
 

 
 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 
Suomen Punainen Risti 

Pohjois-Helsingin osasto 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Osaston tehtävät 

Suomen Punaisen Ristin osaston tehtävänä on SPR-asetuksen 

säännöksiä sekä järjestön perusperiaatteita noudattaen: 

edustaa osaltaan kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun liikettä paikallisesti; 

 

ottaa vastaan järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja pyrkiä  

etsimään heille heidän taitojensa ja toiveidensa mukaisia tehtäviä 

järjestössä; 

 

tarjota vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia; 

 

kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin  

kotimaan apua alueellaan; 

 

ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista 

auttamisvalmiutta, vastata äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen 

valmiussuunnitelmansa mukaisesti; ja 

 

mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista  

tarpeista lähtien 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Pohjois-Helsingin osaston tausta 
 

Vuosi 2018 oli osaston 65. toimintavuosi. Nykyisessä muodossaan osasto aloitti toimintansa 

1.1.2010 

 

 

SPR Pohjois-Helsingin osasto on syntynyt seitsemästä Punaisen Ristin osastosta: 

 

18.3.1953 perustettiin Maunulan osasto, johon on liitetty 

 

1.1.1998 Oulunkylän osasto (perustettu 11.11.1969) 

 

1.10.2005 Koillis-Helsingin osasto ( joka oli perustettu 1.1.2000 yhdistämällä 3.12.1953 perustettu 

Malmin osasto, 17.11.1955 perustettu Puistolan osasto ja 27.3.1980 perustettu Suutarilan 

osasto, samalla osaston nimeksi tuli Helsingin pohjoinen osasto) 

 

1.1.2009 Kaarelan osasto (perustettu 5.11.1958), jolloin osaston nimi samalla muutettiin 

Pohjois-Helsingin osastoksi 

 

1.1.2010 Pakilan osasto (perustettu 18.12.1969). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Toimintaympäristö 

 
Pohjois-Helsingin osaston alue kattaa seuraavat kaupunginosat: 

 

1) Pakila, Oulunkylä ja Maunula 

postinumeroalueet: 00620–00690 Helsinki (Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Patolan, Pirkkolan, Veräjälaakson, Veräjämäen ja Pakilan alueet) 

 

2) Malmi ja muu koillinen alue 

postinumeroalueet: 00700 ja 00730–00770 sekä 00790 Helsinki (Viikin, Latokartanon, Pihlajamäen, Pihlajiston, Malmin, Puistolan, Siltamäen, 

Suutarilan, Suurmetsän, Töyrynummen, Tapanilan, Tapaninkylän (osin), Tapaninvainion (osin) ja Jakomäen, Tattarisuon, Tattariharjun, Malmin 

lentokentän, 

Heikinlaakson ja Tapulikaupungin alueet) 

 

3) Kannelmäki:  

postinumeroalueet: 00370 Helsinki (Pitäjänmäki), 00390 Helsinki (Konala), 00410–00440 Helsinki (Malminkartano, Kannelmäki, Maununneva, 

Hakuninmaa ja Lassila). 

 

Vuonna 2018 osaston toiminta-alueella asui n. 170.000 ihmistä yli 643.000 helsinkiläisestä. Osaston alueen väestöstä suurin osa asuu Malmilla ja 

sen lähikaupunginosissa. 

 
  



 

 

Osaston toiminta 

 

 



 

 
 
 
 
 

Osaston jäsenmäärä ja toiminnan vaikuttavuus 
 

 

Osaston jäsenmäärä oli 1721 henkilöä 31.12.2018. Pohjois-Helsingin osasto on  

Helsingin ja Uudenmaan piirin suurin osasto  

ja Suomen 3. suurin osasto. 

 

 

Osaston toiminnassa oli mukana vapaaehtoisia ainakin: 250, joista säännöllisessä toiminnassa toimi: 70.  

  

Toimintamme kosketti usean helsinkiläisen elämää, alla joitain esimerkkejä kohtaamisista 

 

 Aktiivisia ystäviä    40 EA-päivystyksissä autettuja  247 

 Palvelukodeissa toimivat vapaaehtoiset  57 Koulutimme EA-taitoisia  33 

 SuomiKamu -ystäväpareja   96 Henkistä tukea sai   30 

 Kylien tilaisuuksissa kohdattuja  140 Rasismin vastaisessa työssä kohdattu 100 

 Monikulttuurisessa mentorointiprojektissa mukana 40 VOK-toimintaan auttamistunteja 500 

 Läksyissä auttamistunteja LäksyHelpeissä ainakin 1000 

   

 

Kaikille avoimia ja ilmaisia kohtaamiskahvilakertoja 6 

Joulu- ja uuden vuoden kahvilassa vieraili 21 henkilöä. 

