitskogin vastaanottokeskuksen 

sopimukseen liittyvän toimeksiannon, keskuksen toiminta päättyy 13.11.2017. 

 

Piiri osallistui Maahanmuuttoviraston järjestämään vastaanottotoiminnan 

puitehankinnan kilpailutukseen. Tarjouksen valmistelua on tukenut mm. 

keskustoimisto. 

 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 

Hallitus sai tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen ajalta 1.1.–30.4.2017. 

Piirin tulos oli alkuvuonna ylijäämäinen.  

 

Piiritoimiston palvelukysely 

 

Kerran neljässä vuodessa tehtävä piiritoimiston palvelukysely toteutettiin aivan 

vuoden 2016 lopussa. 123 luottamushenkilöä vastasi kyselyyn, heistä 21 

ruotsinkieliseen. Vastausprosentti oli 24 5 %. 

 

Toiminnanjohtaja esitteli sen keskeisiä havaintoja. Kysymykseen, miten olette 

saaneet tukea piiritoimistolta, vastaajat mainitsivat erityisesti sähköpostin, 

puhelimen ja Tässä ja Nyt -tiedotteen. 

 

Kaikista vastaajista 79 % koki saaneensa riittävästi apua, Tyytyväisimpiä 

palveluun olivat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, heistä 97 % koko 

saaneensa riittävästä tukea. 

 

Uusi ensiapukoulutusyhtiö 

 

Keskustoimisto ja 11 piiriä (Ålands distrikt on mukana sopimuksellisesti, mutta ei 

osakkaana) perustavat uuden ensiapukoulutusyhtiön 9.6.2017. Vastuu 

ensiapukoulutuksen järjestämisestä siirtyy yhtiölle syyskuun alussa. Piiristä siirtyy 

yleisölle ja yrityksille suunnattu ensiapukoulutus. Osastoille ja vapaaehtoisille 

kohdistettu ensiapukoulutus (mm. ensiapuryhmät) jää edelleen piirin toiminnaksi. 

 

Ensiapukoulutuksen ja vapaaehtoistoiminnan uusi toimitila 

 

Ensiapukoulutukselle ja vapaaehtoistoiminnalle etsitään uutta toimitilaa 

kävelymatkan päässä piiritoimistosta. Tällä hetkellä yksi lupaava kohde on 

löytynyt, mutta asiasta vielä neuvotellaan. On todennäköistä, että 

vuokrasopimuksen tilasta tekee uusi perustettava ea-koulutuksen yhtiö ja piiri 

tulee tilaan alivuokralaiseksi. Uudessa tilassa olisi edelleen kaikki piirin 

vapaaehtoistoiminnan tarvitsemat tilat kuten huoneet Helsingin ystävävälitykselle 

ja Keski-Helsingin osastolle sekä riittävästi erilaisia kokous- ja koulutustiloja. 

 

 

* * * 

 

Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 

Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 
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SVENSK RESUMÉ 

 

Avdelningsforumsfaddrar 

 

Distriktsstyrelsens medlemmar deltar i avdelningsforumen och fungerar som 

avdelningsforumsfaddrar. Styrelsens representant fungerar som en länk mellan 

distriktsstyrelsen och avdelningarna. 

 

Avdelningsforumsfaddrar under perioden 1.6.2017–31.5.2018 är: 

 

Espoo – Kauniainen: Pekka Piri 

Helsinki: Max Lindholm 

Itä-Uusimaa/Östra Nyland: Satu Wallenius 

Keski-Uusimaa: Ria Tahvanainen och Satu Wallenius 

Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg 

Vantaa: Mia Jalonen-Tuovila 

Västra Nyland: Linda Basilier 

 

Nytt bolag för utbildning inom första hjälpen 

 

Centralbyrån och 11 distrikt (Ålands distrikt deltar, men inte som delägare) 

kommer att grunda ett bolag för undervisning i första hjälpen den 9.6.2017. 

Ansvaret för ordnandet av utbildningen i första hjälpen kommer att överföras till 

bolaget i början av september. Den kommersiella fhj-utbildningen kommer i 

framtiden att skötas i det nya bolagets regi, medan den första hjälpen utbildning 

och träning som riktar sig till frivilliga kommer att fortsätta höra till distriktets 

verksamhet. 


