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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 11.12.2018 
 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan mm. työsuunnitelman 
ja talousarvion vuodelle 2019 ja päätti puoltaa osastojen esittämiä ansiomitaleja. 

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 
 

Hallitus hyväksyi piirin vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelma pohjautuu vuoden 2017 yleiskokouksessa Helsingissä 
hyväksyttyyn Toimintalinjaukseen 2018-20 ja järjestön hallituksen hyväksymään 
järjestön toimintasuunnitelmaan vuosille 2018-20. Valmistelussa on huomioitu 
piirin hallituksen evästykset ja osastofoorumeissa osastoilta tulleita toiveita sekä 
kasvuhanke. 
 
Piirin toiminnan keskeinen ajatus on piirin alueen osastojen ja niiden 
vastuunkantajien ja muiden avainvapaaehtoisten tukeminen. Uutta ensi vuonna 
on luottamushenkilöille suunnattava johtajuuskoulutuskokonaisuus. Osastojen 
jäsenhankintaa tuetaan valtakunnallisella jäsenhankintakampanjalla. Lisäksi piiri 
tukee uusien vapaaehtoisten rekrytointia mm. tuottamalla materiaaleja.  
 
OMA (Oma Punainen Risti) otetaan alkuvuodesta täysipainoisesti käyttöön, piiri 
tukee osastoja OMAn käytössä. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään 
toimintaan, samoin kuin ensiapuryhmätoiminnan kehittämiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Terveyspisteiden tuki paranee, sillä henkilöresursseja on 
pystytty lisäämään.   
 
Piirillä on useita määräaikaisia hankkeita ja projekteja, joiden kautta tuetaan 
Punaisen Ristin toimintamuodoista erityisesti nuorisotoimintaa ja kotoutumista 
tukevaa toimintaa (esimerkiksi osastojen kasvu -hanke, InAction! -yläkoulujen 
ensiapuohjelma, Koti Hyvinkäällä -hanke, paperittomat, yksintulleiden alaikäisten 
tuki). Hankkeet tukevat piirin ja osastojen perustoimintoja. 
 
Vuoden 2019 talousarvio on tasapainossa. Talouteen mahdollisesti vaikuttavia 
tekijöitä ovat vastaanottokeskustoiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka ovat 
huonosti ennustettavissa. Muita piirin talouteen vaikuttavia asioita voivat olla 
Ensiapu Oy:n osingonjako ja Kontin tuotonjako. Kannatusjäsenhankinta on 
käynnistetty, tavoitteena ensi vuonna 300 on vähintään yritysjäsentä.  
 

Ansiomitalien esittäminen 
 

Tasavallan presidentti myöntää Punaisen Ristin ansiomitalit ansioituneille 
Punaisen Ristin jäsenille. Ansiomerkkiohjeen mukaan piirin hallitus antaa 
lausuntonsa ansiomitalihakemuksista, jotka sen jälkeen toimitetaan eteenpäin 
järjestön hallituksen käsittelyyn. Tasavallan presidentti myöntää mitalit kevään 
aikana. 
 
Kultaisia ansiomitaleita haettiin 5 kappaletta, joista hallitus puolsi kaikkia. 
Hopeisia ansiomitaleita haettiin 12 kappaletta, joista 9 puollettiin. Pronssisia 
ansiomitaleita haettiin 17 kappaletta, kaikkia hakemuksia puollettiin.  
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Hakemuksissa, joita hallitus ei puoltanut, huomionosoituksen myöntämisperusteet 
eivät täyttyneet (esimerkiksi toimintavuodet tai edellisestä huomionosoituksesta 
kulunut aika). 

 
EVLI Pankki Oyj piirin toiseksi varainhoitajaksi 
 

Suomen Punaisen Ristin hallitus kilpailutti varainhoitajia ja teki asiaa koskevan 
päätöksen 26.1.2018. Sen mukaan Suomen Punaisella Ristillä on 
päävarainhoitajana OP Varainhoito Oy ja toisena varainhoitajana EVLI Pankki Oyj. 
Molempien hoidossa on jokseenkin yhtä suuret varat. Myös piireillä on 
mahdollisuus tehdä varainhoitosopimus em. varainhoitajien kanssa samoilla 
ehdoilla kuin keskustoimisto. 

