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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 24.10.2018 
 

Piirin hallituksen kokouksessa 24.10. keskusteltiin mm. vuoden 2019 
toimintasuunnitelmasta ja ensiaputoiminnan avainvapaaehtoisten piirin 
hallitukselle lähettämästä kirjeestä.  

 
Toiminnan suunnittelu vuodelle 2019 
 

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelun pohjana on Helsingin yleiskokouksen 
hyväksymä toimintalinjaus, joka painottuu vapaaehtoistoiminnan kasvuun, 
osastojen toiminnan vahvistamiseen ja kokonaisvalmiuden kehittämiseen.  
 
Ensi vuonna vapaaehtoisille ehkä näkyvin uusi avaus on luottamushenkilöille 
suunnattava johtajuuskoulutuskokonaisuus, jota pilotoidaan yhdellä 
kokonaisuudella. Koulutuksen valmistelussa on ollut vahvasti mukana 
vapaaehtoisten asiantuntijuutta. Osastojen kasvuhanke, joka on piirin oma 
toimintalinjausta tukeva kokonaisuus, jatkuu. 
 
Piirin hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 
joulukuun kokouksessa. 

 
Ansiomerkkien myöntäminen 
 

Piirin hallitus myönsi osastojen esitysten pohjalta ansiomerkin 18 aktiivisesti 
mukana toiminnassa olevalle Punaisen Ristin jäsenille. Ansiomerkki myönnettiin 
18 henkilölle. Ansiomerkit toimitetaan osastoille marraskuun alkupuolella.  
 

Mobergin ja Korhosen rahastot tulevaisuudessa 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirin taseessa on kaksi sidottua rahastoa; Korhosen 
rahasto ja Mobergin rahasto. Molempien pääoma on hieman yli 90 000 euroa. 
 
Piirin tilintarkastajien kanssa on sovittu, että piirin hallitus arvioi rahastojen 
tarpeellisuutta ja jatkoa vielä tämän tilivuoden aikana. Piirin hallitus merkitsi 
tiedoksi sidottujen rahastojen esittelyn ja päätti käsitellä rahastojen jatkoa 
seuraavassa kokouksessaan. 
 

Ensiaputoiminnan avainvapaaehtoisten kirje piirin hallitukselle  
 

23 ensiaputoiminnan vastuurooleissa olevaa vapaaehtoista, jotka edustavat 14 eri 
osastoa, on 23.9.2018 lähettänyt piirin hallitukselle kirjeen, jossa piiritoimisto saa 
palautetta useista ensiaputoimintaan liittyvien asioiden hoitamisesta. Kirjeessä 
keskeinen kysymys on huoli piiritoimiston tuesta ensiapuryhmätoiminnalle ja 
ensiapupäivystyksiin liittyvät kysymykset. 
 
Kirje nostaa esille vapaaehtoisten havaitsemia kritiikin kohteita, kirjeessä on 
myös ehdotuksia toiminnan kehittämiseen. Piirin puheenjohtaja on vastannut 
kirjeen lähettäjille sen saapumisen jälkeen ja heille on kerrottu asian 
käsittelyaikataulusta. 
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Kirjeessä käsiteltyjä aiheita ovat ensivastetoiminta, ensiapupäivystyksien laatu / 
ensiapupäivystäjien laatuvaatimukset, tiedotus, henkilöjohtaminen / piirin 
toiminnan johtaminen sekä arvostuksen ja luottamuksen puute vapaaehtoisia 
kohtaan.  
 
Piiritoimistossa on valmistelu toimenpide-ehdotuksia kirjeessä nostettujen 
asioiden ratkaisemiseksi kestävällä tavalla. Hallitus merkitsi tiedoksi 
piiritoimistossa laaditun selvityksen. Piirin toiminnanjohtaja, ohjelmapäällikkö, 
ensiaputoiminnan koordinaattori ja ea-päivystysvastaava tapaavat kirjeen 
lähettäjät 8.11. ja käyvät läpi palautteen, piirin hallituksen kannanotot ja 
toimenpide-ehdotukset toiminnan kehittämiseksi.  

 
Kannatusjäsenhankinta 
 

Helsingin ja Uudenmaan piiri on usean vuoden tauon jälkeen käynnistämässä 
aktiivisen yrityskannatusjäsenten hankinnan. Hankintaa tekee keskustoimiston 
teletiimi ja piiritoimistossa siitä vastaa järjestöpäällikkö. Kannatusjäsenet ovat 
piirin alueella toimivia yrityksiä tai yhteisöjä, jotka haluavat tukea Punaisen Ristin 
paikallista toimintaa maksamalla vuosittaisen kannatusjäsenmaksun, joka tällä 
hetkellä Suomen Punaisen Ristin valtuuston päätöksellä on 300 euroa/vuosi. 
 
Toimintalinjauksen yhtenä tavoitteena on kehittää varainhankintaa läpi järjestön. 
Koska piiri tulee hankkimaan yrityskannatusjäseniä koko piirin toiminta-alueelta 
ja koska varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset identifioituvat usein vankasti 
omalle kotiseudulleen, on piiritoimistossa asiaa valmisteltaessa pohdittu, että osa 
yrityskannatusjäsenmaksun tuotosta annettaisiin suorana tukena yrityksen 
kotipaikkakunnan osastoille ja näin kannatusjäsenmaksu vahvistaisi osastoja 
kahdella tavalla; suoraan ja piirin palveluiden kautta. 
 
