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HALLITUKSEN KOKOUS 16.3.2021 
 

Piirin hallitus valitsi kokouksessaan 16.3.2021 piirin uuden toiminnanjohtajan. Lisäksi 
hallitus hyväksyi vuosikokoukselle vahvistettavaksi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja kutsui koolle piirin vuosikokouksen 17.4.2021. 

 
Toiminnanjohtajan valinta 
 

Piirin hallitus nimitti piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi KTM Päivi Vuorimaan. Hän toimii 
tällä hetkellä Vakuutustiedon Kehittämissäätiön toiminnanjohtajana, sekä yrittäjänä 
johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen alueella. 

 
Päivi Vuorimaalla on kokemusta eri järjestöistä sekä työsuhteisena, että 
luottamushenkilönä. Hän on toiminut aiemmin mm. Suomen Strategisen Johtamisen 
Seuran toiminnanjohtajana ja ProCom ry:n koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavana 
johtajana.  

 
Johtaja- ja esihenkilökokemusta hänellä on parikymmentä vuotta sekä monipuolinen 
käytännön kokemus toiminnan, talouden, henkilöstön ja verkostojen johtamisesta. 

 
Päivi Vuorimaa aloittaa toiminnanjohtajan tehtävissä 3.5.2021 

 
Vuosikokouksen koollekutsuminen 
 

Piirin hallitus kutsui koolle Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen lauantaina 
17.4.2021 klo 10.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00. Fyysinen kokouspaikka on 
piiritoimisto, Salomonkatu 17 B, Helsinki. Koronaepidemian ja sen aiheuttamien 
kokoontumisrajoitusten takia hallitus suosittaa vahvasti, että kaikki osallistuvat 
kokoukseen etäyhteydellä.  
 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen järjestetään 
tunnin mittainen webinaari ”Taloushallinnon järjestelmä ja yhteiset talouden tukipalvelut 
osastoille”.  

 
Esitys piirin hallituksen jäsenmäärästä 
 

Piirin hallituksessa on tällä hetkellä jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kymmenen muuta jäsentä, heistä vuosikokouksessa ovat erovuorossa puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Piirin hallitus esittää vuosikokoukselle, että 
piirin hallituksen jäsenmäärä säilyy ennallaan.   

 
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 
 

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 
vuosikokoukselle vahvistettavaksi.   



HELSINGIN JA UUDENMAAN  
PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 
 

 
  17.3.2021                               Sivu 2 

 
 

Toimintavuosi oli koronapandemian takia muuttuvan toiminnan ja muuttuvien 
suunnitelmien vuosi. Poikkeustilanteen käynnistyminen keskeytti keväällä normaalin 
kasvokkain tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan, ryhmätoiminnan ja koulutukset, mutta 
valmiuteen ja koronatilanteeseen liittyvä auttamistoiminta jatkui ja uutta toimintaa 
käynnistettiin.  
 
Varsinaisen toiminnan tuottojäämä oli - 457 014,66  euroa (+ 638 136,80) euroa. Piirin 
tilinpäätöksessä kokonaistuotot olivat 4 985 881,46 euroa (6 748 149,32 euroa). Tästä 
vastaanottotoiminnan osuus oli 1,9  (3,1) miljoonaa euroa, kotoutumispalveluiden 0,85  
(1,1) miljoonaa euroa ja piirin muun toiminnan osuus 2,2  (2,5) miljoonaa euroa.  

 
Piirin talouden tasapainottamissuunnitelma 
 

Keskustoimisto on pyytänyt piirejä täsmentämään arviotaan talouden 
tasapainottamistarpeesta osana koko järjestön suunnitelman laadintaa. Helsingin ja 
Uudenmaan piirin osalta tilanne on erityisen ajankohtainen. Vastaanottokeskustoiminnan 
loppuminen ja myös STEA-rahoituksen mahdollinen pieneminen ja STEAn 
omarahoitusosuuksien lisääntyminen tuovat haasteita piirin talouteen. Myöskään 
ensiapuyhtiön kautta tuloja ei ole koronaepidemian takia vielä saatu. Lisäksi 
koronaepidemia on tuonut piirille taloudellisia haasteita sekä vuonna 2020 että kuluvana 
vuonna.  
 
