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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 13.12.2017 
 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan työsuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2018, päätti puoltaa osastojen esittämiä ansiomitaleja ja 
hyväksyi kolmen osastoparin yhdistymisen. 

 
Työsuunnitelma ja talousarvio 2018 

 
Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja työsuunnitelman. 
Työsuunnitelma pohjautuu vuoden 2017 yleiskokouksessa Helsingissä 
hyväksyttyyn toimintalinjaukseen 2018 - 2020 ja järjestön hallituksen 
hyväksymään järjestön toimintasuunnitelmaan vuosille 2018 – 2020. 
Valmistelussa on huomioitu piirin hallituksen evästykset ja osastofoorumeissa 
osastoilta tulleita toiveita sekä HUPin osastojen kasvuhanke. 
 
Ensi vuoden painopisteitä ovat kasvuhankkeeseen liittyvät asiat (osastojen 
viestintä, kerhomuotoiset lasten ja nuorten toiminnot), paperittomien tukeminen, 
talouden tukijalkojen kehittäminen ja sopeutuminen tilanteeseen, jossa 
varainhankinnallinen ensiapukoulutus ei ole enää piirin omaa toimintaa. 
Vastaanottotoiminta on supistunut merkittävästi huippuvuosista ja nyt sen 
volyymi edustaa ns. normaaliaikaa. 
 
Vuoden 2018 talousarvio on ylijäämäinen väliaikaisen 
vastaanottokeskustoiminnan järjestämisen korvausten takia. 

 
Osastojen yhdistymiset 
 

Piirin hallitus hyväksyi osastojen esityksen mukaisesti kolmen osastoparin 
yhdistymisen 1.1.2018 alkaen. Yhdistymisten jälkeen piirin osastojen määrä 
vähenee 55:stä 52:een. 
 

1. Kehä-Espoon ja Pohjois-Espoon osastot yhdistyvät 1.1.2018 alkaen. Uuden 
yhdistyneen osaston nimi on Kehä-Espoon osasto, ja sen yhteenlaskettu 
jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 959. 

 
2. Etelä-Lohjan osasto - Syd-Lojo avdelning ja Karjalohjan osasto yhdistyvät 

1.1.2018 alkaen. Yhdistyneen osaston nimi on Etelä-Lohjan osasto - Syd-
Lojo. Uusi osasto on kaksikielinen ja sen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 
viime vuoden lopussa 150. 

 
3. Kirkkonummen osasto ja Siuntion osasto – Sjundeå avdelning yhdistyvät 

1.1.2018 alkaen, yhdistyneen osaston nimi on Kirkkonummen-Siuntion 
osasto ja sen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 417.  

 
Osastojen jäsenet siirtyvät uuden yhdistyneen osaston jäseniksi, elleivät he toisin 
ilmoita. 
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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 3 kappaletta, joista hallitus puolsi kaikkia. 
Hopeisia ansiomitaleita haettiin 10 kappaletta, joista 8 puollettiin. Pronssisia 
ansiomitaleita haettiin 32 kappaletta, joista 28 puollettiin. Hakemuksissa, joita 
hallitus ei puoltanut, huomionosoituksen myöntämisperusteet eivät täyttyneet 
(esim. toimintavuodet tai edellisestä huomionosoituksesta kulunut aika).  
 

Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksissa 2018 
 
Helsingin ja Uudenmaan piiri on Punainen Risti Ensiapu Oy:n osakas. Piirin hallitus 
nimesi piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 
2018 toiminnanjohtaja Petri Kaukiaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön. 
 

Hallitus perustaa kolme uutta työryhmää vastaamaan verkostohautomoista 
 
Kuluneella toimintalinjauskaudella HUPissa on ollut käytössä toimintamalli, jossa 
on ollut kolme hallituksen alaista ryhmää (valmiustoiminnan ohjausryhmä, 
sosiaalitoiminnan ohjausryhmä ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmä), joiden 
puheenjohtajana on toiminut piirin hallituksen jäsen. 
 
