
TOIMINTAKERTOMUS 2021
Suomen Punainen Risti  

Pohjois-Helsingin osasto



Osastontehtävät
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 2021oli osaston 68. toimintavuosi. Nykyisessä muodossaan osasto aloitti toimintansa  
1.1.2010

SPR Pohjois-Helsingin osasto on syntynyt seitsemästä Punaisen Ristinosastosta:

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 20201osaston toiminta-alueella asui n. 170.000 ihmistä yli 643.000 helsinkiläisestä. Osaston alueen väestöstä suurin osa asuu Malmilla ja  sen
lähikaupunginosissa.

Osastonjäsenmäärä

Osaston jäsenmäärä oli 1621 henkilöä 31.12.2021.



Osaston toiminta 2021 

Koronan jatkuminen toista vuotta peräkkäin vaikutti voimakkaasti perinteisten toimintamuotojen mahdollisuuksiin toimia. Valmius ja 
ensiaputoiminta kuitenkin vahvistuivat.

Toteutunutta osaston toimintaa:
• EA-ryhmä on perustettu ja osaston omia ryhmäiltoja pystyttiin toteuttamaan kasvotusten 3. Lisäksi (etä)toimintaa järjestettiin 

yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun osastojen kanssa. Päivystäjäksi kouluttautui 1 henkilö ja pk-seudun ryhmien yhteiseen 
harjoitukseen osallistui 1 henkilö.

• Malmin ystäväkerho on tavannut 2 kertaa. Toiminnan tarkoitus on tukea ystävinä toimivia.
• Koronarokotuksen ja –jäljityksen vapaaehtoiset toimivat tehtävissään yhteensä 64 tuntia.
• Afganistanin valmiusoperaatiossa vapaaehtoiset toimivat auttamistehtävissä yhteensä 210 tuntia.
• Kouluyhteistyön merkeissä osaston vapaaehtoiset järjestivät Helsingin Uuden yhteiskoulun 8-luokkalaisille ensiapuopetusta.
• Läksyhelppi–toimintaa kokeiltiin etätoteutuksena.
• Friends in Finland –toiminnan osalta toteutettiin virtuaalikoulutuksia.
• Nälkäpäiväkeräys toteutettiin sekä virtuaalisesti että lipaskeräyksenä. 



Luottamushenkilöt ja edustukset

Hallitus 2021

Katja Kuusela, puheenjohtaja
Nea Asula, varapuheenjohtaja
Maria Nygren, sihteeri
Leila Kinnari, rahastonhoitaja

Hallituksen jäsenet
Pirjo Aarniovuori
Tuula Boffour
Kaarina Karasti (erosi tammikuussa 2021)
Niko Lavikainen
Maria Nygren

Edustukset

Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäsen: Leila Kinnari
Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäsen: Katja Kuusela
Nuorten turvatalojen johtokunnan varapuheenjohtaja: Katja Kuusela
Vapaaehtoistoiminnan linjauksen valiokunnan varapuheenjohtaja: Katja Kuusela
Helsingin ja Uudenmaan piirin hallituksen jäsen: Katja Kuusela, Maria Nygren (04/2021 asti)
Helsingin ja Uudenmaan piirin Talous- ja hallintovaliokunnan jäsen: Katja Kuusela
Nea Asulan opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoululle 2021, aihe: Sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
osastoissa

Näkyvyys mediassa
INEZ-median haastattelu, Nea Asula
Tässä ja Nyt –lehdessä artikkeli ruoka-avusta: Nea Asula
Nuorten Turvatalojen esittelyvideo keväällä huhti-kesäkuu (TV-kanavat): Nea Asula



Yhteenveto ja osaston talous

Vuosi 2021 oli osastomme toiminnassa vaikea sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Korona-epidemian jatkuminen vaikeutti osaston perustoimintaa, 
koska iso osa osaston vapaaehtoistoimijoista oli tauolla toiminnasta. Pandemian myötä toimintaan tulleita uusia vapaaehtoisia ohjattiin erityisesti 
valmius- ja ensiaputoimintaan sekä korona-operaatioihin. Osaston ensiaputoiminta käynnistyikin osaston omana ryhmänä. Osaston nälkäpäivä 
toteutettiin sekä lipas- että virtuaalikeräyksenä. Osastotoiminnan tukena toimi Nea Asula opintoihinsa liittyvän harjoittelujakson puitteissa, minkä 
myötä saimme myös paljon medianäkyvyyttä . Osaston edustajat osallistuivat Helsingin osastojen väliseen yhteistyöhön sekä jatkuvan keskustelun 
että yhteisten kokousten kautta.

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. Teimme vuonna 2018 merkittävän investoinnin
toiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi vuokraamalla uuden toimitilan Kannelmäestä. Hyvä sijainti ja toimivampi tila antavat mahdollisuuden
panostaa toiminnan lisäksi jäsenhankintaan. On kuitenkin tärkeää 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. Lisäksi toimitilan käyttöasteeseen ja toiminnalliseen hyödyntämiseen panostetaan 
vuonna 2022.

Hallitus on sitoutunut osaston toiminnan aktivoimiseen ja kehittämiseen vuonna 2022. Erityisenä kehittämisalueena on vapaaehtoisten rekrytointi- ja 
mukaan ottaminen osaston toimintaan, ensimmäinen uusien vapaaehtoisten ilta järjestetään 28.4.2022 osaston toimitilassa. Pyrimme osallistumaan 
myös mahdollisimman moneen kaupunginosatapahtumaan lisätäksemme osaston näkyvyyttä alueellamme.


