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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 25.10.2016 
 
Piirin hallituksen kokous pidettiin tiistaina 25.10. Hallitus keskusteli mm. 

vuoden 2017 toiminnan painopistealueista, piirin taloudesta ja 
vastaanottokeskus-toiminnasta. 
 

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2017 
 
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle vuoden 2017 työsuunnitelman 

keskeisimmät tavoitteet ja talouden näkymiä, joiden pohjalta talousarvio 
laaditaan. Toimintasuunnitelmassa painottuvat: 
 

- jäsenhankinta (autetaan osastoja etenkin uusien avainvapaaehtoisten 
löytämisessä)  

- osastojen tuki (kummitoiminta, osastofoorumit, autetaan heikosti toimivia 
osastoja, säännölliset tapaamiset avainvapaaehtoisille) 

- teemakouluja lisää, kehitetään teemakouluihin mm. ystävätoimintaa  

- ea-päivystyspalvelutoimintaan uusien vapaaehtoisten kouluttaminen ja 
toiminnan kehittäminen 

- keräysvalmiuden parantaminen, yhteistyö osastoissa ja osastojen välillä 

- kotouttamista tukeva toiminta (osastojen sparraus) 
- ystäväperhetoiminnan kehittäminen ja prosessien hiominen 
- ystävävälitysten kehittäminen (RAY-projekti)  

- koulutusten kokonaiskoordinaation parantaminen, yhteistyö koulutusten 
järjestämisessä ruotsinkielisten piirien kanssa 

 

Toimintasuunnitelmaan sisältyy kaksi uutta, määräaikaista hanketta, joihin 
panostetaan myös taloudellisesti: Kansalaistorin yleisötapahtuma kesäkuussa 
ja kerhotoiminnan kehittäminen. 

 
Yleiskokous pidetään 10.–11.6.2017 Finlandia-talossa, Helsingissä. 
Yleiskokousta edeltävällä viikolla Punaisella Ristillä on Helsingin Kansalaistori 

käytössään koko viikon ajan. Yleisölle tapahtuma on avoinna tiistaista 
sunnuntaihin 6.-11.6. Kaksi merkittävää juhlavuotta (Suomi 100 v. ja SPR 
140 v.) näkyvät Kansalaistorilla ja muissakin vuoden tapahtumissa. 

 
Punainen Risti on viime vuosina kehittänyt muutamia erittäin toimiva 
kerhokonsepteja, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi tavoiksi luoda 

hyvinvointia lähiyhteisössä. Tällaisia ovat Reddie Kids ja LäksyHelppi-kerhot 
sekä Terhokerhot. Tavoitteena on näiden kerhomuotojen kehittäminen 
osastojen laajasti käyttämäksi toiminnaksi. Jotta toiminta voi laajeta, 

tarvitaan siihen panostusta resurssimielessä. Tämän vuoksi suunnitellaan 
kerhokoordinaattorin palkkaamista 1.9.2017 alkaen määräajaksi (1-2 vuotta). 
 

Piirin hallitus kävi lähetekeskustelun toiminnan suunnittelusta ja taloudesta ja 
evästi piiritoimistoa jatkovalmistelussa. Vuoden 2017 työsuunnitelman ja 
talousarvion piirin hallitus hyväksyy kokouksessaan 15.12.2017.  
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Piiritoimiston vuokrasopimuksen jatko 

 
Piiritoimiston (Salomonkatu 17 B, 5. kerros) vuokrasopimus on 1.6.2012 
alkaen tehty 5+5 vuoden pituiseksi. Se tarkoittaa sitä, että sopimus on 

irtisanottavissa ja jatkettavissa samoilla ehdoilla viiden vuoden jälkeen viiden 
vuoden ajaksi.  
 

Viiden vuoden määräaika täyttyy 31.5.2017 ja piirin on ilmoitettava option 
käytöstä viimeistään 1.11.2016.  
 

Piirin hallitus päätti, että piiri käyttää piiritoimiston vuokrasopimuksen viiden 
vuoden jatkomahdollisuuden alkaen 1.6.2017. Vuokrasopimus jatkuu 
nykyisillä ehdoilla ja viiden vuoden määräaika päättyy 31.5.2022. 

