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HALLITUKSEN KOKOUS 10.11.2020 
 

Piirin hallitus on nimennyt toiminnanjohtajan sijaiseksi ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-
Sandinin 29.10.2020 alkaen. Sijaisuuden kesto on alustavasti sovittu 30.4.2021 asti ja sitä 
jatketaan tarvittaessa vakinaisen toiminnanjohtajan aloittamiseen asti. Toiminnanjohtajan 
sijaisen varahenkilö on järjestöpäällikkö Ari Hakala. 

 
Piirin hallitus keskusteli vakinaisen toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista ja päätti 
käynnistää rekrytoinnin mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että uusi toiminnanjohtaja 
voi aloittaa viimeistään huhti-toukokuussa.  

 
Piirin hallituksen kehittämishankkeet 
 

Piirin hallitus käynnisti keväällä kolme kehittämishanketta: vapaaehtoisten osallistamisen 
kehittäminen, osastotuen ja osastokummitoiminnan kehittäminen sekä piirihallituksen 
toiminnan kehittäminen. Työryhmät raportoivat kokouksessa kehittämishankkeen 
etenemisestä. 
 
Piiritoimistossa on seitsemän osastokummia, jotka ovat piirin toimihenkilöitä. 
Osastokummien tehtävänä on tukea osastojen toiminnan kehittämisessä. Osastokummit 
käyvät omissa  kummiosastoissaan vähintään kerran vuodessa ja pitävät muutoinkin 
yhteyttä osastoihin. Osastojen erilaiset tarpeet edellyttävät osastotuen mallien 
uudistamista, tarve on tulevaisuudessa paremmin räätälöidyille alueellisille palveluille.  
 
Piirin hallituksen toimintaa pohtinut työryhmä on keskustellut mm. sähköisten työkalujen 
ja pöytäkirjojen käyttöönottamisesta, piirihallituksen ja piiritoimiston yhteistyöstä ja 
hallituksen koosta.  
 
Vapaaehtoisten osallistamisen kehittämistä pohtiva työryhmä raportoi työstään 
seuraavassa kokouksessa.  
 

Ansiomerkkien myöntäminen 
 

Piirin hallitus myönsi osastojen esityksen perusteella Suomen Punaisen Ristin ansiomerkin 
11 vapaaehtoiselle. Ansiomerkki voidaan myöntää vapaaehtoiselle, joka on ollut mukana 
toiminnassa vähintään kuusi vuotta. Hakemuksia tehtiin kaikkiaan 15, niistä neljä ei vielä 
täyttänyt myöntämisen edellytyksiä. Hallitus päätti siirtää nämä hakemukset keväälle 
2021.  

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2021 
 

Hallitus merkitsi tiedoksi talous- ja sijoitustoiminnan katsauksen ja käsitteli alustavan 
budjetin vuodelle 2021. Piirin toimintasuunnitelma v. 2021 laaditaan toimintalinjauksen 
mallin mukaisesti.  
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Koju-hanke 
 

Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri ja Varsinais-Suomen piiri ovat yhdessä 
valmistelleet yhteisen kierrätystavaraa myyvän myymäläketjun perustamista piirien 
toiminta-alueilla sellaisille paikkakunnille, joilla Kontti-ketjulla ei ole kiinnostusta toimia.  
Tavoitteena on tuottaa taloudellisia- ja toiminnallisia resursseja piirien ja osastojen 
toimintaan.  
 
Piirin hallitus kuuli selvityksen Koju-hankkeesta. Hallitus pitää hanketta kiinnostavana ja 
kannatettavana, mutta totesi ettei HUPilla ole tällä hetkellä resursseja aloittaa toimintaa v. 
2021 alussa. 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirin edustajien esittäminen järjestön hallituksen valiokuntiin 
 
Järjestön hallituksella on useita eri valiokuntia ja työryhmiä, jotka nimetään 
kolmivuotiseksi yleiskokouskaudeksi.  Näitä ovat esimerkiksi tarkastusvaliokunta, ensiapu- 
ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä, talous- ja hallintovaliokunta, ilmastovaliokunta ja 
laitosten johtokunnat. Piirin hallitus nimesi ehdokkaita em. ryhmiin. 

 
Muita asioita 

 
Hallitus nimesi piiritoimiston edustajan Etelä-Suomen alueelliseen valmiustoimikuntaan 
(Jarmo Hollstein) ja Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Etelä-Suomen neuvottelukuntaan 
(Ari Hakala).  
 
Lisäksi piirin hallitus päätti pankkitilien käyttöoikeudesta ja keskusteli mm. piirin 
takapäivystyksen järjestämisestä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  

 
Seuraava kokous  
 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 15.12.2020. Hallitus hyväksyy joulukuussa mm. 
toimintasuunnitelman ja talousarvion v. 2021.  

 
* * * 
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