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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 24.5.2016 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus piti 24.5. ensimmäisen kokouksensa 

uudessa kokoonpanossa.  

 

Vuosikokouksessa piirin hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle viisi jäsentä Otto 

Kari (Länsi-Helsinki), Max Lindholm (Helsingfors svenska), Pekka Piri (Tapiola), 

Ria Tahvanainen (Tuusula) ja Satu Wallenius (Mäntsälä). Valituista Otto Kari 

jatkaa hallituksessa, muut neljä ovat uusia jäseniä.  

 

Hallituksessa jatkavat edellä mainittujen lisäksi puheenjohtaja Hannu Harri, 

varapuheenjohtaja Katja Kuusela ja jäsenet Linda Basilier, Anders Blomberg, Mia 

Jalonen-Tuovila, Leila Kinnari ja Irmeli Metsänen. 

 

Kokouksessa tehtiin mm. periaatepäätös piirin toteuttaman ensiapukoulutuksen 

siirtymisestä uuteen valtakunnalliseen yksikköön ja keskusteltiin piirin hallituksen 

vastauksesta sääntöuudistuskyselyyn. 

 

Periaatepäätös piirin toteuttaman ensiapukoulutuksen siirtymisestä yhteiseen 

valtakunnalliseen yksikköön 

 

Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksessa 2015-2017 tavoitteeksi on asetettu 

johtava asema ensiapukoulutuksessa. 

 

Elokuussa 2015 SPR:n hallitus antoi pääsihteerille toimeksiannon selvittää, miten 

järjestön toteuttama ensiapukoulutus tulisi tulevaisuudessa järjestää 

valtakunnallisesti yleiskokoustavoitteen saavuttamiseksi. Selvityksen tekijäksi 

valittiin Accenture, jonka laatimien selvitysten perusviesti oli erittäin selkeä. 

Suomen Punaisen Ristin on organisoitava varainhankinnallinen 

ensiapukoulutuksensa uudestaan, mikäli yleiskokouksen asettamiin tavoitteisiin 

halutaan päästä alan kovenevasta kilpailusta huolimatta. 

 

Järjestön hallitus kuuli 22.4.2016 kokouksessaan tehdyn selvityksen 

ensiapukoulutustoiminnan kehittämisestä ja teki periaatepäätöksen 

valtakunnallisen ensiapukoulutusyksikön perustamisesta. Samalla hallitus päätti 

pyytää SPR:n piirien hallituksilta periaatepäätökset niiden toteuttaman 

ensiapukoulutuksen siirtymisestä yhteiseen valtakunnalliseen yksikköön.  

 

Piirien hallitusten päätökset kuultuaan pääsihteeri laatii yhteistyössä mukaan 

lähtevien piirien kanssa selvityksen yksikön perustamiseen liittyvistä 

oikeudellisista sekä taloudellisista edellytyksistä. Myönteisen periaatepäätöksen 

tehneet piirit sitoutuvat osallistumaan selvityksen laadintaan sekä tästä 

aiheutuviin kustannuksiin. Yksikön juridinen muoto päätetään tehtävän 

selvityksen jälkeen. 

 

Selvityksen pohjalta piirit tekevät syksyllä lopulliset päätöksensä siirtymisestä 

yhteiseen yksiköön. Järjestön hallitus päättää yksikön perustamisesta syksyllä 

2016. 

 

Helsingin ja Uudenmaan piiri on yksi Suomen suurimmista ensiapukoulutuksen 

järjestäjistä. Ensiapukoulutus tuo vuosittain merkittävästi resursseja piirin 

tekemään vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Piiri on useamman vuoden toiminut 
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ns. vastuupiirinä ja vastannut kapeilla resursseilla ensiapukoulutuksen 

valtakunnallisesta myynnistä ja markkinoinnista. Tämän kokemuksen pohjalta 

esitys yhteisestä valtakunnallisesta ensiapukoulutuksen yksiköstä on hyvä. 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus teki myönteisen periaatepäätöksen piirin 

toteuttaman ensiapukoulutuksen siirtymisestä yhteiseen valtakunnalliseen 

yksikköön. Hallitus edellyttää, että asian jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota 

erityisesti tulevan yksikön juridiseen muotoon ja Punaisen Ristin brändin 

vahvistamiseen koulutuksen markkinoinnissa. Myös tuki Punaisen Ristin 

paikallisosastojen järjestämille koulutuksille tulee jatkossakin taata. 