Piirin hallitus päätti, että piirin yrityskannatusjäsenen vuosittaisesta 
jäsenmaksusta jaetaan suorana tukena osastoille 100 euroa. Tuki jaetaan 
jäsenyrityksen kotikunnan osastojen kesken osaston jäsenmäärän mukaisessa 
suhteessa. 
 

Verkostohautomot 
 

Verkostohautomoiden työskentely on käynnistynyt verkalleen. Työryhmien työtä 
on hallituksen mielestä tarpeen skarpata, esimerkiksi järjestämällä 
fasilitointikoulutusta ja rekrytoimalla uusia jäseniä. 

 
Osastofoorumit 
 

Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. Osastoilta 
on tullut palautetta mm. 6.10. järjestetystä valmiusharjoitusta, 
ennakkotiedottamisessa olisi ollut parannettavaa. Osastofoorumeissa on 
keskustelu myös vapaaehtoisten jaksamisesta ja piirin tuesta vapaaehtoisille. 

 
Loppuvuoden 2018 osastofoorumit:  
 
Espoo – Kauniainen: 5.11.2018 klo 18.00 Lounais-Espoo, Valpuri 

 
Helsinki: 8.11.2018 klo 17.30 Länsi-Helsinki 
 
Keski-Uusimaa: 26.11.2018 klo 18.00 Järvenpää  
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Vantaa: 12.11.2018 klo 18.00 Vantaa 
 
Västra Nyland: 27.11.2018 klo 18.00 Inkoo 
 
Itä-Uusimaan ja Länsi-Uusimaan alueella ei ole vuodelle 2018 sovittuja 
tapaamisia. 
 

Jäsenmäärä 17.10.2018 
 

Piirin osastojen jäsenmäärä oli (17.10.2018) 21360. Jäsenistä 1050 on sellaisia 
vuosijäseniä, jotka eivät vielä ole tänä vuonna maksaneet jäsenmaksuaan. 
Jäsenistä 1317 (6,2 %) on nuorisojäseniä. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 
711, heistä 218 (30,6 %) on nuoria. 

 
Henkilöstöasioita 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 121 työntekijää (tilanne 17.10.2018). 
Kokoaikaisia työntekijöitä oli 99 henkilöä, heistä piiritoimistossa työskenteli 30 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa 36 ja kotoutumispalveluissa 33 henkilöä. 
Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli 22 osa-aikaista henkilöä. 
 
Määräaikaisena koulutussuunnittelijana toiminut Maaria Kuitunen on valittu 
InAction-hankkeen projektityöntekijäksi 1.10.2018-31.12.2020. InAction -hanke 
toteutetaan HOK-Elannon tuella. Sen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten 
ensiaputaitoja HOK-Elannon toiminta-alueella. 
 
Lohjan Perheryhmäkotia koskevat toiminnan supistamisen vaikutuksia koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet 10.10.2018. Lohjan perheryhmäkodin 
paikkaluku supistuu 1.1.2019 alkaen 14 paikkaiseksi. 

 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 

Piirin hallitus merkitsi tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen. Piirin tulos 
kuluvana vuonna tullee olemaan hieman ylijäämäinen.  
 
OP Varainhoito Oy:n hoitaman piirin sijoitussalkun tuotto oli 0,52 % ajalla 1.1.- 
30.9.2018. Kassanhallintasalkun tuotto samalla jaksolla oli -0,06 %. 

 
Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Siuntion ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö sulkeutui 30.9.2018. Inkoon 
perheryhmäkoti sulkeutuu 31.12.2018. 
 
Piiri on maahanmuuttoviraston kanssa sopinut, että se etsii uutta toimitilaa 
Metsäläntiellä Helsingissä sijaitsevalle Auramon vastaanottokeskukselle, jonka 
kiinteistön määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä. Maahanmuuttovirasto 
hyväksyy mahdollisen uuden tilan ja siihen muuttamisen. 

 
 

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

mailto:tuula.korhonen@redcross.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA 2019 
 
Uusi johtajuuskoulutus 
 

Johtajuuskoulutus on neljästä kuuden tunnin koulutuspäivästä muodostuva 
kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa uudelle puheenjohtajalle tai muulle 
luottamushenkilölle tarvittavat valmiudet johtaa osaston arkea ja kehittää 
toimintaa. 
 
Koulutus on kohdennettu erityisesti puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, 
mutta se on avoin kaikille luottamushenkilöille (monet heistä tulevia 
puheenjohtajia tai osallistuvat osaston johtamiseen). Moduulit on suunniteltu 
käytäväksi ensimmäisen vuoden aikana ja järjestyksessä, mutta niitä voi 
tarvittaessa käydä useamman vuoden aikana tai osallistua vain muutamaan. 
Kolmeen moduuliin osallistumisesta saa todistuksen. 
 
Koulutuspäivät v. 2019 ovat seuraavat:  
 
1. päivä 26.1.2019 
2. päivä 11.5.2019  
3. päivä 24.9.2019 
4. päivä 2.11.2019 

 
Lisätietoa luvassa loppuvuoden aikana. 

 
Valtakunnalliset kampanjat – Kampanjer år 2019 
 

Ystävänpäivä - Vändagen 14.2.2019 
Rasisminvastainen viikko – Veckan mot rasism 18.-24.3.2019 
Punaisen Ristin viikko – Rödakorsveckan  6.-12.5.2019 
Nälkäpäivä - Hungerdagen 26.-28.9.2019  
Valtakunnallinen valmiusharjoitus - 
Riksomfattande beredskapsövning  26.10.2019 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous  
Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte  13.4.2019 
 
  


