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HALLITUKSEN KOKOUS 8.6.2021 
 

Piirin hallitus piti ensimmäisen kokouksensa uudessa kokoonpanossa. Vuosikokouksessa 
huhtikuussa piirin puheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle valittiin Jouni Pousi ja 
uudeksi varapuheenjohtajaksi Max Lindholm.   
 
Hallitukseen valittiin myös neljä uutta jäsentä eli Päivi Hurttia, Kirsi Laatikainen, Pekka 
Laukkanen ja Kukka Nuora. Heidän lisäkseen Veera Niemi valittiin kaksivuotiselle 
jatkokaudelle ja Katja Kuusela varapuheenjohtajaksi valitun Lindholmin tilalle jäljellä 
olevaksi vuoden toimikaudeksi. Hallitukseen kuuluvat myös Tiina Hörkkö, Karoliina Pilli-
Sihvola ja Pekka Piri, heidän toimikautensa jatkuu vuosikokouksen 2022 loppuun.  
 
Mia Salomäki, jonka toimikausi olisi jatkunut vielä vuoden, on ilmoittanut, että hän 
henkilökohtaisista syistä eroaa hallituksesta. Piirin hallitus päätti, ettei ylimääräistä 
vuosikokousta kutsuta tämän vuoksi koolle vaan uusi jäsen valitaan normaalisti 
seuraavassa vuosikokouksessa.  

 
Hallituksen toimintakäsikirja ja vuosikello 
 

Hallitus on valmistellut itselleen ja työnsä tueksi toimintakäsikirjan ja vuosikellon, jotka 
hyväksyttiin. Hallituksen kokoukset pidetään 12.10.2021, 14.12.2021, 1.2.2021 ja 
22.3.2021. Lisäksi järjestetään kaksi hallituksen työseminaaria, ensimmäinen pidettiin 
toukokuussa ja toinen järjestetään 4.9.2021. Syyskuussa työseminaariin osallistuu myös 
piiritoimiston henkilökunta. 
 
Piirin vuosikokous järjestetään ensi vuonna 23.4.2022. 
 

Piirin kehittämisryhmät 
 

Hallitus perusti kolme kehittämisryhmää vuosille 2021 – 2023 ja nimesi ryhmiin omat 
edustajansa, jotka toimivat fasilitaattoreina ja kokoonkutsujina.  

 
1) vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä (hallituksen edustajat ryhmässä 
Pekka Piri ja Kirsi Laatikainen, piiritoimistosta Emilia Jokiaho ja Helena Heinonen)  
 

2) valmius- ja auttamiskyvyn kehittämisryhmä (hallituksen edustajat Karoliina Pilli-Sihvola 
ja Kukka Nuora, piiritoimistosta Mehalet Yared ja Niina Hirvonen) 
 

3) digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryhmä (hallituksen edustajat Pekka Laukkanen ja 
Veera Niemi, piiritoimistosta Helena Holm-Cüzdan ja Maria Koskijoki) 
 
Kehittämisryhmiin nimetään myös toiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita 
vapaaehtoisia. Hallitus tiedottaa kehittämisryhmistä, niiden tehtävistä, hakumenettelystä 
ja aikataulusta viimeistään elokuussa.  
 
Joulukuussa 2020 perustettua talous- ja kehittämistoimikuntaa täydennettiin. Uusiksi 
jäseniksi nimettiin Tiina Hörkkö ja Päivi Hurttia. Valiokuntaan kuuluvat myös Max 
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Lindholm, joka toimii puheenjohtajana sekä jäsenet Katja Kuusela, Leila Kinnari ja 
piiritoimistosta Päivi Vuorimaa ja Ari Hakala. 
 
Piirihallituksen kummitoiminta päättyy nykyisessä muodossaan eli hallitus ei nimeä 
keskuudestaan kummeja eri osastofoorumialueille. Sen sijaan hallituksen jäsenet 
osallistuvat jatkossa mahdollisuuksien mukaan osastofoorumeihin muuallakin kuin 
lähialueellaan.  
 