 

Piirin vastaus sääntöuudistuskyselyyn 

 

Suomen Punaisen Ristin hallitus hyväksyi tammikuussa 2015 

sääntöuudistusprosessin, tavoitteenaan tehdä esitys sääntöihin tarvittavista 

muutoksista yleiskokoukselle kesällä 2017.  

 

Kevääseen 2016 mennessä on pidetty osastoissa ja piireissä ympäri Suomen 

lähes 30 sääntötyöpajaa. Lisäksi sääntöjen lakiteknisen tarkistuksen sekä mm. 

hyvän hallintotavan edellytysten pohjalta on tehty muutosehdotuksia, jotka 

järjestön hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.4.2016. 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus keskusteli kannoistaan sääntöuudistukseen. 

Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan täyttämään kysely piirin 

nimissä käydyn keskustelun pohjalta. 

 

Koska osa nyt tehdyistä esityksistä koskee suoraan osastojen toimintaa, kysely on 

avoin myös osastoille ja jäsenille. Osaston hallitus, toimintaryhmä tai yksittäinen 

jäsen voi kommentoida muutosesityksiä 23.6. saakka sähköisellä kyselyllä, joka 

löytyy RedNetissä suomeksi  

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1418037&chk=NZU2ZG3M 

 

ja ruotsiksi 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420180&chk=CFM7ZUWB  

 

Nyt esitettävien muutosten lisäksi sääntöihin tulee vielä useita tekstiä tarkentavia 

tai sisäistä rakennetta ja johdonmukaisuutta selventäviä muutoksia. Esitys uusiksi 

säännöiksi lähetetään kokonaisuudessaan järjestökäsittelyyn tammi-helmikuussa 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiri järjestää sääntöpajan maanantaina 6.6.2016 kello 17.30 piiritoimiston 

koulutustiloissa, Salomonkatu 17 B, 3. kerros, Helsinki. Illan aikana ideoidaan 

järjestön tulevaisuusnäkymiä ja pohditaan tarvetta nykyisten sääntöjen 

muuttamiselle ja kehittämiselle. Vetäjinä piirin puheenjohtaja Hannu Harri ja 

järjestökouluttaja Juhani Parkkari. Ilmoittautumiset sääntöpajaan 

 

https://www.lyyti.fi/reg_2016/Saantopaja_9640 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1418037&chk=NZU2ZG3M
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420180&chk=CFM7ZUWB
https://www.lyyti.fi/reg_2016/Saantopaja_9640
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Ohjaus- ja kehittämisryhmien kuulumiset 

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän varapuheenjohtaja Eija Pulkkinen on ilmoittanut 

eroavansa ryhmän jäsenyydestä. Ryhmä on valinnut keskuudestaan uudeksi 

varapuheenjohtajaksi Minna Sarkosen. 

 

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ria 

Tahvanainen. Puheenjohtaja toimii linkkinä piirin hallituksen ja ryhmän välillä. 

 

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt SPR:n keskustoimistolle rahoituksen 

vuosille 2016−2017 sähköisen ystävävälitysjärjestelmän kehittämishankkeelle.   

Projektityöntekijä palkataan keskustoimiston terveyden ja hyvinvoinnin 

yksikköön, mutta hänen työpisteensä on piiritoimistossa. Hankkeen pilotointi 

tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan piirissä, mutta projektityöntekijä  

tukee osastoja järjestelmän käyttöön siirtymisessä valtakunnallisesti. 

 

Ystävätoiminnan perinteinen syystartti järjestetään lauantaina 27.8.2016 klo 

10−16 Helsingissä. Paikkaa selvitellään parhaillaan ja osallistujamääräksi on 

ajateltu noin 100 henkilöä. 

 

Helsingin kaupungin järjestöavustusten hakeminen  

 

Piiritoimiston henkilökunta on tehnyt vuosia helsinkiläisosastojen puolesta 

yhteisen hakemuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, 

koska kaupunki aiemmin edellytti yhteistä hakemusta. Piiri ei laadi muiden 

kuntien osastojen puolesta hakemuksia, joten sekä valmiustoiminnan 

ohjausryhmä että sosiaalitoiminnan ohjausryhmä ovat esittäneet hallitukselle, 

että jatkossa helsinkiläisosastot ohjeistetaan tekemään hakemuksensa Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle omatoimisesti.  