 
Piirin hallitus päätti, että piiri toimii Suomen Punaisen Ristin hallituksen päätöksen 
hengen mukaisesti ja ottaa toiseksi varainhoitajaksi OP Varainhoito Oy:n rinnalle 
EVLI Pankki Oyj:n täyden valtakirjan varainhoitosopimuksella. Hallitus valtuutti 
toiminnanjohtajan ja piirin puheenjohtajan allekirjoittamaan asiaa koskevat 
sopimukset. 

 
Sijoitettavan varallisuuden jakaminen kahden varainhoitajan kanssa on 
perusteltua jo pelkästään riskinhallinnan näkökulmasta. Muutos toteutetaan 
alkaen 1.1.2019. 

 
Sijoitusohje 
 

Piirin hallitus on v. 2011 hyväksynyt piirin sijoitusohjeen. Sijoitusohjeen mukaan 
hallitus käsittelee sijoitusohjetta kerran vuodessa vuoden viimeisessä 
kokouksessaan.  

 
Sijoitusohjeeseen hyväksyttiin seuraavat muutokset: 
 
- Päätös valita EVLI Pankki Oyj piirin toiseksi varainhoitajaksi lisätään. 
- Sijoitettava varallisuus jaetaan kahden varainhoitajan kesken jokseenkin tasan. 
- Piiri noudattaa järjestön hallituksen 26.1.2018 hyväksymää sijoitustoiminnan 
linjausta. 

 
Hankintavaltuudet ja piirin tilien käyttöoikeudet 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirin piiritoimisto tekee työsuunnitelman toteuttamiseksi 
hankintoja talousarvion puitteissa. Hankinnoissa noudatetaan Suomen Punaisen 
Ristin taloussäännön määräyksiä hankinnoista.  
 
Piirihallitus päätti toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2019. 
Hankintavaltuuksiin ei tehty muutoksia. Piirin hallitus vahvisti myös piirin tilien 
käyttöoikeudet. 

 
Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksissa 2019 
 

Helsingin ja Uudenmaan piiri on Punainen Risti Ensiapu Oy:n osakas. Piirin hallitus 
nimesi piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 
2019 toiminnanjohtaja Petri Kaukiaisen. 
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Mobergin ja Korhosen rahastot  
 

Piirin hallitus keskusteli jo edellisessä kokouksessaan kahden piirin taseessa 
olevan sidotun rahaston, Korhosen rahaston ja Tohtori E.J. Mobergin perheen 
rahaston, tilanteesta. Rahastojen tulevaisuudesta on keskusteltu myös 
tilintarkastajien kanssa.  
 
Tilintarkastajien näkemyksen mukaan Korhosen rahaston edellyttämä 
käyttötarkoitus on vuosien aikana tullut täytetyksi, joten se voidaan siirtää 
edellisten tilikausien voittovaroihin. 
 
Piirin hallitus päätti lopettaa Korhosen rahaston ja siirtää sidotun rahaston varat 
edellisten tilikausien voittovaroihin. Tohtori E.J. Mobergin perheen rahasto 
päätettiin säilyttää nykyisellään.   

 
Tulevat osastofoorumit 
 

Piirihallitus merkitsi tiedoksi tässä vaiheessa tiedossa olevat osastofoorumien 
ajankohdat v. 2019:   

 
Espoo – Kauniainen: 
- 18.3.2019 klo 18, Tapiolan osasto, Tuulimäki. Teemana valmius.  
- 7.9.2019 Osastojen yhteinen kehittämispäivä  
- 4.11.2019 klo 18, Kehä-Espoo, paikkana Raitin Pysäkki  
 
Helsinki: 
- To 28.2.2019 klo 17.30-19.30, Keski-Helsinki, Hietaniemenkatu 7.  
Aiheena: Ilman Omaa me ei pärjätä - Oma on kaikkien työkalu". 
- To 25.4.2019 klo 17.30-20.30, Pohjois-Helsinki, Kaustisenpolku 5. Aiheena 
alueellinen valmius  
- To 12.9.2019 klo 17.30-19.30, Länsi-Helsinki. Aiheena viestintä  
- To 21.11.2019 Klo 17.30-19.30, Töölö  

 
Itä-Uusimaa: 14.3.2019 Loviisa  

 
Keski-Uusimaa: 28.1.2019 klo 18 Järvenpää  

 
Länsi-Uusimaa: 17.1.2019 kello 18 Lohja 
 
Vantaa:  
- 4.2.2019 klo 18.00  
- 1.4.2019 Korso  
- 2.9.2019 Länsi-Vantaa  
- 11.11.2019 Tikkurila  

 
Västra Nyland:  
- 1.4.2019 Kyrkslätt 
- 28.8.2019 Karis-Pojo 
- 27.11.2019 Ekenäs-Tenala 

 
Jäsenmäärä 3.12.2018 
 

Piirin osastojen jäsenmäärä oli (3.12.2018) 21397, joista 943 on sellaisia 
vuosijäseniä, jotka eivät vielä ole tänä vuonna maksaneet jäsenmaksuaan. 
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Jäsenistä 1343 (6,3 %) on nuorisojäseniä. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 
805 henkilöä, joista 245 (30,4 %) on nuoria.  