 
Piiritoimisto evakkoon  

 

Piiritoimisto muuttaa marraskuun alussa patteriremontin takia väliaikaisiin 
tiloihin. Muuttopäivä on perjantaina 4.11., uusista tiloista toimiston löytää 

maanantaina 7.11. Kannattaa varautua siihen, että henkilökunta on varattuna 
muutossa ja pakkaamisessa. Myös pieniä katkoksia tietoliikenneyhteyksissä 
lienee tiedossa.   

 
Väistötilat sijaitsevat samassa korttelissa kuin Autotalo eli muuttomatka ei ole 
pitkä. Väliaikainen osoite on Runeberginkatu 5, 6. krs, 00100 Helsinki. 

Takaisin Autotaloon muutetaan ennen vuoden vaihdetta. HUOM! Muutto 
koskee vain toimistotiloja, koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat pysyvät 3. 
kerroksessa. 

 
Piirin riskiarvio 

 

Riskienhallintaa toteutetaan valtakunnallisen linjauksen pohjalta yhtenäisesti 
eri järjestöyksiköissä. Myös HUPissa on tehty arvio merkittävimmistä riskeistä 
ja niiden hallinnasta.  

 
Piirin riskiarvo on viimeksi tarkistettu 22.10.2013. Pyrkimyksenä on ollut 
tarkistaa riskiarvo joka toinen vuosi, mutta viime vuonna tätä ei tehty 

vastaanottotoiminnan käynnistyskiireiden takia. Nyt kun piirillä on 
kohtuullisen hyvä käsitys vastaanottotoiminnan vaikutuksista piirin 
toimintaan, on hyvä hetki tarkistaa riskiarvion ajankohtaisuus. 

 
Piirin hallitus kävi lähetekeskusten riskiarvion päivittämisestä. Merkittävimmät 
riskit liittyvät järjestön luotettavuuteen ja maineeseen, vapaaehtoisten ja 

jäsenten määrän vähenemiseen, osaamiseen, sen puutteeseen tai 
vähenemiseen ja talouteen. Riskiarvio päivitetään keskustelun pohjalta ja se 
hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa 7.2.2017. Hallitus päätti pyytää 

myös ohjaus- ja kehittämisryhmien kommentteja riskiarviosta.  
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Jäsenmäärä 30.9.2016 

 
Toiminnanjohtaja antoi katsauksen jäsenmäärästä. Piirin jäsenmäärä oli 
syyskuun lopussa 21 178.  

 
Uusia jäseniä on liittynyt 1 227, maksamattomia on 1 909. Piirin osuus 
järjestön jäsenistä on 26,3 %, uusista jäsenistä 32,6 % ja maksamattomista 

24,7 %. 
 
 

 
 

 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Piirin välitilinpäätös 1-9/2016 on viivästynyt keskustoimiston resurssipulan 

takia. On odotettavissa, että piirin laskennallinen tulos on hyvä. Piirin 
kassatilanne on merkittävästi helpottunut, kun Maahanmuuttovirasto on 
maksanut pääosan piirin kuluvan vuoden hallintokulukorvauksesta sekä 

täysimääräiset toiminnan ennakkomaksut. 
 

 
Verohallinto on ilmoittanut, että se pitää piirin harjoittamaa 
vastaanottokeskustoimintaa veronalaisena elinkeinotoimintana. Piirille ei 

myönnetty luottamuksen suojaa vuodelle 2015, mikä tarkoittaa, että piiri 
maksaa vastaanottotoiminnan tuotoista veroja jo viime vuodelta. Piiri oli 
varautunut verojen maksuun ja ne on jo maksettu. Myös muut piirit ovat 

saaneet vastaavan päätöksen. Punainen Risti hakee muutosta päätökseen. 
 
Vastaanottotoiminnasta tulee arvonlisäverovelvollista 1.1.2017 alkaen. 

 
OP Varainhoito Oy:n hoitamien piirin sijoitussalkkujen tuotto oli 3,4 % ajalla 
1.1.-30.9.2016. 
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Vastaanottokeskustoiminta 

 
Piirin vastaanottokeskustoiminnan syksyn painopiste on yhdentoista 
toimipisteen (kahdeksan yksikköä) lakkautuksen hoitaminen mahdollisimman 

hyvin. Keskuksia suljetaan kahdessa vaiheessa; neljä yksikköä suljettiin 
30.9., kolme yksikköä suljetaan 30.11. mennessä ja kaksi 31.12. mennessä. 
Maahanmuuttovirasto on päättänyt jatkaa yhdellä kuukaudella Lohjan 

ryhmäkodin ja Karijärven ryhmäkodin ylläpitoa. Niiden toiminta päättyy 
31.12.2016. 
 