 

Piirin hallitus päätti, että jatkossa toimitaan ohjausryhmien esityksen mukaisesti. 

Piiri järjestää osastoille tarvittavaa koulutusta hakemusten tekemisestä. 

 

Jäsenmäärä 16.5.2016 

 

Piirillä on yhteensä 22 833 jäsentä. Jäsenistä 3 895 on vuosijäseniä, jotka eivät 

vielä tänä vuonna ole maksaneet jäsenmaksuaan. Tänä vuonna jäsenmaksunsa 

maksaneita vuosijäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä on yhteensä 18 938. 

Piirin osastot ovat saaneet 378 uutta jäsentä. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Titta Eloranta ja Rina Oksanen vaihtavat tehtäviä kesäkuussa. Ensiaputoiminnan 

koordinaattori Rina Oksanen opintovapaan sijaisena toiminut ensiavun ja 

terveystiedon kouluttaja Eloranta siirtyy hoitamaan ensiaputoiminnan 

koordinaattorin tehtävää pysyvästi ja opintovapaalta palaava Rina Oksanen siirtyy 

ensiavun ja terveystiedon kouluttajaksi. 

 

Vastaanottokeskustoiminta 

 

Maahanmuuttovirasto ilmoitti 29.3.2016 päätöksestään lakkauttaa kuusi Helsingin 

ja Uudenmaan piirin ylläpitämää vastaanottoyksikköä ja supistaa kolmen 

vastaanottoyksikön kapasiteettia. Vastaanottokeskustoiminnan supistamisiin 

liittyvät yt-neuvottelut päättyvät 27.5., jolloin 6 viikon neuvotteluaika täyttyy.  
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Vastaanottokeskuksissa on 303 kuukausipalkkaista ja 69 osa-aikaista työntekijää, 

noin 75 työntekijää tullaan irtisanomaan.  

 

Tänä vuonna Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen 

laskenut. Tämän vuoksi Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottotoiminnan 

kapasiteettia edelleen ja ilmoittaa uusista leikkauksista ensi viikolla.  

 

Piirin hallituksen kokoukset 2016-17 ja vuosikokouksen ajankohta 

 

Hallituksen sopi tulevan vuoden kokousaikataulun vuosikokouksen 2017 

jälkeiseen kokoukseen saakka. Hallitus päätti myös vuosikokouksen 

ajankohdasta. 

 

Tulevan vuoden kokouspäiviksi päätetään seuraavat päivät: tiistai 6.9.2016, tiistai 

25.10.2016, torstai 15.12.2016, tiistai 7.2.2017, tiistai 14.3.2017 ja tiistai 

23.5.2017. Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 22.4.2017. 

 

Järjestön yleiskokous järjestetään Helsingissä 10.-11.6.2017 ja sen valmisteluun 

liittyvät Helsingin ja Uudenmaan piiriä koskettavat alueelliset kutsuseminaarit 

järjestetään lauantaina 8.10. ruotsinkielisille piireille ja lauantaina 15.10. piireille 

HUP, Häme ja Varsinais-Suomi. Seminaari 8.10. järjestetään Helsingissä ja 

seminaari 15.10. Tampereella. 

 

Piirin osastojen virallisten yleiskokousedustajien tapaaminen järjestetään 

maanantaina 22.5.2017 Finlandia-talossa. 

 

Osastofoorumikummit 

 

Piirin hallituksen jäsenet ovat osallistuneet osastofoorumeihin ja toimineet piirin 

hallituksen osastofoorumikummeina. Hallituksen edustaja tuo osastofoorumiin 

terveisiä piirin hallituksesta ja toimii piirin hallituksen ja osastojen välisenä 

linkkinä. Jokaiselle osastofoorumialueelle on nimetty yksi osastofoorumikummi.  

 

Piirihallituksen puheenjohtajat ja ohjaus- ja kehittämisryhmien puheenjohtajat 

eivät toimi osastofoorumikummina, mutta he kiertävät mahdollisuuksiensa 

mukaan eri osastofoorumeissa. 

