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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 5.9.2018 
 

Piirin hallituksen syyskauden ensimmäisessä kokouksessa käytiin mm. piirin 
vuoden 2019 työsuunnitelman lähetekeskustelu ja kuultiin katsaus 
Vapaaehtoisten pelastuspalvelun toimintaan piirin alueella.  
 

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2019 
 
Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2018 – 2020 hyväksyttiin Helsingin 
yleiskokouksessa kesäkuussa 2017. Toimintalinjaus painottuu 
vapaaehtoistoiminnan kasvuun, osastojen toiminnan vahvistamiseen ja 
kokonaisvalmiuden kehittämiseen. 
 
Piirin työsuunnitelma pohjautuu toimintalinjaukseen. Merkittäviä uusia avauksia ei 
ole suunnitteilla. Piirin osastojen kasvuhanke jatkuu. Valmistelussa on 
luottamushenkilöille suunnattava johtajuuskoulutuskokonaisuus. Suomen 
Punaisen Ristin ystävätoiminta täyttää ensi vuonna 60 vuotta; valtakunnallinen 
pääjuhla järjestetään keväällä Jyväskylässä ja ruotsinkielinen juhla 
todennäköisesti Helsingissä. Piiritoimistossa on myös pohdittu keinoja aktivoida 
osastoja toimimaan näkyvämmin Punaisen Ristin viikolla.  
 
Hallitus kävi lähetekeskustelun ja antoi piiritoimistolle evästyksiä vuoden 2019 
toiminnan suunnitteluun. Toimintasuunnitelmassa toivotaan huomioitavan mm.  
 
- Osastojen välisen yhteistyön kehittäminen.  
- Viestinnän kehittäminen ja tuki osastoille. 
- Uusien jäsenten, vapaaehtoisten ja vastuunkantajien saaminen. Vapaaehtoisten 
jaksaminen. 
 

Konttituoton jakaminen piireille 
 
Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtosäännön 3 § Kontti-ketjun 
toimintaperiaatteet -mukaan ”Suomen Punaisen Ristin Kontti-tavarataloissa 
noudatetaan järjestön perusperiaatteita sekä seuraavia toimintaperiaatteita, jotka 
ovat lahjoittajien nähtävänä jokaisessa toimipisteessä. Ne ovat 1) Kontin 
puhtaasta tuotosta siirretään 1/3 suoraan SPR:n katastrofirahastoon  
2) 2/3 käytetään alueelliseen (piirit/osastot) SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön. 
Kontti-ketjun puhdas tuotto lasketaan laitoksen johtokunnan erikseen 
vahvistamalla tavalla.” 
 
Viimeisen viiden vuoden Kontti-ketjun piireille jaettavasta tuloksesta on jaettu 
vain osa piireille ja jakamatta jäänyt osuus on rahastoitu järjestön 
yhteistoimintarahastoon. Tähän ei ole ollut mitään erityisiä perusteita. Piireille on 
joka vuosi jaettu euromääräisesti yhtä suuri osuus Kontin tuotosta. Samaan 
aikaan Kontin tuotto on koko ajan kasvanut, koska ketjua on hoidettu hyvin ja 
uusia tavarataloja on perustettu. 
 
Johtosäännön mukaan alueelliseen SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön 
kohdennettua tuottoa on jäänyt ”jakamatta”. Yhteistoimintarahastoon on siirretty 
huomattavan paljon varoja, jotka olisi pitänyt jakaa piirien käyttöön kotimaan 
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toiminnan tueksi. On perusteltua, että yhteistoimintarahastossa on kohtuullinen 
puskuri, jota voidaan käyttää tasaamaan vuosittaisia tuottovaihteluita ja siten 
vakauttaa piirien saamaa tukea, mutta summan ei tarvitse olla niin suuri kuin se 
nyt on. 
 
Piirin hallitus vaatii Suomen Punaisen Ristin hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, 
jotta Konttituottoja jaettaisiin piireille järjestön hallituksen päätöksen mukaisesti 
ja yhteistoimintarahastoon karttuneet tuotot (pl. puskurivarat) jaetaan piireille 
kohtuullisella aikataululla. Piirin hallitus valtuutti puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan laatimaan kirje järjestön hallitukselle. 

 
Pankkitilin avaaminen OP Yrityspankkiin 

 
Suomen Punaisen Ristin pääpankkina on pitkään ollut Nordea. Järjestön hallitus 
kilpailutti pääpankin ja päätyi 26.1.2018 valitsemaan OP-ryhmän järjestön 
uudeksi pääpankiksi. Jatkossa järjestön konsernitili tulee olemaan OP:ssa, minkä 
vuoksi myös piirien tulee avata pankkitili OP-pankkiin.  
 