Piirin hallitus on syksyn aikana käynyt läpi kokemuksia ryhmien toiminnasta ja 
keskustellut toiminnan kehittämisideoista. Hallituksen seminaarissa lokakuussa 
uudenlaisen toimintamallin valmistelu annettiin työryhmän Katja Kuusela, Max 
Lindholm, Pekka Piri, Teemu Väisänen, Tapani Tulkki ja Petri Kaukiainen 
valmisteltavaksi.  
 
Työryhmän esityksen ja hallituksen aiempien keskustelujen pohjalta hallitus päätti 
perustaa kolme työryhmää vastaamaan uudenlaisista verkostohautomoista. 
Hautomoiden teemat ovat lyhytkestoinen auttaminen, pitkäkestoinen auttaminen 
ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.  
 
Verkostohautomot edistävät yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen 2018 
- 2020 päätavoitteita: 1) Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla, 2) Vahvan 
yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
vahvistaminen 3) Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja ja 
4) Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö.  
 
Työryhmien toimikausi on v. 2018 – 2020 ja niiden ensisijaisena tehtävänä on 
fasilitoida vapaaehtoisten verkostoitumista ja toimintaa sekä toiminnan 
kehittämistä. Uusi toimintamalli korvaa aiemmat ohjaus- ja kehittämisryhmät. 
Piirin hallitus nimesi edustajansa työryhmiin seuraavasti: 
 
Ryhmä Lyhytkestoinen auttaminen (toimintalinjauksen päätavoite 1) 
- Anders Blomberg ja Max Lindholm 
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Ryhmä Pitkäkestoinen auttaminen (toimintalinjauksen päätavoitteet 2 ja 3) 
- Mia Jalonen-Tuovila ja Teemu Väisänen 
 
Ryhmä Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (toimintalinjauksen päätavoite 4, 
ryhmän fokuksena vapaaehtoisten rekrytointi ja hyvinvointi) 
- Katja Kuusela ja Pekka Piri 

 
Myös yksittäinen asiasta innostunut ja Punaisen Ristin toiminnasta ja sen 
kehittämisestä kiinnostunut henkilö voi ilmoittautua. Toivomus on, että esitetyt 
henkilöt omaavat hyvät sosiaaliset verkostot ja heillä on kokemusta 
kehittämistyöstä ja he palavat innosta fasilitoida uusien ihmisten mukaan 
saamista yhteiseen kehittämistyöhön uudessa verkostohautomomallissa.  
 
Piirin hallitus nimeää ryhmän muut jäsenet 6.2.2018, ryhmiin tulee myös 
piiritoimiston edustaja. Uusien ryhmien yhteinen Kick-off järjestetään 28.2.2018 
Hietaniemenkadun tiloissa.  
 

Sijoitusohje 
 

Piirin hallitus on v. 2011 hyväksynyt piirin sijoitusohjeen ja ulkoistanut 
sijoitustoiminnan keskustoimiston kilpailuttamalle varainhoitajalle. Helsingin ja 
Uudenmaan piirillä on omaisuudenhoitosopimus OP Varainhoito Oy:n kanssa.  
 
Sijoitusohjeen mukaan piirihallitus käsittelee sijoitusohjetta kerran vuodessa 
vuoden viimeisessä kokouksessaan. Sijoitusohje hyväksyttiin muutoksitta. 
Sijoituskohteiden valinnassa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin 
sijoitustoiminnan yleisiä linjauksia.  

 
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 2018. 
Hankintavaltuuksiin ei tehty muutoksia. Piirin hallitus vahvisti myös piirin tilien 
käyttöoikeudet. 
 

Jäsenmäärä  
 
Piirin osastojen jäsenmäärä oli joulukuun alussa 22 224 jäsentä. Näistä 969 on 
sellaisia vuosijäseniä, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan vuonna 
2017. Uusia jäseniä osastoihin on liittynyt yhteensä 982 henkilöä. 
 
 
 

Lisäksi työryhmiin nimetään 3 – 4 jäsentä avoimella haulla. Osastot voivat 
lähettää ehdotuksensa verkostohautomoiden jäsenistä piiritoimistoon 
ajalla 2.-16.1.2018 Tuula Korhoselle, sähköposti 
tuula.korhonen@redcross.fi.   

mailto:tuula.korhonen@redcross.fi
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Henkilöstöasiat 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli marraskuun lopussa 166 työntekijää, joista 
kokoaikaisia oli 105 henkilöä. Työntekijöistä piiritoimistossa työskenteli 24 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa työskenteli 55 ja kotoutumispalveluissa 35 
kokoaikaista henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli 51 osa-aikaista 
henkilöä. 
 
