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HALLITUKSEN KOKOUS 14.12.2021 
 

Hallitus käsitteli kokouksessaan mm. HUPin osastojen tilannekuvaa ja hyväksyi piirin 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. 
 

Osastojen tilannekuva  
  

Piirin hallitus kuuli osastojen tilannekuvan eli yleiskatsauksen piirin osastojen tilaan. 
Seurattavia indikaattoreita ovat mm. sääntömääräisten asioiden toteutuminen, 
jäsenmäärän kehitys, toimintalinjauksessa määritellyt osastojen tasot 1-5 sekä 
itsearviointien eteneminen. 
 
Vuosina 2016 – 2020 jäsenmäärä on noussut tai pysynyt ennallaan vain neljässä osastossa, 
muissa jäsenmäärä on laskenut. Hallitus totesi, että jäsenmäärän laskusta on syytä olla 
huolissaan. Osastotukeen ja osastokummitoimintaan panostaminen on jatkossa entistä 
tärkeämpää.  
 
Osastojen on myös tärkeää toimittaa piiritoimistoon tarvittavat sääntömääräiset asiakirjat 
(J-kortit, kevät- ja syyskokousten pöytäkirjat liitteineen), jotta piiritoimistossa pystytään 
seuraamaan osastojen toimintaa ja sen sääntöjen mukaisuutta.  
 
Osastojen itsearvioinnit ovat edistyneet hyvin. Itsearviointi on tehty tai sen tekemisestä on 
sovittu 30 osastossa.  
 

Piirin toiminnan painopisteet 2022-2023,  
piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 
 

Piirin hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022. Helsingin ja 
Uudenmaan piirin toiminta rakentuu yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen 
2021–2023 ja sen tavoitteiden (Apu löytyy läheltä, Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat 
mukana ja Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta) pohjalle. Lisäksi hallitus 
vahvisti piirin kolme toiminnan painopistealuetta v. 2022–2023: 
 
- Osastotoiminnan tuki ja kehittäminen 
- Valmius ja auttamiskyvyn vahvistaminen 
- Viestinnän ja digitalisuuden kehittäminen 
 
Näiden painopistealueiden lisäksi kehitystyö jatkuu seuraavilla alueilla: uusien auttajien 
mukaan saaminen ja polut toimintaan, johtamisen kehittäminen, moninaisuuden 
läpileikkaavuus, viestinnän osaamisen lisääminen sekä verkossa tapahtuvan toiminnan ja 
digitaalisten mahdollisuuksien kehittäminen. Jäsenhankinta on tärkeä osa toiminnan 
jatkuvuuden turvaamista.   
 

Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmän kokoonpano 
 

Hallitus vahvisti edellisessä kokouksessa kehittämisryhmien kokoonpanot. Tämän jälkeen 
vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmästä vetäytyi Aulikki Blomqvist. 
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Kehittämisryhmää täydennettiin ja siihen nimettiin kolme uutta jäsentä: Eero Aspiala, 
Marko Savonkari ja Elisa Willman.   
 

Kehittämisryhmien toimintamalli ja tilannekuva 
 

Piirin hallitus on perustanut piirille kolme kehittämisryhmää (vapaaehtois- ja 
osastotoiminnan kehittämisryhmä, valmius- ja auttamiskyvyn kehittämisryhmä ja 
digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryhmä) ja vahvistanut ryhmien kokoonpanon. Hallitus 
vahvisti kehittämisryhmien toimintamallin, joka on lyhyesti kuvattu alla. 
Kehittämisryhmien ohjausryhmänä toimii piirin johtoryhmä. 
 

 
 

Edellisessä kokouksessa hallitus antoi kehittämisryhmille tehtäväksi järjestäytymisen ja 
oman alueensa tilannekuvan muodostamisen. Kehittämisryhmistä valmius- ja 
auttamiskyvyn sekä viestinnän ja digitaalisuuden kehittämisryhmä esittelivät kokouksessa 
tilannekuvan, vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä kokous pidettiin 
hallituksen kokousta seuraavana päivänä. 

 
Henkilöstövastuun delegointi toiminnanjohtajalle  
 

Piirin johtosäännön 6 § mukaan piirin hallitus ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtajan 
sekä muun palkatun henkilöstön. Piirin toimintakyvyn ja toimintaympäristön nopeisiin 
muutoksiin vastaamisen varmistamiseksi hallitus valtuutti toiminnanjohtaja Päivi 
Vuorimaan päättämään piirin palkatun henkilöstön ottamisesta toimintasuunnitelman ja 
talousarvion mukaisesti. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. 

 
Vihdin ja Karkkilan osaston asiat 
 

Hallitus on kesäkuun kokouksessaan päättänyt siirtää Vihdin osaston toimivallan piirille 
vuoden 2021 loppuun saakka, koska osasto ei ole kyennyt järjestämään kevät- tai 
syyskokousta, eikä muuta hallintoa viimeisen vuoden aikana.  
 
Toimintaa on yritetty käynnistää uudelleen syksyn 2021 aikana, mutta toiminta ei ole 
toistaiseksi lähtenyt käyntiin. Hallitus päätti, että Vihdin osaston toimivallan siirtoa piirille 
jatketaan 31.12.2022 saakka. Mikäli osaston toiminta käynnistyy vuoden 2022 aikana, 
hallitus voi päättää asiasta uudelleen.    
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Karkkilan osasto on saanut testamenttilahjoituksena kiinteistön. Järjestön sääntöjen 
mukaan osastojen toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle merkittäviä taloudellisia 
vastuita tai joka voi olennaisesti vaikuttaa osaston omaisuuden määrään ja asemaan 
järjestön kokonaisomaisuutena, on osaston etukäteen haettava lupa piirin hallitukselta. 
 
Hallitus päätti, että Karkkilan osasto voi vastaanottaa testamenttilahjoituksen ja pyysi 
osastolta suunnitelmaa lahjoituksen käytöstä.  

 
Organisoitumismalli 1.1.2022  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi piiritoimiston uuden organisoitumismallin 1.1.2022 alkaen. 
Piiritoimisto jakautuu jatkossa kolmeen yksikköön, jotka ovat valmius ja varautuminen, 
järjestökehitys sekä paperittomat ja Lohjan perheryhmäkoti. 

 
Taloustilanne 10/2021  
 

Piirin tulos oli selvästi budjetoitua parempi. Merkittävimmät budjettieroon vaikuttavat 
tekijät ovat mm. sijoitustoiminnan ja muun varsinaisen toiminnan budjetoitua parempi 
tulos. Piiritoimiston henkilöstökulut ja koulutus- ja valmennuskulut ovat olleet budjetoitua 
pienemmät.  
 

Piiritoimiston toimitilat 
 

Piiritoimisto on hallituksen päätöksellä irtisanonut sekä Salomonkadun toimistotilojen että 
Hietaniemenkadun koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilojen vuokrasopimuksen. Uusia 
toimitiloja etsitään. Tavoitteena on, että hallitus päättää uusista tiloista alkuvuonna.  

 
Valtakunnallinen valmiusharjoitus 6.-7.5.2022 

 
Valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään Punaisen Ristin viikolla 6.-.5.2022.  
 

Seuraava kokous 
 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 1.2.2022.  
 

* * * 
 

Lisätietoja: Päivi Vuorimaa, paivi.vuorimaa@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 


