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HALLITUKSEN KOKOUS 8.6.2020 
 

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen ensimmäisen kokouksensa uudessa kokoonpanossa. 
Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin jatkokaudelle Tiina Hörkkö (Korso), Max Lindholm 
(Helsingfors svenska) ja Pekka Piri (Tapiola) ja uusina jäseninä Karoliina Pilli-Sihvola (Länsi-
Helsinki) ja Mia Salomäki (Keski-Helsinki). Hallituksessa jatkavat Anders Blomberg (Kehä-
Espoo), Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), Veera Niemi (Hyvinkää), Maria Nygren 
(Pohjois-Helsinki) ja Ria Sarasti (Tuusula).  
 

Piirin hallituksen kokoukset 2020-2021 ja vuosikokouksen ajankohta  
 

Piirin hallitus sopi hallituksen kokousaikataulusta seuraavaksi vuodeksi. Piirin hallituksen 
kokoukset pidetään seuraavasti: tiistai 25.8.2020, tiistai 20.10.2020, tiistai 15.12.2020, 
tiistai 2.2.2021, tiistai 16.3.2021 ja tiistai 18.5.2021.  
 
Lisäksi päätettiin järjestää kaksi hallituksen seminaaria, joihin osallistuu piirin hallitus ja 
piiritoimiston johtoryhmä ja mahdollisesti muitakin työntekijöitä. Seminaarit järjestetään 
lauantaina 24.10.2020 ja lauantaina 6.3.2021. 
 
Vuosikokous järjestetään lauantaina 17.4.2021. 
 

Yleiskokous 2020: Toimintalinjaus 
 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Vaasassa 5.-6.9.2020. Kokouksessa 
tehdään päätös toimintalinjauksesta seuraavalle kolmelle vuodelle. Piirin hallitus päätti 
kommenteistaan toimintalinjaukseen liittyen. 

 
Yleiskokous 2020: Aloitteet 
 

Piirin hallitus päätti tehdä kaksi aloitetta yleiskokoukselle. Toinen koskee 
vapaaehtoistoiminnan linjausten päivittämistä vastaamaan muuttunutta 
toimintaympäristöä ja toinen johtamisjärjestelmän kehittämistä.  

 
Yleiskokous 2020: Luottamushenkilövalinnat 

 
Punaisen Ristin yleiskokouksessa valitaan järjestölle uusi hallitus ja valtuusto. Piirin hallitus 
keskusteli ehdokasasettelun tilanteesta ja päätti piirin ehdokkaista järjestön hallitukseen 
ja valtuustoon sekä muista ehdokkaista, joita piiri tukee. 
 
Piirin hallitus päätti ehdottaa valtuuston puheenjohtajaksi Otto Karia (Länsi-Helsinki) ja 
hallituksen jäseniksi Katja Kuuselaa (Pohjois-Helsinki) ja Max Lindholmia (Helsingfors 
svenska). Lisäksi valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi ehdotetaan seuraavia: 
 
- Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki (varalla Tuula Bouffor, Pohjois-Helsinki) 
- Satu Wallenius, Mäntsälä (Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa) 
- Anders Blomberg, Kehä-Espoo (Kukka Nuora, Kehä-Espoo) 
- Olli Pulkkinen, Länsi-Helsinki  (Mia Salomäki, Keski-Helsinki) 
- Pekka Piri, Tapiola (Karoliina Pilli-Sihvola, Länsi-Helsinki) 
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Yleiskokouksen tärkeät päivämäärät 

 
• Ilmoittaudu kokoukseen 5.7. mennessä ja varaa majoitus. 
• Osastot ja jäsenet voivat tehdä yleiskokoukselle järjestön toimintaa koskevia aloitteita 
5.7. saakka. 
• Ehdokkaat kokouksessa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään vaalitoimikunnalle 
24.7. mennessä. 
• Osastoille ja piireille postitetaan virallinen kokouskutsu ja esitys toimintalinjaukseksi 7.8. 
mennessä. Samassa postissa tulevat vaalitoimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi ja 
kokouksen ohjelmalehtinen. 
 
Lisätietoa Rednetissä: 
https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020 

 
Yleiskokous 2020: HUPin osastojen yleiskokousedustajien tapaaminen 
 

HUPin osastojen yleiskokousedustajien tapaaminen järjestetään teams-kokouksena 
torstaina 20.8.2020, klo 17.30. Tapaamisessa käydään läpi yleiskokouksessa käsiteltäviä 
asioita 
 
• toimintalinjaus vuosille 2021 – 2023 
• luottamushenkilövalinnat 
• osastojen tekemät aloitteet/ponnet 
 
Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta osastojen äänivaltaisille 
yleiskokousedustajille.  

