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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 15.12.2016 

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan mm. piirin 

työsuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017, päätti puoltaa osastojen esittämiä 

ansiomitaleja ja hyväksyi kahden osastoparin yhdistymisen. 

 

Työsuunnitelma ja talousarvio 2017 

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja työsuunnitelman. Työ-

suunnitelma pohjautuu vuoden 2014 yleiskokouksessa hyväksyttyyn 

Toimintalinjaukseen 2015-2017 ja järjestön hallituksen hyväksymään järjestön 

toimintasuunnitelmaan vuosille 2015-17. Valmistelussa on huomioitu piirin 

hallituksen evästykset ja osastofoorumeissa osastoilta tulleita toiveita. 

 

Ensi vuonna panostetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti yleiskokouksen 

yhteydessä järjestettävään Kansalaistorin yleisötapahtumaan. Syksyllä 

käynnistetään uusi kerhokoordinaattorihanke. Vastaanottotoiminnan 

laajentumisen takia tehdyt toimenpiteet ja piirin oma osastojen kasvuhanke 

jatkuvat vielä ensi vuoden.  

 

Osastotuessa panostetaan mm. seuraaviin asioihin: 

 

- jäsenhankinta (autetaan osastoja etenkin uusien avainvapaaehtoisten 

löytämisessä) 

- verkon kautta ilmoittautuneiden parempi tavoittaminen 

- osastojen tuki (autetaan huonosti toimivia osastoja jaloilleen, kummitoiminta,  

osastofoorumit, säännölliset tapaamiset avainvapaaehtoisille) 

- Teemakouluja lisää, kehitetään mm. ystävätoimintaa Teemakouluihin 

- SWOT tehdään kaikista osastoista ja päivitetään niissä, joissa se on tehty jo 

aikaisemmin 

- uusien vapaaehtoisten kouluttaminen ea-päivystyspalvelutoimintaan ja 

toiminnan kehittäminen 

- keräysvalmiuden parantaminen, yhteistyö osastoissa ja osastojen välillä 

- kotoutumisen tukeminen: osastojen sparraus 

- ystäväperhetoiminnan kehittäminen ja prosessien hiominen 

- ystävävälitysten kehittäminen (RAY-projektin tuella) 

- koulutusten kokonaiskoordinaation parantaminen 

- Finlandssvensk vänträff HUPissa huhtikuussa 

 

Vuoden 2017 talousarvion loppusumma on 23 miljoonaa euroa. Talousarvio on 

ylijäämäinen väliaikaisen vastaanottokeskustoiminnan järjestämisen korvausten 

takia. 

 

Piirin edustaja yleiskokouksessa  

ja piirin edustaja yleiskokouksen puheenjohtajistoon 

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Helsingissä 10.-11.6.2017. 

Punaisen Ristin asetuksen 28 §:n mukaan yleiskokouksessa jokaisella piirillä on 

yksi piirin hallituksen valitsema äänivaltainen edustaja. Yleiskokousedustaja toimii 

myös SPR:n yleiskokouksen vaaleja valmistelevan vaalitoimikunnan jäsenenä. 
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Piirin hallitus valitsi piirin äänivaltaiseksi edustajaksi yleiskokouksessa Linda 

Basilierin. Basilier on piirin hallituksen jäsen ja hänen kotiosastonsa on Kyrkslätt 

svenska avdelning.  

 

Käytäntönä on lisäksi ollut, että yksi kokouksen puheenjohtajista on isäntäpiiristä. 

Piirin hallitus nimesi Harri Kainulaisen (Laajasalon osasto) piirin ehdokkaaksi 

yleiskokouksen puheenjohtajaksi. 

 

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 6 kappaletta, hopeisia ansiomitaleita 8 kappaletta 

ja pronssisia ansiomitaleita 18 kappaletta. Hallitus puolsi kaikkia hakemuksia.   

 

Piirin vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 

 

Piirin hallitus pyysi helmikuussa, että piiritoimistossa valmistellaan esitys piirin 

koordinoiman vapaaehtoistoiminnan matkakulujen korvaamisesta. Piirin 

koordinoima vapaaehtoistoiminta on käytännössä ensiapupäivystystoimintaa, 

muissa toimintamuodoissa säännöllisesti toimintaan osallistuvia vapaaehtoisia ei 

ole ja satunnaisia vapaaehtoisia on muutama.  

 

Piirin hallitus päätti, että piirin koordinoiman vapaaehtoistoiminnan matkakulut 

korvataan samalla periaatteella kuin piirin luottamushenkilöiden matkakulut. 

