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HALLITUKSEN KOKOUS 15.12.2020 
 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. Punaisen Ristin ansiomitaleja koskevat 
hakemukset.  
 
Kokoukseen osallistui myös Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, joka esitti piirin 
hallitukselle ja vapaaehtoisille kiitokset. Vaikka kulunut vuosi on ollut kaikin puolin 
poikkeuksellinen ja on tehty poikkeuksellisia toimia ja päätöksiä, piirin toiminta on sujunut hyvin.  

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021  
 
 Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman.  

Toimintasuunnitelma pohjautuu vuoden 2020 yleiskokouksessa Vaasassa hyväksyttyyn 
Toimintalinjaukseen 2021-2023.  

 
 Piirin talousarvio on alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi piirissä valmistellaan kahden 

vuoden mittaista talouden ja toiminnan tehostamisohjelmaa. 
 
Hallituksen nimeämien työryhmien raportit: osastokummitoiminta ja hallitustoiminnan kehittäminen  
 

Työryhmä on valmistellut osastotuen ja osastokummitoiminnan kehittämistä. Piirin alueella toimii 
tällä hetkellä 48 osastoa, joiden jäsenmäärä vaihtelee 1 696 jäsenen osastosta 16 hengen 
osastoon. Osastojen tuen tarpeet vaihtelevat suuresti. Erilaiset tarpeet edellyttävät osastotuen 
mallien uudistamista, tarve on tulevaisuudessa paremmin räätälöidyille alueellisille palveluille. 

 
Hallitus keskusteli osastokummitoiminnan uudistamisesta, mm. osastokummien roolista ja 
tehtävistä, osastofoorumeiden kehittämisestä ja niitä täydentävistä toimista, esimerkiksi 
hallitusvalmennuksista, avainhenkilötapaamisista sekä Tässä ja nyt -tunneista. Piiritoimisto 
valmistelee asiaa ja hallitus palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.  

 
Toinen ryhmä on valmistellut piirin hallituksen toiminnan tehostamista. Hallitus päätti perustaa 
työvaliokunnan 1.1.2021 lukien. Siihen kuuluvat toiminnanjohtaja, piiritoimiston johtoryhmän 
jäsenet, piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen nimeämän talous- ja 
kehittämistoimikunnan puheenjohtaja. Työvaliokunnan tehtävistä päätetään hallituksen 
seuraavassa kokouksessa. 

 
Hallituksen työskentelyssä käytetään enenevässä määrin sähköisiä työkaluja. Piirihallituksen ja 
piiritoimiston yhteistyötä edistetään järjestämällä vuosittain yhteinen seminaaripäivä. Päivän 
aikana käsitellään toiminnan painopisteitä ja lähivuosien toimintaympäristöä, ja sen arvioituja 
muutoksia ja vaikutuksia järjestön toimintaan erityisesti piirin alueella. Lisäksi vuoden 2021 aikana 
valmistellaan esitys piirin varapuheenjohtajan tehtävän sisällöstä ja toimenkuvasta. 

 
Toiminnanjohtajan rekrytointi 
 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula osallistui hallituksen kokoukseen ja kertoi näkemyksiään 
toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista ja toiminnanjohtajan tehtävässä tarvittavasta 
osaamisesta. Kyseessä on erittäin tärkeä rekrytointi, jota kannattaa valmistella erityisen 
huolellisesti.  

 
Piirin hallitus päätti rekrytointikonsultista ja nimesi rekrytointityöryhmän, joka huolehtii 
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konsulttitoimiston kanssa rekrytointiprosessista, valitsee haastateltavat ja testattavat, 
haastattelee ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä konsultoituaan pääsihteeriä. 
Rekrytointityöryhmään nimettiin puheenjohtaja Jouni Pousi sekä hallituksen jäsenet Tiina 
Hörkkö, Pekka Piri ja Max Lindholm.  