Henkilöstöasioita 
 

Piirin valmiuspäällikkö jää eläkkeelle 1.11.2021. Piirin hallitus myönsi valmiuspäällikön 
rekrytointiluvan siten, että tämä voisi aloittaa tehtävässä 1.11.2021.  
 
Ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-Sandin jää vuoden työlomalle 1.8.2021 alkaen. Hänelle ei 
palkata sijaista vaan tehtäviä jaetaan useamman eri henkilön kesken.  

 
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valmiustoimikunta   
 

Piirin edustajana Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valmiustoimikunnassa on ollut 
valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein. Hallitus päätti, että järjestöpäällikkö Ari Hakala toimii 
piirin edustajana, kunnes uusi valmiuspäällikkö on aloittanut työnsä.   

 
Muita asioita 
 

Hallitus sai tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen 1.1. – 30.4.2021 ja päätti piirin 
pankkitilien tilinkäyttö- ja allekirjoitusoikeudesta.  
 
Piiritoimiston nykyisten toimitilojen vuokrasopimus päättyy 31.5.2022. Koronaepidemian 
aikana piirissä on tehty töitä enimmäkseen etänä ja tilat ovat olleet lähes tyhjillään. 
Etätyötä tehdään aikaisempaa enemmän epidemian jälkeenkin. Piirissä aloitetaan kesän 
jälkeen uusien tarkoituksenmukaisempien tilojen etsintä.  

 
Vastaanottokeskustoiminnan kilpailutus 
 

Piirin edustajat osallistuivat Migrin järjestämään tekniseen neuvotteluun koskien VOK-
toiminnan mahdollista kilpailuttamista. Piirihallituksen tulee linjata syksyllä, osallistuuko 
Helsingin ja Uudenmaan piiri vastaanottokeskustoiminnan kilpailutukseen. Talous- ja 
kehittämistoimikunta valmistelee asiaa.  

 
Osastojen asioita 
 

Punaisen Ristin asetuksen 64 §:n mukaan osaston on etukäteen haettava lupa piirin 
hallitukselta sellaiseen osaston toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle merkittäviä 
taloudellisia vastuita tai joka voi olennaisesti vaikuttaa osaston omaisuuden määrään ja 
asemaan järjestön kokonaisomaisuutena. Tikkurilan osaston hallitus on päättänyt ostaa 
käytössään olevan toimitilan ja hakenut piirin hallitukselta lupaa kauppaan. Hallitus 
myönsi Tikkurilan osastolle luvan ostaa itselleen toimitila osaston esityksen mukaisesti. 
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Vihdin osasto ei ole kyennyt järjestämään kevät- tai syyskokousta, eikä muuta hallintoa 
viimeisen vuoden aikana. Piirin hallitus päätti, että Vihdin osaston toimivalta siirretään 
piirille määräajaksi 31.12.2021 asti. 

 
Koronaoperaatio 
 

Koronaoperaatio lopetettiin 31.5.2021. Rokotuksissa avustettiin Helsingissä, Espoossa, 
Vantaalla, Keravalla, Porvoossa ja Hangossa, mukana yli 1200 vapaaehtoista. 
Osastot ottavat yhteyttä uusiin vapaaehtoisiin ja kutsuvat mukaan toimintaan. 
Kiitostilaisuus vapaaehtoisille järjestetään usealla eri paikkakunnalla lauantaina 28.8. klo 
12 – 14. Lisätietoa luvassa elokuun alussa.  

 
Tietoturva- ja tietosuojatarkastuksen raportti  
 

Hallitus sai tiedoksi järjestön tietoturva- ja tietosuojatarkastuksen raportin. HUPissa asiat 
ovat pääsääntöisesti kunnossa ja henkilöstö on suorittanut kaksiosaisen 
tietosuojakoulutuksen.  
 

Seuraava kokous 
 

Piirin hallituksen työseminaari järjestetään 4.9.2021 ja seuraava kokous 12.10.2021.  
 

* * * 
 

Lisätietoja: Päivi Vuorimaa, paivi.vuorimaa@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 