Syyskuun lopun lopetuskierros sujui varsin hyvin. Henkilökunnan 
työmotivaatio riitti loppuun saakka ja tilojen luovutukset saatiin tehtyä 
ajallaan. Marraskuun lopun sulkemiskierros on toiminnallisesti käynnistynyt 

lokakuun puolessa välissä. 
 
Maahanmuuttovirasto on 28.9.2016 ilmoittanut edelleen vähentävänsä 

majoituspaikkoja vastaanottokeskuksista. Piirin ylläpitämistä 
vastaanottoyksiköistä irtisanottiin 31.3.2017 päättyväksi kolmea kohdetta: 

Kirkkonummen Aavaranta, Inkoon ryhmäkoti ja Inkoon tukiasumisyksikkö. 
Lisäksi Siuntion tukiasumisyksikön majoituskapasiteettia supistetaan 10 
henkilöllä 30:een. On mahdollista, että Maahanmuuttovirasto tekee lokakuun 

lopussa lisää lopettamispäätöksiä, jotka voivat myös koskea Helsingin ja 
Uudenmaan piiriä. 
 

Paperittomat ja Punainen Risti 
 
Turvapaikkaprosessin tiukentumisen takia yhä useampi turvapaikanhakija saa 

kielteisen päätöksen hakemukseensa. Koska useat kielteisen päätöksen 
saaneet henkilöt eivät aio palata vapaaehtoisesti lähtömaihinsa, tulee 
Suomessa olemaan pian huomattavasti aikaisempaa enemmän paperittomia 

henkilöitä. On odotettavissa, että suurin osa paperittomista keskittyy suuriin 
kaupunkeihin.  
 

Piiritoimistossa asioi jo nyt viikoittain useita paperittomia henkilöitä, jotka 
kysyvät neuvoja ja apua tilanteeseensa. Paperittomat ovat erittäin 
haavoittuva ihmisjoukko, jonka auttaminen on Punaisen Ristin perustehtävä.  

 
Suomen Punainen Risti on valmistelemassa toimenpiteitä paperittomien 
henkilöiden auttamiseksi. Keskeisiä toimenpiteitä tulevat olemaan 

tiedonvälitys vastaanottoyksiköissä, vaikuttamistyö yhteiskunnassa (tehdään 
näkymätöntä näkyväksi), osallistuminen avustustoimintaan paikallisen 
tilanteen mukaan ja mahdollisesti neuvontapisteen perustaminen. 

Suunnitelmat valmistuvat lähiaikoina. Paperittomien auttamisessa pyritään 
tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien avustavien tahojen kanssa.  

 

Ansiomerkkien myöntäminen 
 
Piirin hallitus myönsi osastojen esitysten mukaisesti Punaisen Ristin 

ansiomerkkejä (yhteensä 19 kpl) ansioituneille Punaisen Ristin jäsenille. 
Ansiomerkit kunniakirjoineen postitetaan osastoille lähipäivinä. 
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Henkilöstöasioita 

 
Lokakuun puolivälissä piirillä oli 349 työntekijää, joista piiritoimistossa 
työskenteli 31 henkilöä, osa-aikaisia ensiapukouluttajia oli 34 ja 

vastaanottotoiminnassa työskenteli 227 kokoaikaista ja 67 osa-aikaista 
henkilöä. 
 

Janne Leskinen on valittu koulutussuunnittelijan äitiys-, vanhempain- sekä 
mahdollisen hoitovapaan sijaiseksi. Tehtävään valittu on piirin 
vastaanottokeskuksen työntekijä, joka on työntarjoamisvelvollisuuden 

piirissä. 
 

