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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2019 
 

Piirin vahvisti kokouksessaan mm. osastojen äänimäärät piirin kokouksissa  
v. 2019 ja päätti piirin vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden matkakulujen 
korvauksista. 
 

Orimattilan osaston siirtyminen Hämeen piiriin 
 

Orimattilan osasto on esittänyt, että osasto siirretään Helsingin ja Uudenmaan 
piiristä Hämeen piiriin alkaen 1.1.2020. Pääsyy siirtoon on osaston toiminnallinen 
läheisyys Päijät-Hämeen maakuntaan, johon Orimattilan kaupunki kuuluu, ja 
erityisesti Lahden kaupungin läheisyys. Lahden seudun osastoilla on koulutus- ja 
muuta yhteistyötä, jossa Orimattilan osasto jo nyt on mukana.  
 
Toiminnanjohtaja on keskustellut osaston puheenjohtajan ja Hämeen piirin 
toiminnanjohtajan kanssa siirtymisen mahdollisimman sujuvasta ja 
saumattomasta hoitamisesta ja siitä, että Orimattilan osasto saa Helsingin ja 
Uudenmaan piiriltä täysimääräisesti tukea tämän vuoden ajan. 
 
Hämeen piirin hallitus käsittelee asiaa maaliskuussa. Tämän jälkeen asia menee 
järjestön valtuuston ja hallituksen päätettäväksi. 
 
Piirin hallitus päätti puoltaa Orimattilan osaston siirtymistä Hämeen piiriin. 
 

Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 
 
Piirin hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksessa v. 2019. 
Äänimäärät lasketaan 31.12.2018 tilanteen mukaan. Jokaisella osastolla on 
käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Vuosikokouksessa 
osastoilla on yhteensä 232 ääntä. 
 

Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2019  
 

Piirin hallitus päätti, että 1.3.2019 alkaen piirin hallituksen ja sen ryhmien 
jäsenille sekä piirin koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistujille maksetaan 
kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta matkakorvausta 
halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla 
autolla tehdystä matkasta voidaan perustellussa ja ennalta sovitussa tapauksessa 
korvata 35 senttiä/km. Hallitus suosittaa samaa korvausperustetta käytettäväksi 
myös osastoissa. 

 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoitus 2019 

 
Piirin hallitus päätti Ennakkoluuloton edelläkävijä huomionosoituksen 
myöntämisestä. Päätös on julkinen 21.3.2019.  
 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus voidaan myöntää järjestön ulkopuoliselle 
henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut esimerkillisesti 
yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.  
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Piiriin tuli määräajassa 15 ehdotusta, joissa esitettiin 11 eri henkilöä tai tahoa 
tunnustuksen saajaksi. Hyvä ehdokkaita huomionosoituksen saajaksi oli paljon ja 
valinta oli todella vaikea. Hallitus kiittää kaikkia ehdotuksen tekijöitä. 
 

Katsaus verkostohautomoiden työskentelyyn 
 
Piirin hallitus merkitsi tiedoksi verkostohautomotoiminnan katsauksen. 
Johtajuuskoulutuksen ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin 26.1. Koulutusta 
on ideoitu, työstetty ja kehitetty yhteistyössä vapaaehtoisten ja piiritoimiston 
työntekijöiden kanssa. Ensimmäisestä koulutuspäivästä saatiin todella hyvää 
palautetta.  
 

Osastofoorumit 
 
Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. 
Osastofoorumeista oli mm. keskusteltu ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlavuodesta 
ja siitä, miten asia huomioidaan piirin alueella. Monissa osastofoorumeissa 
käsitellään kevään aikana alueellista valmiutta.  