 
Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli joulukuun alussa 110 työntekijää, joista 
kokoaikaisia oli 93 henkilöä. Työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 28 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa työskenteli 35 ja kotoutumispalveluissa 30 
kokoaikaista henkilöä. Osa-aikaisia työntekijöitä oli piiritoimistossa 1, 
vastaanottotoiminnassa 9 ja kotoutumispalveluissa 7. Yhteensä piirissä 
työskenteli 17 osa-aikaista henkilöä. 
 
Lohjan Perheryhmäkotia koskevat toiminnan supistamisen vaikutuksia koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyivät 7.11.2018. Lohjan perheryhmäkodin 
paikkaluku supistuu 1.1.2019 alkaen 14 paikkaiseksi, minkä vuoksi 5 kokoaikaista 
työsuhdetta on irtisanottu päättymään 31.12.2018. 

 
Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Piiri on maahanmuuttoviraston kanssa sopinut, että se etsii uutta toimitilaa 
Metsäläntiellä Helsingissä sijaitsevalle Auramon vastaanottokeskukselle, jonka 
kiinteistön määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä. Uusi tilaratkaisu 
esiteltiin maahanmuuttovirastolle 30.10.2018, joka tekee ratkaisun asiassa 
joulukuun aikana. 
 
Ensi vuoden alussa piirin vastuulla on kaksi aikuisten vastaanottoyksikköä, 
Helsingissä ja Hangossa sekä kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. 
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 

Ryhmä ea-ryhmätoiminnan vapaaehtoisia lähetti piirin hallitukselle lokakuussa 
kirjeen, jossa keskeinen kysymys on huoli piiritoimiston tuesta 
ensiapuryhmätoiminnalle ja ensiapupäivystyksiin liittyvät kysymykset. Hallitus 
käsitteli kirjettä lokakuussa, ja marraskuun alussa järjestettiin tapaaminen asian 
tiimoilta. Tilaisuuteen osallistui 16 vapaaehtoista, piirin puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä piiritoimiston työntekijöitä. 

 
Tilaisuudessa keskusteltiin piirin hallituksen päättämistä toimenpiteistä, joista 
käytiin hyvää ja asiallista keskustelua. Vapaaehtoisilla on aitoa halua osallistua 
toiminnan kehittämiseen. Tapaamisessa päätettiin, että piiritoimisto laatii 
Questback-kyselyn piirin kaikille ensiapuryhmille. Tammikuussa järjestetään 
ryhmien kanssa yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan kyselyn tuloksista ja 
jatkotoimenpiteistä. 

 
Pääsihteerin kirje piirien hallituksille 
 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula on 14.11.2018 lähettänyt kirjeen piirien hallituksille 
koskien yhteisten tukipalveluiden kehittämistä ja järjestötukiuudistusta. 
Tukipalveluiden (tässä vaiheessa palkkahallinto, taloushallinto ja tietohallinto) 
kehittämisen tavoitteena on rakentaa palvelutasoltaan ja kustannuksiltaan 
sellainen koko järjestön yhteinen palvelukokonaisuus, joita kaikki järjestöyksiköt 
haluavat käyttää. Helsingin ja Uudenmaan piiri on kaikkien edellä mainittujen 
palveluiden asiakas. 
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Myös järjestötukimallia ollaan kehittämässä, tähän liittyy myös Kontti-tuottojen 
jakaminen piireille. Pääsihteeri on perustanut järjestötukimallityöryhmän 
valmistelemaan esitystä uudeksi järjestötukimalliksi. Työryhmä tekee esityksen 
maaliskuun alkuun 2019 mennessä. Ryhmään nimettiin 4 piirien 
toiminnanjohtajaa, mukaan lukien Helsingin ja Uudenmaan piirin 
toiminnanjohtaja. 

 
 
 

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