Piirin hallitus päätti avata piirille tilin OP Yrityspankki Oyj:hin. Jatkossa piirin 
maksuliikenne kulkee OP:n kautt. Asiasta informoidaan tarkemmin niitä, ketä 
muutos koskee. Kilpailutuksen myötä piirin pankkikustannukset tulevat 
laskemaan.  

 
Tulevat osastofoorumit ja osastofoorumien terveiset 

 
Espoo – Kauniainen  
- avoin 
 
Helsinki  
- 6.9.2018 klo 17.30 Kallio-Käpylä  
- 8.11.2018 (paikka avoin) 
 
Itä-Uusimaa  
- 6.10.2018 Porvoo  
 
Keski-Uusimaa  
- 25.9.2018 klo 18.00 Kerava  
- 26.11.2018 klo 18.00 Järvenpää  
 
Länsi-Uusimaa  
- 18.10.2018 Pusula  
 
Vantaa  
- 12.11.2018 klo 18.00 (paikka avoin)  
 
Västra Nyland  
- 27.11.2018 klo 18.00 Inkoo  

 
Osastofoorumiterveiset (vapaaehtoisten jaksaminen, tuki osastojen viestintään 
sekä jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta) käsiteltiin toimintasuunnitelman 
lähetekeskustelun yhteydessä.  
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Postinumeroalue 02250 Espoo 

 
Postinumeroalue 02250 Espoossa ei tällä hetkellä ole virallisesti yhdenkään 
osaston toiminta-aluetta. Postinumeroalue käsittää Henttaan ja Suurpellon ja se 
on aikaisemmin ollut osa postinumeroalue 02200:aa, joka on Tapiolan osaston 
toiminta-aluetta. Piirin hallitus päätti, että postinumeroalue 02250 Espoo on 
Tapiolan osaston toiminta-aluetta. 

 
Luvan myöntäminen Lapinjärven osastolle 

 
Suomen Punaisen Ristin asetuksen 64 § Järjestön kokonaisomaisuus mukaan 
”Piirien tai osastojen toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle merkittäviä 
taloudellisia vastuita tai joka voi olennaisesti vaikuttaa piirin tai osaston 
omaisuuden määrään ja asemaan järjestön kokonaisomaisuutena, on piirin 
etukäteen haettava lupa järjestön hallitukselta ja osaston piirin hallitukselta.” 
 
Lapinjärven osasto on pyytänyt piiriltä lupaa vuonna 1980 
testamenttilahjoituksena saamansa metsäpalstan myyntiin ja toimittanut 
piiritoimistoon kauppaa koskevat asiakirjat. Piirin hallitus myönsi Lapinjärven 
osastolle luvan myydä osaston omistama metsäpalstan. 
 

Jäsenmäärä 27.8.2018 
 
Piirin osastojen jäsenmäärä oli (27.8.2018) 21 316. Jäsenistä 1239 on sellaisia 
vuosijäseniä, jotka eivät vielä ole tänä vuonna maksaneet jäsenmaksuaan. 
Jäsenistä 1 276 (6,0 %) on nuorisojäseniä. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 
590 henkilöä, joista 171 (29,0 %) on nuoria.  
 
Suhteellisesti eniten uusia jäseniä (verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen) ovat 
hankkineet Etelä-Lohjan osasto-Syd-Lojo avdelning +15,6 %, Helsingin Posti-
Telen osasto +9,6 % ja Nurmijärven osasto +8,8 %. Määrällisesti eniten jäseniä 
ovat hankkineet Kallio-Käpylän osasto 56 jäsentä, Pohjois-Helsingin osasto 54, 
Keski-Helsingin osasto 42 ja Tikkurilan osasto 30. Neljä osastoa ei ole saanut 
vielä yhtään uutta jäsentä.  
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Hallitus sai tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen ajalta I-VII/2018. 
 
Koko piirin tulos oli kesäkuun lopussa hieman alijäämäinen. Tulos on pienentynyt 
selvästi verrattuna edellisvuoteen, mikä johtuu lähes kokonaan 
vastaanottokeskustoiminnan vähentymisestä. Piirin tulos ilman 
vastaanottokeskus- ja kotouttamistoimintaa on lähellä nollaa ja samalla tasolla 
edellisvuoteen verrattuna. Ensiapukoulutustoiminnan siirtyminen Punainen Risti 
Ensiapu Oy:lle on pienentänyt tulosta. 
 
OP Varainhoito Oy:n hoitaman piirin sijoitussalkun tuotto oli 0,8 % ajalla 1.1.-
31.7.2018. Kassanhallintasalkun tuotto samalla jaksolla oli -0,1 %. 
 
Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi järjestön hallituksen 26.1. hyväksymän 
sijoitustoiminnan linjauksen. 
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Henkilöstöasioita 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli (tilanne 27.8.2018) 136 työntekijää, joista 
kokoaikaisia oli 106 henkilöä. Työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 30 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa 44 ja kotoutumispalveluissa 32 kokoaikaista 
henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli 30 osa-aikaista henkilöä. 
 
Kerhokoordinaattorina on 8.8.2018 aloittanut Päivi Mäkinen. Kerhokoordinaattorin 
tehtävä on määräaikainen ja jatkuu 31.12.2019 saakka. Mäkinen siirtyi tehtävään 
Siuntion Harjulinnan alaikäisyksikön vastaavan ohjaajan tehtävästä. 
 
Koulutussuunnittelijan perhevapaan sijaisena toiminut Maaria Kuitunen toimii 
1.8.-30.9.2018 määräaikaisena koulutussuunnittelijana. Kuitunen tuottaa ja 
tuotteistaa Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöille suunnattavan 
johtajuuskoulutuskokonaisuuden. 
 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Stefano Rigatelli on työlomalla 1.6.2018-
30.6.2019. Hänen sijaisenaan toimii alaikäisten tukiprojektissa 
projektityöntekijänä työskennellyt Quynh Ly. 
 
Alaikäisten tukiprojektissa projektityöntekijänä työskennelleen Quynh Lyn tilalle 
31.12.2018 päättyvään määräaikaiseen työsuhteeseen on valittu sosiologian 
opiskelija Reetta Väätäjä. Hän aloitti 17.8.2018. 
 
Juhana Päivärinta toimi 12.6.-28.7.2018 ensiapupäivystysvastaavan 
tuntipalkkaisena sijaisena. 
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 
Siuntion ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö sulkeutuu 30.9.2018. Viimeinen asiakas 
muutti yksiköstä pois elokuun alussa. Sulkemistoimenpiteet etenevät suunnitellun 
mukaisesti. 
 
Inkoon perheryhmäkoti sulkeutuu määräaikaisen sopimuksen päättymisen takia 
31.12.2018. Lopettamisen vaikutuksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut 
päättyivät 14.6.2018. Kyseessä olivat 9. tuotannollista ja taloudellisista syistä 
käydyt yhteistoimintaneuvottelut Helsingin ja Uudenmaan piirissä huhtikuusta 
2016 lukien. Kaikki neuvottelut ovat liittyneet vastaanottotoiminnan ja 
kotoutumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin. 
 
Ensi vuoden alussa piirin vastuulla on kaksi aikuisten vastaanottoyksikköä, 
Helsinki, Auramo ja Hanko sekä kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. 
 

Valmiuskatsaus 
 
Valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein antoi katsauksen Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan Uudellamaalla. 
 
Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Punaisen Ristin ja sisäministeriön välisen 
yhteistyöpöytäkirjan. Suomen Punainen Risti ja Sisäministeriö ovat 26.4.2018 
allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan, jossa sovitaan yhteistyöstä koko SM:n 
hallinnonalalla. Yhteistyöpöytäkirja kokoaa jo pitkään jatkuneen valmiuden ja 
varautumisen yhteistyön. Siinä tärkeää on koko maan kattava toimintamme, 
valmiutemme ja varautumisemme osastoissa, piireissä ja valtakunnallisesti. 
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Yhteistyötyöpöytäkirja siivittää näin osaltaan koko toimintalinjauskauden 
tavoitteiden toteuttamista SPR:n valmiuden vahvistamiseksi. 
 

Muut esille tulevat asiat 
 
- InAction –sopimus HOK-Elannon kanssa allekirjoitettu. Hankkeen tavoitteena 

on kouluttaa nuoret ensiavun osaajiksi ja juurruttaa hätäensiapukurssi osaksi 
yläkoulujen arkea. HUPin alueella mm. tarjotaan lukuvuosittain noin sadalle 
luokalle neljän tunnin mittainen InAction-pelillinen koulutus. Hanke jatkuu 
31.12.2020 saakka. 

 
- Lukulähettihanke Helsingin kaupungin kirjaston ja Altzheimerliiton kanssa 

Helsingissä, jatkuu 31.12.2019 saakka. Hankkeessa organisoidaan ja tarjotaan 
ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kirjaston, palvelukeskusten ja 
vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyönä ääneen lukemista. Vapaaehtoisjärjestöjen 
kautta rekrytoidaan ystävätoiminnassa mukana olevia kokeneita vapaaehtoisia 
lukemaan ääneen palvelutaloissa, kirjastoissa tai kotona. 

 
- Auttajat Ulapalla -risteilylle osallistuvat piirin hallituksen edustajina Tiina 

Hörkkö, Satu Wallenius ja Anders Blomberg. 
 
 

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