 
Tulevat osastofoorumit 

 
Espoo – Kauniainen 
-18.3.2019 klo 18, Tapiolan osasto, Tuulimäki. Teemana valmius.  
-7.9.2019 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, ”Ilman Omaa 
me ei pärjätä - Oma on kaikkien työkalu".  
- To 25.4.2019 klo 17.30-20.30, Pohjois-Helsinki, Kaustisenpolku 5. Teemana 
alueellinen valmius.  
- To 12.9.2019 klo 17.30-19.30, Länsi-Helsinki, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Aiheena viestintä.  
- To 21.11.2019 klo 17.30-19.30, Töölö, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
  
Itä-Uusimaa  
- 14.3.2019 Loviisa  
 
Keski-Uusimaa  
- ei vielä sovittu 
 
Länsi-Uusimaa  
- 23.5.2019 kello 18, Etelä-Lohjan osasto 
- 26.9.2019, Karkkila 
 
Vantaa  
- 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 
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Jäsenmäärä 31.12.2018 

 
Piirin osastojen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 20506. Se on 26,6 % 
Suomen Punaisen Ristin jäsenistä. Jäsenmaksunsa jätti maksamatta ja sitä kautta 
jäsenyytensä menetti vuonna 2018 yhteensä 998 vuosijäsentä. Jäsenistä 1155 
(5,9 %) on nuorisojäseniä. Uusia jäseniä liittyi 816 henkilöä. 
 
Piirin osastoista 4 ei saanut viime vuonna yhtään uutta jäsentä ja 11 sai uusia 
jäseniä korkeintaan 5. Suhteellisesti eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkivat 
Etelä-Lohja (18,3 % vuoden 2018 jäsenmäärästä), Nurmijärvi (8,8 %), Hyvinkää 
(8,5 %) ja Herttoniemi (8,3 %). Eniten jäseniä saivat suurimmat osastot Kallio-
Käpylä (83 kpl), Pohjois-Helsinki (80) ja Keski-Helsinki (73). 
 

Henkilöstöasioita 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 98 työntekijää (tilanne 25.1.2019), joista 
aktiivisia kokoaikaisia oli 78 henkilöä ja osa-aikaisia 13. Lisäksi 7 kokoaikaista 
henkilöä ei ollut aktiivisesti töissä (esim. perhe- tai opintovapaan vuoksi). 
Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 26 henkilöä, 
vastaanottotoiminnassa 35 ja kotoutumispalveluissa 17. Osa-aikaisia työntekijöitä 
oli piiritoimistossa 1, vastaanottotoiminnassa 3 ja kotoutumispalveluissa 9.  
 
Auramon (Metsäläntie) vastaanottokeskusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut 
ovat päättyneet. Vastaanottokeskuksen toiminta päättyy 30.4.2019.  

 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 
Hallitus merkitsi tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen. Tilinpäätös 
käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
EVLI Pankki Oyj on 16.1.2019 aloittanut aktiivisen toiminnan piirin toisena 
varainhoitajana OP Varainhoito Oy:n rinnalla. Molemmilla varainhoitajilla on 
lähtötilanteessa yhtä suuri omaisuuserä hoidettavana. 
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Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Maahanmuuttovirasto ilmoitti joulukuun lopussa, että se irtisanoo Auramon 
(Metsäläntie) vastaanottokeskusta koskevan sopimuksen päättymään 30.4.2019. 
Piiri on käynnistänyt sulkemista valmistelevat toimenpiteet ja tilanteen 
vaikutuksia käsittelevät yhteistoimintaneuvottelut on käyty. 
 
Toukokuun alussa piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikköä Hangossa 
ja kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. 
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 
Piiritoimisto laatii Questback-kyselyn piirin kaikille ensiapuryhmille. Kysely 
lähetettiin joulukuussa, sen vastausaika päättyi 21.1.2019. Vastauksia tuli todella 
hyvin, 87 kappaletta, joista 3 ruotsiksi. Vastaajista 79 % oli pääkaupunkiseudulta, 
ensiapuryhmänjohtajia oli 23 %, ensiapupäivystäjiä oli 86 % ja ensiauttajia oli 
26 %. 
 
Vastaajat olivat aktiivisia ja tekstiä syntyi 62 sivua. Tulosten analysointi on vielä 
kesken ja niiden pohjalta tehtävät jatkotoimet odottavat uuden ensiaputoiminnan 
koordinaattorin aloittamista. 

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