Jatkossa piirin hallitus päättää samalla kertaa piirin luottamushenkilöiden ja piirin 

koordinoiman vapaaehtoistoiminnan matkaluista. 

 

Tällä hetkellä piirihallituksen ja sen ryhmien jäsenille maksetaan kokouksiin ja 

tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta matkakorvausta halvimman 

julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla autolla 

tehdystä matkasta voidaan ennalta sovitussa tapauksessa korvata 40 senttiä/km.  

 

Osastojen yhdistymiset 

 

Piirin hallitus hyväksyi osastojen esityksen mukaisesti kahden osastoparin 

yhdistymisen 1.1.2017 alkaen. 

 

Ekenäs avdelning ja Tenala avdelning yhdistyvät ja uuden osaston nimi on 

Ekenäs-Tenala avdelning. Yhdistyneen osaston kotipaikka on Raaseporin kaupunki 

ja se on ruotsinkielinen. Osaston alue koostuu Ekenäs avdelningenin ja Tenala 

avdelningenin nykyisestä alueesta, joka kattaa postinumerot 10520, 10570, 

10600, 10620, 10640, 10650, 10660 ja 10680. 

 

Molempien osastojen varat, velat ja muut vastuut siirtyvät yhdistyneelle osastolle. 

Myös osastojen jäsenet siirtyvät uuden osaston jäseniksi, ellei jäsen toisin ilmoita. 

Vuoden 2015 lopussa osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 352. 

 

Loviisan seudun osasto - Lovisanejden avdelning ja Liljendal avdelning yhdistyvät 

1.1.2017 alkaen. Uuden osaston nimi on Loviisan seudun osasto - Lovisanejden 
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avdelning. Osaston alue koostuu Loviisan seudun osaston - Lovisanejden 

avdelningenin ja Liljendal avdelningenin nykyisestä alueesta, joka kattaa 

postinumerot 07700, 07740, 07750, 07780, 07870, 07880, 07890, 07900, 

07910, 07920, 07930, 07940, 07945, 07955, 07960, 07970, 07980, 07990 ja 

49290. 

 

Molempien osastojen varat, velat ja muut vastuut siirtyvät yhdistyneelle osastolle. 

Myös osastojen jäsenet siirtyvät uuden osaston jäseniksi, ellei jäsen toisin ilmoita. 

Vuoden 2015 lopussa osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 317. 

 

Sijoitusohje 

 

Piirin hallitus on v. 2011 hyväksynyt piirin sijoitusohjeen ja ulkoistanut 

sijoitustoiminnan keskustoimiston kilpailuttamalle varainhoitajalle. Helsingin ja 

Uudenmaan piirillä on omaisuudenhoitosopimus Pohjola 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.  

 

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtajan valinta 

 

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtaja Ria Tahvanainen on 

25.11.2016 jättänyt eropyynnön ryhmän puheenjohtajuudesta pysyvien työ-

esteiden takia. Piirin hallitus valitsi nuorisotoiminnan kehittämisryhmän uudeksi 

puheenjohtajaksi 31.12.2017 saakka Max Lindholmin. 

 

Sosiaalitoiminnan ohjausryhmän täydentäminen 

 

Sosiaalitoiminnan ohjausryhmän jäsenet Marja Björkell ja Outi Nyman ovat 

ilmoittaneet eroavansa ohjausryhmän jäsenyydestä.  

 

Hallitus päätti täydentää sosiaalitoiminnan ohjausryhmää neljällä uudella 

jäsenellä:  

 

- Kirsi Ala-Jaakkola, Karis-Pojo avdelning/Karjaa-Pohjan osasto 

- Birgit Kaistinen, Hyvinkään osasto 

- Miia Malmén, Etelä-Lohjan osasto 

- Tuulikki Petäjäniemi, Tuusulan osasto 

 

Uusien jäsenten toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun saakka. 

 

Jäsenmäärä 1.12.2016 

 

Piirin jäsenmäärä 1.12.2016 oli 21 720 jäsentä. Määrä on pienempi kuin vuosi 

sitten vastaavaan ajankohtaan (22 396), mutta enemmän kuin kaksi vuotta 

aiemmin (21542). 

 

Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 1 405. 
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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 2017. 

Hankintavaltuuksiin ei tehty muutoksia.  

 

Piirin hallitus vahvisti piirin tilien käyttöoikeudet, myöskään käyttöoikeuksiin ei 

tehty muutoksia. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli joulukuun alussa 293 työntekijää, joista 

piiritoimistossa työskenteli 31 henkilöä, osa-aikaisia ensiapukouluttajia oli 34 ja 

vastaanottotoiminnassa työskenteli 164 kokoaikaista ja 64 osa-aikaista henkilöä. 