 
Piirin hallituksen kehittämishankkeet 
 

Piirin hallitus on päättänyt helmikuussa käynnistää kehittämishankkeet "Osastotuki, 
osastokummitoiminta ja kehittäminen", "Piirihallituksen toiminnan kehittäminen" ja 
"Vapaaehtoisten osallistamisen kehittäminen" -hankkeet. Nämä muodostavat 
kehittämisen kokonaisuuden, jonka omistaa piirin hallitus ja jota koordinoi piirin 
varapuheenjohtaja. Työryhmien tarkoituksena on oman toiminnan osalta kehittää 
yhteistyön parantamista, roolien selkiyttämistä eri johtoelinten ja -tasojen välillä, sekä 
vastuiden ja valtuuksien selkiyttämistä. Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen 
takia hankkeet eivät ole kevään aikana juuri edenneet. Hallitus palaa asiaan seuraavassa 
kokouksessaan.  
 

Ohje matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella  
 

Piirin hallitus hyväksyi ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella. 
 
Ohjetta pohjana on järjestön hallituksen päättämä suositus vapaaehtoisten kulujen 
korvaamisesta (hyväksytty 10.6.2011) sekä piirin hallituksen vuosittainen päätös 
matkakulujen korvauksista piirin hallituksen ja sen ryhmien jäsenille sekä piirin 
koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistujille. Ohjeeseen on lisätty täsmennykset 

https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020
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piirin vastuulla olevia ensiapupäivystyksiä koskien. Ohjetta päivitetään vuosittain 
joulukuun hallituksen kokouksessa. 
 
Ohjeen löydät HUPin Rednet-sivuilta.  
 

Jäsenmäärä 3.3.2020 
 

Piirin osastojen jäsenmäärä oli 19 838 (19 973 jäsentä 1.1.2020). Uusia jäseniä on tullut 
475 ja 1 216 vuosijäsentä ei ole vielä maksanut jäsenmaksuaan. 
 
OMA Punaiseen Ristiin tänä vuonna luotu 1 284 uutta vapaaehtoisprofiilia. Vaikka uusien 
joukossa on ns. vanhoja jäseniä, on ilmeistä, että moni uusi vapaaehtoinen ei heti liity 
Punaisen Ristin jäseneksi, sillä HUPin alueen 3 920 OMAn vapaaehtoisprofiilista 1 550 
löytyy myös jäsenrekisteristä. Vaikka osa profiileista olisi passiivisia, on 40 % alhainen 
jäsenyysosuus. Toiminnanjohtaja on keskustellut asiasta keskustoimiston kanssa. OMAan 
on tulossa uusille profiileille automaattinen jäsenyyden ehdottaminen. 

 
Henkilöstöasioita 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli kesäkuun alussa 73 työntekijää, joista aktiivisia 
kokoaikaisia oli 54 henkilöä. Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 29 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa 11 ja kotoutumispalveluissa 14. Lisäksi 4 kokoaikaista 
henkilöä ei ollut aktiivisesti töissä (esim. perhe- tai opinto- vapaa).  
 
STEA-rahoitteisen Paperittomien tukihankkeen etsivää työtä 3 kuukauden ajaksi tekemään 
on 1.6. - 31.8.2020 väliseksi ajaksi palkattu Roaa Al-qassad ja Mustafe Mahamed. Tehtävää 
haki 67 henkilöä. 
 
STEA-rahoitteisen kaveritaitoja hankkeen työntekijäksi ajalle (10.4.- 31.12.2020) on valittu 
Ippe Petäjäsalo. Tehtävää haki 35 henkilöä. Kyseessä on yhteinen työntekijä Vantaan 
turvatalon kanssa. Työntekijä on piirin työntekijä, mutta toteuttaa puolet työajastaan 
STEAn kaveritaitojahanketta ja toisen puolen Vantaan turvatalon hanketta.  
 
Lohjan perheryhmäkoti supistui 7-paikkaiseksi 1.6.2020.  Yhteistoimintaneuvottelujen 
jälkeen jouduttiin irtisanomaan 4 kokoaikaista työntekijää. Heistä kolme on voitu palkata 
hoitamaan erilaisia sijaisuuksia tai osa-aikaisia tehtäviä. 
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 1 – 3/2020 
 
Piirin hallitus merkitsi tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen. Piirin tulos oli 
alijäämäinen, mikä johtuu lähinnä sijoitussalkkujen arvonmuutoksesta.  

 
Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 

 
Piirin vastuulla on aikuisten vastaanottoyksikkö Hangossa ja kotoutumis- palveluyksikkö 
Lohjalla. 
 
Hangossa on asiakkaita 142, joista 23 yksityismajoittujia. Lohjan perheryhmäkodissa on 
viisi asukasta. Tämän lisäksi tarjotaan jälkihuoltopalveluita perheryhmäkodista 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60216
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poismuuttaneille aikuistuneille nuorille. Inkoon kunnan kanssa on tehty sopimus 
jälkihuoltopalveluista, joka koskee perheenyhdistämistilannetta.  
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 
Koronaepidemian takia ensiapuryhmätoiminnan kehittämisessä ei ole voitu edetä 
suunnitelmien mukaisesti. Useat vapaaehtoiset ovat osallistuneet erilaisiin 
koronaoperaatioon liittyviin oman osaston tai piirin toimenpiteisiin. 
 

