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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 12.12.2019 
 

Piirin hallitus käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessaan mm. 
kierrätyskauppatoiminnan käynnistämistä ja hyväksyi vuoden 2020 
toimintasuunnitelman ja talousarvion.  

 
Kierrätyskauppatoiminnan käynnistäminen 

 
Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri ja Varsinais-Suomen piiri ovat 
valmistelleet yhteisen kierrätystavaraa myyvän myymäläketjun perustamista 
piirien toiminta-alueille sellaisille paikkakunnille, joilla Kontti-ketjulla ei ole 
kiinnostusta toimia. Mahdollinen tuotto jaettaisiin piireille ja osastoille sekä 
katastrofirahastoon. 
 
Piirin hallitus kävi keskustelun kierrätyskauppatoiminnan kehittämishankkeesta. 
Hallitus siirsi asiasta päättämisen vuoden 2020 ensimmäiseen kokoukseen.   
 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 
 
Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman.  
 
Piirin ensi vuoden kärkitavoitteita ovat neljä kokonaisuutta, jotka tukevat 
järjestön toimintalinjauksen toteutumista: Osastojen johtaminen (alueelliset 
johtajuuskoulutukset 80 % mukana), Osastojen valmiuden kehittäminen 
(100 % osastoista ainakin yksi hälytysryhmä), Osastojen vapaaehtoiset (kaikki 
säännölliset vapaaehtoiset ovat kirjautuneet OMA Punaiseen Ristiin ja osasto 
sitä käyttää) ja Osastojen kasvu (Uusia jäseniä 10% edellisen vuoden 
jäsenmäärästä). Näiden kaikkien kärkitavoitteiden toteuttamista seurataan ja 
piiritoimisto tukee osastoja tiiviisti niiden saavuttamiseksi. 
 
Piirin päätavoitteiden saavuttamiseksi piirin hallitus suosittaa, että jokainen 
Helsingin ja Uudenmaan piirin osasto osallistuu ensi vuonna alueellisiin 
hallitusvalmennuksiin koko osaston hallituksen voimin. 
 
Ensi vuonna käynnistyy myös uusi nuorten vapaaehtoisten osallisuutta lisäävä 
Nuorten foorumi (vrt. osastofoorumi), valmistellaan juhlavuotta 2021, 
kehitetään toimintamalleja vieraskielisten vapaaehtoisten osallistumisen 
lisäämiseen sekä jatketaan ensiapuryhmätoiminnan ja 
ensiapupäivystystoiminnan kehitystyötä.  
 
Piirin talousarvio on tasapainossa. Järjestötukiuudistus lisännee jonkin verran 
piirin tuloja.  
 

Ansiomitalien esittäminen 
 
Tasavallan presidentti myöntää Punaisen Ristin ansiomitalit ansioituneille 
Punaisen Ristin jäsenille. Ansiomerkkiohjeen mukaan piirin hallitus antaa 
lausuntonsa ansiomitalihakemuksiin, jotka sen jälkeen toimitetaan eteenpäin 
järjestön hallituksen käsittelyyn. Tasavallan presidentti myöntää ansiomitalit 
keväällä 2020.  
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Piirin hallitus puolsi 13 pronssisen, yhdeksän hopeisen ja kolmen kultaisen 
ansiomitalin myöntämistä osastojen esityksen mukaan. 
 

Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksissa 2020 
 
Piirin hallitus nimesi puheenjohtaja Jouni Pousin piirin edustajaksi Punainen 
Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 2020. 
 

Piirin edustaja yleiskokouksessa 
 
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Vaasassa Botnia-hallissa  
6.–7.6.2020. 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. 
 
Piirin hallitus nimesi Helsingin ja Uudenmaan piirin äänivaltaiseksi edustajaksi 
yleiskokouksessa puheenjohtaja Jouni Pousin. 
 

Hankintavaltuudet ja pankkitilien käyttöoikeudet 2020 
Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirin piiritoimisto tekee työsuunnitelman 
toteuttamiseksi hankintoja talousarvion puitteissa. Hankinnoissa noudatetaan 
Suomen Punaisen Ristin taloussäännön määräyksiä hankinnoista. Piirihallitus 
päätti toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2020. Hankintavaltuuksiin 
ei tehty muutoksia.  
 
Piirin hallitus vahvisti myös piirin tilien käyttöoikeudet ja merkitsi tiedoksi 
sijoitustoiminnan katsauksen. OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki Oyj 
hoitamien piirin sijoitussalkkujen tuotto lokakuun lopussa oli 11,7 %. 
 

Kirje järjestön hallitukselle koskien Kontti-tuotonjakoa ja järjestötukiuudistusta 
 
Suomen Punaisen Ristin hallitus on syksyllä tehnyt päätöksiä järjestötuen 
uudistamisesta ja Kontti-tuoton jaosta. Kummassakaan asiassa piireillä ei ole 
kattavasti ollut mahdollisuutta ottaa kantaa itseään koskevaan suureen 
muutokseen.  
 
Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus päätti lähettää järjestön hallitukselle 
kirjeen, jossa piirin hallitus esittää pettymyksenä ja huolensa Kontti-tuoton 
jakoprosessiin ja piirien osallistamiseen siihen sekä tehtyihin päätöksiin.  
 