Postinumeroalue 00220 Helsinki 

 
Piirin alueella on uusi postinumeroalue 00220 Helsinki, joka ei virallisesti ole 
minkään osaston toiminta-aluetta. Postinumero käsittää Jätkäsaaren ja 

Länsisataman alueen. Se on lohkaistu postinumeroalueesta 00180 Helsinki, 
joka on Keski-Helsingin osaston toiminta-aluetta. Piirin hallitus päätti, että 

postinumeroalue 00220 Helsinki on Keski-Helsingin osaston toiminta-aluetta. 
 
 

* * * 
 
 

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

 

 
 
DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 25.10.2016 

 
Planering av verksamheten för år 2017 
 

Verksamhetsledaren presenterade verksamhetsplanen för nästa år med 
betoning på de mest centrala målsättningarna. I verksamhetsplanen betonas 
bland annat följande: 

  
- medlemsrekrytering (vi hjälper avdelningarna med att hitta och engagera 
nyckelfrivilliga) 

- stöd till avdelningarna (avdelningsfadderverksamhet, avdelningsforum, stöd 
till avdelningar som behöver det, regelbundna träffar för och med 
nyckelfrivilliga) 

- fler tema-skolor, vi utvecklar samarbetet med tema-skolorna 
- första hjälps jourverksamhet: fokus på att utbilda nya aktiva och att 
utveckla verksamheten över lag 

- förbättra insamlingsberedskapen, samarbete inom avdelningarna och mellan 
avdelningarna 
- integrations stödande verksamhet (stöd åt avdelningarna) 

- utvecklande av vänfamiljsverksamheten 
- utvecklande av vänförmedlingsverksamheten (RAY-finansierat projekt) 
- förbättrad helhetskoordinering av de olika utbildningar och kurser som 

ordnas, och utbildningssamarbete med de svensk- och tvåspråkiga distrikten 
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I verksamhetsplanen ingår också två nya tidsbestämda projekt: evenemanget 
på Medborgartorget i juni i samband med den ordinarie stämman, och en 
satsning på att utveckla klubbverksamheten inom distriktet (bland annat 

Terho-klubbarna och Läx-hjälpen). 
 

Papperslösa och Röda Korset 

 
Allt fler asylsökande i Finland får för tillfället negativa beslut på sin 
asylansökan. Eftersom rätt många av de personer som fått ett negativt 

asylbeslut antagligen inte kommer att återvända till sina ursprungsländer är vi 
tvungna att räkna med att Finland snart kommer att ha en stor mängd 
papperslösa personer. Man kan anta att en stor del av dem kommer att söka 

sig till landets större städer.  
 
Redan nu har vi haft ett antal papperslösa personer som klienter vid 

distriktsbyrån. De har bett om råd och hjälp för att klara sig i den situation de 
nu befinner sig i. De personer som blivit papperslösa utgör en mycket sårbar 

grupp, och det hör således till Röda Korsets uppgifter att hjälpa dem. 
 
Finlands Röda Kors håller som bäst på att förbereda sig för att hjälpa 

papperslösa på olika sätt. Konkreta åtgärder kommer antagligen att vara att 
se till att korrekt information förmedlas i flyktingförläggningarna, att påverka i 
samhället och synliggöra situationen, att delta i eventuell hjälpverksamhet på 

lokal nivå och eventuellt att upprätta en informationspunkt. Planerna borde bli 
klara inom en snar framtid. Röda Korset strävar efter att arbeta tillsammans 
med andra hjälporganisationer för att kunna hjälpa de papperslösa. 

 
Distriktsbyrån i tillfälliga utrymmen 
 

I början av november kommer distriktsbyrån för Helsingfors och Nylands 
distrikt att flytta på grund av renovering. Själva flytten sker den 4.11, och 
från och med måndagen den 7.11 finns vi i nya utrymmen. Det lönar sig att 

räkna med att personalen är upptagen med upp-och nerpackning dagarna 
närmast flytten. Korta avbrott i informationstrafiken kan förekomma. 
 

De tillfälliga kontorsutrymmena finns på adressen Runebergsgatan 5, 6 vån. 
00100 Helsingfors. Vi hoppas vara tillbaka i Autotalo innan årsskiftet. OBS! 
Renoveringen berör endast våra kontorsutrymmen. Utbildnings- och 

vänförmedlingsverksamheten blir kvar i 3.e våningen på Salomongatan. 
 
 

Översättning: Helena Holm-Cüzdan, helena.holm.cuzdan@redcross.fi 