 

Ensiapukoulutuksen kurssisihteeriksi valittiin Reza Abadieh, joka on toiminut 

talous- ja hallintosihteerinä Ruskeasuon vastaanottokeskuksessa. Abadieh aloitti 

22.11.2016. 

 

Tapahtumakoordinaattoriksi Kansalaistorin yleisötapahtumaa koordinoimaan on 

valittu Liina Sipilä. Sipilä on kulttuurituottaja, joka on aiemmin ollut tuottajana 

esimerkiksi Helsingin Juhlaviikoilla ja DocPoint-festareilla. Tehtävää tarjottiin piirin 

työntarjoamis- ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville henkilöille, mutta 

tehtävää ei hakenut sen vaatimuksia täyttäneitä henkilöitä, jolloin tehtävään 

voitiin valita ulkopuolinen hakija. 

 

Ensiapukoulutuksen päällikkö Mirja Sjöberg palaa osittain takaisin varsinaiseen 

tehtäväänsä. Sjöberg on toiminut vuoden piirin vastaanottotoiminnan 

hallintojohtajana. Sjöbergin työpanoksesta puolet kohdistuu jatkossa 

ensiapukoulutukseen ja puolet vastaanottotoimintaan. Vastaanottotoiminnan 

nopea supistuminen, ensiapukoulutuksen mahdollisen uuden valtakunnallisen 

yksikön perustaminen ja piirin vastuu laajan Sankarikoulutuksen läpiviennistä 

lisäsi tarvetta vahvistaa piirin ensiapuyksikköä. Sijaisena toiminut Tuula Raatikka 

keskittyy jatkossa ensiapukoulutuksen asiakashallintaan mm. uusasiakashankinta, 

myynti ja markkinointi. 

 

Maahanmuuttovirasto on syyskuun lopussa irtisanonut Kirkkonummen Aavarantaa 

ja Inkoon molempia alaikäisyksiköitä koskevat sopimukset sekä päättänyt 

vähentää Siuntion tukiasuntojen kapasiteettia neljänneksellä. Lisäksi 

Maahanmuuttovirasto on lokakuussa irtisanonut Raaseporin Meltolan 

vastaanottokeskusta koskevan sopimuksen. Toimenpiteiden vaikutuksia ja niistä 

seuraavia toimenpiteitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitetiin 11.11.2016 

ja päätettiin yksimielisesti 21.11.2016. 

 

Vastaanottokeskustoiminta 

 

Piirin vastaanottokeskustoiminnan syksyn painopiste on ollut kahdeksan yksikön 

(yksitoista toimipistettä) lakkautuksen hoitaminen mahdollisimman hyvin.  

 

Vastaanottokeskuksia on suljettu kolmessa vaiheessa: neljä yksikköä 30.9., 

kolme yksikköä (5 toimipistettä) 30.11. ja yksi yksikkö (2 toimipistettä) 31.12. 



HELSINGIN JA UUDENMAAN  

PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 

 

 

 19.12.2016 5 

 

 

Syyskuun lopun ja marraskuun lopun lopetuskierrokset ovat sujuneet hyvin. 

Henkilökunnan työmotivaatio on riittänyt ja luovutukset on saatu tehtyä ajallaan. 

Joulukuun lopussa suljetaan kaksi alaikäisyksikköä, joissa asiakkaita tulee 

olemaan varsin pitkään joulukuussa. Kohteiden valmistaminen luovutettavaksi on 

kuitenkin jo käynnissä. 

 

Keväällä piiri jatkaa yksiköiden alasajoa, kun toiminta päättyy 31.3.2017 

Kirkkonummen Aavarannassa sekä Inkoon ryhmäkodissa ja Inkoon tuki-

asumisyksikössä sekä Raaseporin Meltolassa 30.4.2017. 

 

Maahanmuuttovirasto on siirtämässä Vantaan Auramon vastaanottokeskuksen 

vastuulle pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkopuolella muualla Uudellamaalla 

yksityismajoituksessa asuvien turvapaikanhakijoiden palvelut. Vastaanottokeskus 

saa noin 100 uutta asiakasta. 