 

Piirin hallitus nimesi seuraavat osastofoorumikummit kaudelle 1.6.2016-

31.5.2017: 

 

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 
 
 

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

 

 

DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 24.5.2016 

 

Principbeslut om förstahjälpsutbildningen flyttas över till den nya enheten för 

förstahjälpsutbildning 

 

Styrelsen för Helsingfors och Nylands distrikt tog ett principbeslut om att överföra 

den förstahjälpsutbildning som ordnas av distriktet till den nya landsomfattande 

fhj-enhet som planeras. Styrelsen förutsätter att man under den kommande 

planeringsprocessen fäster särskild uppmärksamhet vid vilken juridisk form den 

nya enheten skall få, och att man ser till att Röda Korsets ”brand” lyfts fram då 

förstahjälpsutbildningen marknadsförs. Man konstaterade också att det är viktigt 

att garantera fortsatt stöd för den utbildning och de kurser som ordnas av 

lokalavdelningarna. 

 

Distriktets svar på frågan om regelförändringar 

 

Styrelsen vid Helsingfors och Nylands distrikt diskuterade den nya 

regelförändringsprocess som är på gång inom Röda Korset, och gav styrelsens 

ordförande och distriktets verksamhetsledare fullmakt att fylla i enkäten om 

regelförändringar på basen av den diskussion som förts. 

 

Den enkät som skickats ut angående förändringsförslag för Finlands Röda Kors 

regler är öppen för både avdelningar och medlemmar. Avdelningens styrelse, en 

verksamhetsgrupp eller en enskild medlem kan gå in och kommentera 

ändringsförslagen fram till den 23.6. Enkäten finns på RedNet, på adressen: 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420180&chk=CFM7ZUWB (på svenska) 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1418037&chk=NZU2ZG3M (på finska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkterna för distriktsstyrelsens möten 2016-2017 

 
Styrelsen slog fastmötestidtabellen för följande år fram till mötet efter distriktets 

årsmöte 2017. Styrelsen fastslog också ett datum för årsmötet.  

 

Mötesdatum för det kommande verksamhetsåret är: tisdag 6.9.2016, tisdag 

25.10.2016, torsdag 15.12.2016, tisdag 7.2.2017, tisdag 14.3.2017 och tisdag 

23.5.2017. Distriktets årsmöte ordnas lördagen den 22.4.2017. 

 

 

Distriktet ordnar en workshop kring regelförändringarna måndagen den 6.6.2016 

kl. 17.30 i distriktets utbildningsutrymmen. Salomongatan 17 B, 3:e vån., 

Helsingfors. Diskussionen leds av distriktets styrelseordförande Hannu Harri och 

organisationsutbildare Juhani Parkkari. Anmälningar senast den 5.6. på 

 

https://www.lyyti.fi/reg_2016/Saantopaja_9640 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420180&chk=CFM7ZUWB
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1418037&chk=NZU2ZG3M
https://www.lyyti.fi/reg_2016/Saantopaja_9640
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Organisationens ordinarie stämma ordnas i Helsingfors 10–11.6.2017. Två 

förberedande seminarier som berör Helsingfors och Nylands distrikt ordnas innan 

mötet. Lördagen den 8.10 ordnas ett seminarium för de svenska distrikten och 

lördagen den 15.10 för Helsingfors och Nylands distrikt, Hämeen piiri och 

Varsinais-Suomen piiri. Seminariet den 8.10 ordnas i Helsingfors och seminariet 

den 15.10 i Tammerfors. 

 

Måndagen den 22.5.2017 ordnas ett möte i Finlandiahuset för de officiella 

representanter från distriktets olika avdelningar som planerar att delta i den 

ordinarie stämman. 

 
Avdelningsforumsfaddrar 

 

Distriktets styrelse utnämnde följande avdelningsforumsfaddrar för perioden 

1.6.2016–31.5.2017: 

 

Esbo – Grankulla: Pekka Piri 

Helsingfors: Max Lindholm 

Östra Nyland: Satu Wallenius 

Keski-Uusimaa: Ria Tahvanainen och Satu Wallenius 

Länsi-Uusimaa: Anders Blomberg 

Vanda: Mia Jalonen-Tuovila 

Västra Nyland: Linda Basilier 

 

 
 