Piirissä käytiin kahdet samanaikaiset yhteistoimintaneuvottelut liittyen Inkoon 
perheryhmäkodin ja tukiasuntojen sopimusmuutoksiin ja Vantaan Auramon 
vastaanottokeskuksen muuttoon ja uuteen toimeksiantoon. Inkoon neuvottelut 
päättyivät 16.11. ja Auramon neuvottelut päättyivät 22.11. Neuvottelujen jälkeen 
on yksi työsuhde jouduttu päättämään tuotannollisten ja taloudellisten syiden 
takia. 

 
Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 

 
Evitskogin vastaanottokeskus suljettiin 13.11. Auramon vastaanottokeskus muutti 
marraskuun alussa Vantaalta Helsinkiin Metsäläntielle. Inkoon perheryhmäkodin 
asukkaat ovat muuttaneet joulukuun alussa Heimgårdin kiinteistöstä Ingakodin 
kiinteistöön. Nyt toiminta Inkoossa tapahtuu yhdessä rakennuksessa. 
 

 
* * * 
 
Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 
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Tre nya arbetsgrupper 
- avdelningarna kan föreslå medlemmar 
 

Styrelsen har beslutat att bilda tre arbetsgrupper som skall ansvara för nya 
nätverkstankesmedjor. Tankesmedjornas teman eller arbetsfält är kortvarig 
hjälpverksamhet, långvarig hjälpverksamhet och frivilligverksamhetens 
utvecklande. 
 
Tanken är att nätverkstankesmedjorna skall arbeta med att främja de huvudmål 
som ingår i strategin för 2018 – 2020: 1) Effektiva hjälpinsatser här hemma och 
ute i världen, 2) Vi bygger upp en stark gemenskap och främjar välmående och 
ett tryggt liv, 3) Modig påverkare – vi försvarar humanitet med sakkunskap,  
4) En attraktiv medborgarorganisation som förnyar sig själv.  
 
Arbetsgruppernas mandatperiod är 2018 – 2020 och deras huvudsakliga uppgift 
är att underlätta och stöda de frivilligas nätverkande och verksamhet samt 
utvecklandet av verksamheten. Den nya verksamhetsmodellen ersätter de 
tidigare lednings- och utvecklingsgrupperna. Distriktsstyrelsen utnämnde följande 
personer till styrelsens representanter i de olika grupperna: 
 
Gruppen för kortvarig hjälpverksamhet (strategins huvudmål nr 1) 
- Anders Blomberg och Max Lindholm 
 
Gruppen för långvarig hjälpverksamhet (strategins huvudmål nr 2 och 3) 
- Mia Jalonen-Tuovila ja Teemu Väisänen 
 
Gruppen för frivilligverksamhetens utvecklande (strategins huvudmål nr 
4, fokus ligger på rekryteringen av frivilliga och de frivilligas välmående 
och trivsel) 
- Katja Kuusela ja Pekka Piri 
 

 
De föreslagna personerna får gärna ha omfattande sociala nätverk och erfarenhet 
av utvecklingsarbete. Det viktigaste är att de är intresserade av att underlätta för 
nya personer att komma med i utvecklingsarbetet. 
 
Distriktsstyrelsen utnämner de olika gruppmedlemmarna den 6.2.2018. Också 
distriktsbyrån utnämner deltagare till de olika grupperna. Ett gemensamt Kick-off 
tillfälle ordnas den 28.2.2018 i utrymmena på Sanduddsgatan. 
 

Till grupperna väljs också 3 - 4 medlemmar ur öppen ansökan. 
Avdelningarna kan föreslå medlemmar till grupperna. Skicka förslagen 
senast den 16 januari 2018 per e-post till Tuula Korhonen, 
tuula.korhonen@redcross.fi. 

mailto:tuula.korhonen@redcross.fi