 

Lohjan perheryhmäkoti 

 

Piiri käynnistää 1.1.2017 Lohjalla perheryhmäkodin. Asiakkaat ovat toiminnan 

alkaessa oleskeluluvan saaneita, entisiä yksinmaahantulleita alaikäisiä 

turvapaikanhakijoita, jotka ovat asiakkaina piirin vastuulla olleessa 31.12.2016 

toimintansa lopettavassa Lohjan ryhmäkodissa. Toiminnasta on tehty sopimus 

toiminnasta vastaavan Lohjan kaupungin ja piirin välillä. Sopimus on voimassa 

toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Perheryhmäkoti on sosiaalihuoltopalvelutoimintaa. Piirin hallituksessa käydyssä 

keskustelussa on aikaisemmin todettu, että piiri voi olla mukana perhe-

ryhmäkotitoiminnassa, kun se on luonnollinen jatkumo vastaanottotoiminnalle. 

 

Lohjan perheryhmäkoti tulee toimimaan toisessa osoitteessa kuin Lohjan 

ryhmäkoti. Piiritoimisto on käynnistänyt yksikön henkilöstön rekrytoinnin. Yksikkö 

tulee toimimaan piirin vastaanottotoiminnan alaikäislinjan johdon vastuulla. 

 

 

 

* * * 

 

 

Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 

Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiritoimisto toteuttaa kyselyn, jonka avulla pyritään kartoittamaan 

osastojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten kokemuksia piiritoimiston 

antamasta tuesta ja palveluista. Kysely on edellisen kerran toteutettu 

vuosina 2012 ja 2008.  

 

Voit vastata kyselyyn vuoden loppuun asti   

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1464008&chk=ZSVS5V74 
 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1464008&chk=ZSVS5V74
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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 15.12.2016 

 

Verksamhetsplan och budget för 2017 

 

Distriktets styrelse godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2017. 

Verksamhetsplanen baseras bland annat på Finlands Röda Kors 

verksamhetsstrategi för åren 2015–2017 och på organisationens verksamhetsplan 

för åren 2015–2017. 

 

Under inkommande år kommer man inom distriktet att satsa både ekonomiska 

resurser och arbetsinsatser på den evenemangsvecka som ordnas på 

Medborgartorget i Helsingfors i samband med den ordinarie stämman. Till hösten 

anställs en klubbkoordinator. En del av den utökade verksamheten i anknytning 

till asylmottagningarna fortsätter ännu, och avdelningarnas tillväxtprojekt 

fortsätter också det under nästa år. 

 

Distriktets representanter vid den ordinarie stämman 

 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnas i Helsingfors den 10–11.6.2016. I 

enlighet med 28 § i förordningen om Finlands Röda Kors har varje distrikt en 

röstberättigad representant i den ordinarie stämman. Distriktets representant 

utses av distriktets styrelse. 

 

Linda Basilier valdes till distriktets röstberättigade representant vid den ordinarie 

stämman. Basilier är medlem i distriktsstyrelsen och hör till Kyrkslätts svenska 

avdelning. 

 

Röda Korsets förtjänsttecken 

 

Röda Korsets förtjänsttecken beviljas av republikens president och kan delas ut 

till medlemmar i Finlands Röda Kors. Distriktsstyrelsen ger ett utlåtande om 

ansökningarna och sedan går ansökningarna vidare till behandling hos 

organisationens styrelse. Presidenten beviljar medaljerna under våren. 

 

Ansökningar hade inkommit gällande 6 guldmedaljer, 8 medaljer i silver och 18 

medaljer i brons. Styrelsen förordade alla ansökningar. 

 

Byte av ordförande i ungdomsverksamhetens utvecklingsgrupp  

 

Ria Tahvanainen har den 25.11 bett om att få lämna uppdraget som ordförande 

för ungdomsverksamhetens utvecklingsgrupp. Distriktsstyrelsen valde Max 

Lindholm till ny ordförande. Han fungerar som ordförande fram till den 

31.12.2017. 

 

Socialverksamhetens styrgrupp 

 

Medlemmarna i socialverksamhetens styrgrupp Marja Björkell och Outi Nyman har 

bett om att få lämna sin plats i styrgruppen. 

 

Distriktsstyrelsen beslöt att utöka styrgruppen med fyra nya medlemmar: 

Kirsi Ala-Jaakkola, Karis-Pojo avdelning, Birgit Kaistinen, Hyvinkään osasto, Miia 

Malmén, Etelä-Lohjan osasto och Tuulikki Petäjäniemi, Tuusulan osasto- 

 

De nya medlemmarnas verksamhetsperiod sträcker sig till slutet av år 2017. 
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Distriktsbyrån gör en enkät för att kartlägga vilka erfarenheter avdelningarna 

och de frivilliga som verkar inom avdelningarna har av det stöd och de 

tjänster som distriktsbyrån erbjuder. 

 

Svarstiden pågår till 31.12.2016 

 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1464008&chk=ZSVS5V74 
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