  



 

Luottamushenkilöt ja edustukset 

 

Hallitus 2018    Avainhenkilöt   Toiminnantarkastajat 

Katja Kuusela, puheenjohtaja  vt jäsenmestari: Marjukka Kähönen  Esko Pennanen 

Pepe Salmela, varapuheenjohtaja  keräysjohtaja: Pepe Salmela   Jorma Sivonen (vara) 

Marjukka Kähönen, sihteeri   kotimaanavun yhteyshenkilö: Risto Knuuttila 

Leila Kinnari, rahastonhoitaja  tiedottaja: Pirjo Aarniovuori 

Mirja Ihanus, vt rahastonhoitaja (kevät)  kouluyhteistyökoordinaattori: Kaarlo Kontro 

Pirjo Aarniovuori   sosiaalipalveluyhteyshenkilö: Ulla Rauhala 

Risto Knuuttila   moninaisuustoiminnan yhteyshenkilö: Hannele Kokotti 

Hannele Kokotti   valmiuden yhteyshenkilö: Juhani Parkkari 

Maria Nygren    EA-päivystyspalveluyhteyshenkilö: Risto Knuuttila 

Juhani Parkkari   koulutuskoordinaattori: Nina Simonen-Alha 

Nina Simonen-Alha   tapahtumayhteyshenkilö: Juhani Parkkari 

Vesa Vahermaa 

 

Hallitus kokousti 14 kertaa. 

 

 

Edustukset 

 

Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäsenet: Leila Kinnari ja Juhani Parkkari 

Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäsen: Katja Kuusela 

Suomen Punaisen Ristin ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunnan puheenjohtaja: Katja Kuusela 

Helsingin ja Uudenmaan piirin vaalitoimikunta: Juhani Parkkari (puheenjohtaja) ja Hannele Kokotti (jäsen) 

Helsingin ja Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja: Katja Kuusela 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallituksen jäsen: Maria Nygren 

 

 



 

 

 

 

Yhteenveto ja osaston talous 

Vuosi 2018 oli osastomme toiminnassa työteliäs. Keväällä muutimme Patolasta uusiin toimitiloihin Kannelmäkeen, syksyllä teimme osastomme 

Nälkäpäivä -keräyksessä huipputuloksen: 22 383,75 euroa, lipaskeräyksemme osuus valtakunnallisesta tuloksesta oli n 2% ja juhlimme osastomme 65-

vuotisjuhlia. Osaston perustoiminnassa vapaaehtoisemme tekivät todella vaikuttavaa työtä inhimillisemmän yhteiskunnan eteen. Vahvistimme 

yhteiskunnan kriisinkestävyyttä myös kouluttamalla 35 kurssilla 298 ihmistä 10 oman kouluttajan voimin. 

Sekä järjestön että osaston jäsenmäärä on laskenut jo muutaman vuoden ajan. Arviot yhdistysten jäsenkehityksestä ovat pessimistisiä tuleville vuosille. 

Jäsenmaksut ovat tärkein varainhankintakeinomme, joten osastomme tulee varautua tulevaan viisaasti. Vuonna 2018 teimme merkittävän investoinnin 

toiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi vuokraamalla uusi toimitila Kannelmäen terveysaseman naapurista. Hyvä sijainti ja toimivampi tila on 

mahdollisuus panostaa toiminnan lisäksi jäsenhankintaan. On kuitenkin tärkeä taloudenhallinnan näkökulmasta huomioida, että toimitilan sopimus on 

pitkä (10 vuotta) ja kiinteät kulut ovat merkittävä osa vuosittaisessa talousarviossa. Talouspäätöksissä tulee noudattaa järkevää varovaisuutta, jotta 

taseeseen kertyneet varat turvaavat toimitilaan tekemämme investoinnin. 

Tulevina vuosina osasto panostaa toimintaan ja keventää hallintoa tinkimättä hyvästä sekä tarkasta hallintatavasta. Osaston toimintakulttuurin 

muutoksessa otetaan huomioon yhteiskunnassa vaikuttavat ilmiöt, kuten osallistamisen kulttuuri ja positiivisten kokemusten sekä merkityksellisyyden 

kokemuksen hakeminen vapaaehtoistoiminnasta.  

 