Koronaepidemia 
 
Koronaepidemian aikana piirin vastuulla on tuettu viranomaisia mm. jakamalla korona-
infoa lentoasemalla ja satamissa, tarjoamalla ensihuoltoa lentokenttähotellissa 
karanteenissa testituloksia odottaville, vastaamalla valtakunnalliseen korona-
infopuhelimeen, pystyttämällä kenttäsairaalateltat (Helsinki, Hyvinkää, Raasepori) ja 
jakamalla vettä HSY:n tukena. Lisäksi helsinkiläiset osastot ovat olleet mukana Helsinki 
Avussa. Sopimuksen tästä on kaupungin kanssa tehnyt piiri. 
 
Lähimmäisapua on annettu mm. asiointiapuna (joissa monia erilaisia paikallisia 
kumppanuuksia), puhelinauttamisena Punaisen Ristin auttavassa puhelimessa 
(vapaaehtoiset pääosin muista piireistä), jakamalla EU-ruoka-apua edelleen, etä- 
vapaaehtoistoimintana (läksyhelppi, ikäihmisten aamukahvit ryhmäpuhelussa) sekä 
paperittomien ja asunnottomien tuki (mm. tiedottaminen, hygieniapakkaukset, ruokaa). 
 
Viranomaisten tukitoiminnoista koronainfopuhelin jatkuu kesäkuun loppuun, samoin 
Helsinki Avun toiminta.  
 
Poikkeustilanteen käynnistyminen keskeytti normaalin vapaaehtoistoiminnan (kasvokkain 
tapahtuva, ryhmätoiminta, koulutukset), mutta valmiuteen ja koronatilanteeseen liittyvä 
jatkui. Piiritoimisto on järjestänyt kerran viikossa etänä Teamsin kautta osastojen 
vastuunkantajille valmennustilaisuuden, joihin on osallistunut kerralla 50-120 henkilöä. 
Koronatilanteen selvästi rauhoituttua, on osastoja kannustettu jälleen käynnistämään 
uudelleen vapaaehtoistoimintaa, mutta etänä tai muuten turvallisesti. 
 
Hieman ennen valmiuslakien käyttöönottamista piiritoimiston henkilökunta jaettiin 
pääasiassa kahteen linjaan; auttamiseen ja operaatioon (auttamistiimi mm. valmius, 
terveys- ja puhelinauttaminen, viranomaisten tuki) ja osastojen ja vapaaehtoisten 
toimintakyvyn vahvistamiseen (kehittämistiimi mm. uusien vastaanotto, perehdytys, 
asiointiapu). Lisäksi viestintää tekevät ja muutamat muut auttoivat molempia ryhmiä. 
Pääosa henkilökunnasta on ollut etätöissä. Toiminnanjohtaja on pitänyt kaksi kertaa 
viikossa koko henkilökunnalle Teams-kokouksen, jossa on käyty läpi tilannekuvaa ja  
ajankohtaista tilanteeseen liittyvää. 
 
Piiri on saanut LähiTapiolan lahjoituksesta 50 000 euroa keskustoimiston kautta. 
Avustuksen käyttö kohdistetaan ystävätoiminnan digitaaliseen tukeen, uusien 
ensiapuryhmien perustamiseen vieraskielisille, nuorille ja paikoille, joissa osaston koon 
puolesta voisi olla toimiva ryhmä, sekä osastojen vastuunkantajien tukeen. 
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Muutamia huomioita koronaepidemian vaikutuksista Punaisen Ristin toimintaan: 
 
• Omissa vapaehtoissa paljon riskiryhmiin kuuluvia – vaikuttaa paikallisosaston 
toimintakykyyn, turvallinen osallistuminen toimintaan. 
• Asiointiapua tarvitsevissa on väliinputoajia (ei julkisen avun piirissä, ei varaa kaupallisiin 
palveluihin). 
• Ihmisillä on paljon sosiaalisia verkostoja. Useimmat riskiryhmiin kuuluvat pystyivät 
ratkaisemaan itse asiointinsa. 
• Digitaidot ovat jo laajalle levinneet, mutta niitä ei ole kaikilla. Etätoiminnat saatiin aika 
vaivattomasti liikkeelle. Vuosikokouksen järjestäminen ja siihen osallistuminen oli sujuvaa. 
 
Auttamishalua löytyy:  
1) Uusia vapaaehtoisia kirjautui maalis-toukokuussa piirin alueella yli 900.  
2) On ollut helppoa löytää vapaaehtoisia, mutta tehtäviä ei ole ollut (onneksi) runsaasti.  
3) Yritykset ovat tehneet lahjoituksia auttamistyöhön (rahaa, välineitä, tavaraa). 
 
Katse eteenpäin:  
1) Miten riskiryhmien suojaaminen tehdään avautuvassa yhteiskunnassa?  
2) Miten tuetaan niitä, joiden arjen koronaepidemia sotki pahasti? 

 
 

* * * 
 

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

 
 
 
 

 
 

 