Piirin talous- ja kehittämistoimikunta on valmistellut tasapainottamissuunnitelman, jonka 
hallitus hyväksyi. Suunnitelma toimitetaan keskustoimistoon maaliskuun loppuun 
mennessä. 

 
Johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen loppuraportti 
 

Punaisen Ristin keskustoimiston sekä piirien johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisestä 
tarkastuksesta on tehty raportti.  
 
SPR:ssä on viime vuosina tehty töitä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämiseksi ja 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Haasteita SPR:n johtamis- ja hallintojärjestelmässä 
muodostavat organisaation monikerroksellisuus ja toiminnan monimuotoisuus sekä 
sisäisten valvonnan struktuurien puuttuminen. Selkeillä roolien ja toimintojen 
täsmennyksillä, läpinäkyvyyttä lisäämällä sekä henkilöstöä kouluttamalla, keskustoimiston 
sekä piirien johto voi vahvistaa entisestään SPR:n profiilia järjestelmällisenä ja 
luotettavana toimijana sekä kumppanina. 
 
Piirin hallitus kävi raportista lähetekeskustelun kokouksessaan 2.2.2021 ja päätti antaa 
työvaliokunnalle tehtäväksi koota toimenpidesuunnitelman hyväksyttäväksi piirin 
hallitukselle. Hallitus hyväksyi piirin toimenpidesuunnitelman, joka lähetetään  
Punaisen Ristin sisäiselle tarkastajalle. Hän esittelee tarkastuksen havainnot, suositukset 
sekä järjestöyksiköiden tekemät toimenpidesuunnitelmat tarkastusvaliokunnalle 
huhtikuussa 2021 pidettävässä kokouksessa. 
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Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen  
 

Piirin hallitus nimesi piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen 
15.4.2021 toiminnanjohtajan sijaisen Heidi Juslin-Sandinin. 

 
Helsingin ja Uudenmaan piiri on Punainen Risti Ensiapu Oy:n osakas. Yhtiökokouksessa 
valitaan yhtiön hallitus, johon osakassopimuksen mukaan Suomen Punaisen Ristin hallitus 
saa nimetä puheenjohtajan ja kolme muuta hallituksen jäsentä, piirit nimeävät kolme 
muuta hallituksen jäsentä. Hallitus nimesi piirin ehdokkaaksi Ensiapu Oy:n hallitukseen 
Max Lindholmin. 

 
Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2021 
 

Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 2.2.2021 piirin ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen 
korvaamisesta. Samalla päätettiin, että ohjetta täsmennetään hälytystehtävien osalta, 
jolloin kaikki matkakorvaukset löytyvät samasta dokumentista.  
 
Piirin hallitus hyväksyi täsmennetyn ohjeen matkakulujen korvaamisesta Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella vuonna 2021. Ohje löytyy Rednetistä 
rednet.punainenristi.fi/node/60216  

 
Ennakkoluuloton edelläkävijä ja 
Vuoden nuori toimija -tunnustus 
 

Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoitus myönnettiin tänä vuonna Ala Saeedille. 
Hän on toiminut pitkäjänteisesti ja esimerkillisesti sillanrakentajana eri kulttuurien välillä. 
Irakin naisten yhdistyksen perustajiin kuuluva Saeed on nostanut keskusteluun vaikeita 
aiheita, kuten eri maahanmuuttajaryhmien ja kulttuurien välistä rasismia. 
 
Hallitus päätti vuoden nuori toimija -tunnustuksen saajasta. Päätös julkistetaan piirin 
vuosikokouksessa 17.4.2021. 

 
Ansiomerkkien myöntäminen 
 

Piirin hallitus myönsi kymmenelle aktiiviselle vapaaehtoiselle Punaisen Ristin ansiomerkin. 
Ansiomerkit toimitetaan osastoille lähiaikoina.  

 
Seuraava kokous 
 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 18.5.2021.  
 

* * * 
 

Lisätietoja: Heidi Juslin-Sandin, heidi.juslin-sandin@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60216