 
Talous- ja kehittämistoimikunnan nimeäminen 
 

Piirin taloutta tulee kahden seuraavan vuoden aikana tasapainottaa, jotta se mahdollisimman 
hyvin palvelee tarkoitustaan, eli osastotoiminnan tukea piirin toimialueella. Tämän työn tueksi 
piirin hallitus nimesi on talous- ja kehittämistoimikunnan, joka tukee piirin toimivaa johtoa ja 
antaa näkemystä piirin talouden suunnitteluun pitkällä tähtäimellä.  

 
Talous- ja kehittämistoimikunta nimettiin kahden vuoden määräajaksi. Toimikunnan 
puheenjohtajana toimii Max Lindholm ja jäseninä Katja Kuusela, Karoliina Pilli-Sihvola sekä 
asiantuntijajäsenenä Leila Kinnari. 

 
Tietosuojaan liittyvä kolmikantasopimus ja tietosuojayhteyshenkilön nimeäminen 
 

Järjestö on alkuvuonna julkaissut uuden tietosuojalinjauksen, sekä siihen liittyvän 
kolmikantasopimuksen, jossa määritellään järjestön eri rakenteiden tietosuojaroolit ja -vastuut. 
Kolmikantasopimus on meidän versiomme lain edellyttämästä tietojenkäsittelysopimuksesta 
rekisterinpitäjän (järjestö) ja käsittelijöiden (piirit, osastot) välillä. Kolmikantasopimus löytyy 
Rednetistä: 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/group/Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelys
opimus_kolmikanta_2020%20%281%29.pdf  

 
Piirin hallitus hyväksyi tietosuojaan liittyvän kolmikantasopimuksen sekä nimesi piirin 
tietosuojayhteyshenkilöksi järjestöpäällikkö Ari Hakalan. 

 
Sijoitusohje ja hankintavaltuudet vuodelle 2021 
 

 Piirin hallitus käsittelee sijoitusohjetta kerran vuodessa vuoden viimeisessä kokouksessaan. 
Sijoitusohjeeseen ei ole tehty tapahtunut muutoksia. Hallitus hyväksyi myös toimihenkilöiden 
hankintavaltuudet vuodelle 2021. Myöskään näihin ei tehty muutoksia. 

 
Nummi-Pusulan osaston yhdistyminen Lohjan osastoon  
1.1.2021 nimellä Lohjan osasto  

 
Piirin hallitus hyväksyi Nummi-Pusulan osaston yhdistymisen Lohjan osastoon osastojen esityksen 
mukaisesti. Osastot yhdistyvät 1.1.2021 alkaen, yhdistyneen osaston kotipaikka on Lohjan 
kaupunki ja se on suomenkielinen. Osaston nimeksi esitetään Lohjan osasto, ja sen alue koostuu 
Lohjan osaston ja Nummi-Pusulan osaston nykyisestä alueesta, 

 
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 2021.  
 
Piirin hallitus puolsi 26 pronssisen, 17 hopeisen ja viiden kultaisen ansiomitalin myöntämistä 
osastojen esityksen mukaan. 
 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/group/Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelysopimus_kolmikanta_2020%20%281%29.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/group/Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelysopimus_kolmikanta_2020%20%281%29.pdf
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Hyvinkään osaston omaisuuden myynti   

 
Hyvinkään osasto on aikeissa myydä omistamansa huoneiston osoitteessa Salpausseläntie 6, 
Hyvinkää. Osasto on tehnyt omalta osaltaan päätöksen asiasta ja toimittanut tarvittavat asiakirjat 
piiriin. Koska kyseessä on osaston kannalta kyse mittavasta omaisuuden myynnistä, tulee piirin 
hallituksen hyväksyä se. Piirin hallitus hyväksyi Hyvinkään osaston huoneiston myynnin. 

 
Talouskatsaus ja talouden tehostamistoimenpiteet 

 
Hallitus merkitsi tiedoksi tuloksen 1 – 10/2020 sekä vuoden tulosennusteen. Piirin tulos tulee 
olemaan alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi piirissä valmistellaan kahden vuoden 
mittaista talouden ja toiminnan tehostamisohjelmaa. 

 
Seuraava kokous 
 
 Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 2.2.2021. 
 
 

* * * 
 

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

 
 
 