Osastojen yhdistymiset ja purkaminen 
 

Piirin hallitus hyväksyi Nurmijärven osaston ja Klaukkala-Lepsämän osaston 
yhdistymisen nimellä Nurmijärven osasto ja Lohjan osaston ja Etelä-Lohjan 
Syd-Lojo osaston yhdistymisen nimellä Lohjan osasto. Hallitus hyväksyi myös  
Helsingin Posti-Telen osaston purkamisen. Muutokset tapahtuvat 1.1.2020.  

 
Osastofoorumit 
 

Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. 
Osastofoorumeissa on syksyn aikana käsitelty mm. alueellista 
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valmiussuunnittelua, järjestön tulevaa toimintalinjausta ja osastojen 
yhteistyötä. Keskustelua on herättänyt myös Oma Punainen Risti -järjestelmä 
ja Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia ensiapukoulutuksia koskeva 
uudistus.  
 
Kaikilla osastofoorumialueilla järjestetään lauantaina 8.2.2020 klo 9.30 – 14.00 
osastojen hallitusvalmennus. Valmennukset alueittain: 
 
- Vantaa: Korson asukastalo, Korsontie 2.  
Valmentajina Juhana Päivärinta, Sole Noranta, Ari Hakala 
 
- Helsinki: SPR:n koulutustila, Hietaniemenkatu 7B, 5krs.  
Valmentajina Sini Marttinen, Mari Grus, Farzaneh Hatami Landi 
 
- Länsi-Uusimaa: Lohjan osaston toimitila, Kalevankatu 7-9, Lohja 
Valmentajina Taina Raiski, Stefano Rigatelli ja Sanna Saarto 
 
- Espoo: Haukilahden lukio, Tekniikantie 3.  
Valmentajina Tuula Boffour, Katja Kuusela, Mia Niemelä 
 
- Keski-Uusimaa: paikka tarkentuu  
Valmentajina Susanna Lehtovaara, Mehalet Yared 
 
- Itä-Uusimaa: Porvoon osaston toimitila, Jokikatu 25, Porvoo 
Valmentajina Taru Hakanen, Emilia Jokiaho 
 
- Västra-Nyland: Föreningshuset, Karis, 
Valmentajina Vera Lillrank, Heidi Juslin-Sandin 
 
Piirin päätavoitteiden saavuttamiseksi piirin hallitus suosittaa, että jokainen 
Helsingin ja Uudenmaan piirin osasto osallistuu ensi vuonna alueellisiin 
hallitusvalmennuksiin koko osaston hallituksen voimin. Ilmoittautumiset 
valmennuksiin 31.1.2020 mennessä: https://www.lyyti.in/08022020 

 
Jäsenmäärä 4.12.2019 

 
Piirin osastoissa on 20 764 jäsentä, joista 654 on vuosijäseniä, jotka eivät vielä 
ole maksaneet vuoden 2019 vuosijäsenmaksua. Uusia jäseniä osastoihin on 
tullut 928, joista 258 on nuorisojäseniä. 
 
Osastoista suhteellisesti eniten uusia jäseniä ovat saaneet Kallio-Käpylä, 
Lapinjärvi, Keski-Espoo, Nurmijärvi ja Suomenlinna, jotka kaikki ovat saaneet 
uusia jäseniä yli 7 % vuodenvaihteen jäsenmäärästä. Kaksi osastoa ei ole 
saanut yhtään uutta jäsentä. 16 osastoa on saanut alle 5 uutta jäsentä 
 
Kuusi osastoa on ylittänyt viime vuoden jäsenmääränsä, Kallio-Käpylä (+23), 
Korso (+13), Keski-Helsinki (+7), Nurmijärvi (+4), Kyrkslätt svenska (+1), 
Keski-Espoo (+1) ja Nummi-Pusula (+1). 
 

Henkilöstöasioita 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 64 työntekijää, joista aktiivisia kokoaikaisia 
oli 53 henkilöä. Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 28 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa 10 ja kotoutumispalveluissa 16. Neljä 

https://www.lyyti.in/08022020
https://www.lyyti.in/08022020
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kokoaikaista henkilöä ei ollut aktiivisesti töissä (esim. perhe- tai opintovapaa). 
Osa-aikaisia työntekijöitä oli piiritoimistossa 3, vastaanottotoiminnassa 1 ja 
kotoutumispalveluissa 6. Yhteensä piirissä työskenteli 10 osa-aikaista henkilöä. 
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 
Piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikköä Hangossa ja 
kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. Hangossa on asiakkaita 169, joista 41 
yksityismajoittujia. 
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen 
 
Ensiapuryhmien kiitosgaala järjestettiin Silja Europalla 30.11.-1.12. 
Tapahtumaan osallistui melkein 50 vapaaehtoista. Tammikuussa järjestetään 
ensiapuryhmien rekrytointitapahtumia Inkoossa, Kirkkonummella, Pornaisissa 
ja Lohjalla. Ensiapuryhmien kouluttajat kokoontuvat 7.1.2020. 
 
Piirin ensiapupäivystystoiminnan kehittäminen etenee. Marraskuun alussa 
järjestettiin avoin keskustelutilaisuus ensiapupäivystäjille. Keskustelun antia 
hyödyntää ensiapupäivystysten kehittämisryhmä, jonka seuraava kokous on 
9.12. Hartwall Areenan ja Messukeskuksen kohdeohjeet on uusittu.  
 

Vuosikokous 2020 
 

Piirin hallitus päätti järjestää Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen 
Porvoossa lauantaina 18.4.2020. 

 
 

* * * 
 
 

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

 
 
 
 
 


