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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 14.3.2017 

 

Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 

tilivuodelta 1.1.-31.12.2016 esitettäväksi piirin vuosikokoukselle. Lisäksi hallitus 

kutsui koolle piirin vuosikokouksen ja kävi keskustelua Helsingin yleiskokoukseen 

valmistautumisesta. 

 

Vuosikokouksen koollekutsuminen 

 

Piirin hallitus päätti kutsua koolle Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen 

lauantaina 22.4.2017. Kokouspaikka on Tekniskan salit, osoitteessa Eerikinkatu 2, 

6. krs, 00100 Helsinki. 

 

Aamukahvia on tarjolla, kokousedustajien ilmoittautuminen ja valtakirjojen 

tarkastus alkaa klo 9. Varsinainen kokous alkaa klo 10. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat sekä jaetaan tasavallan presidentin myöntämät pronssiset 

ansiomitalit. Kultaisen ja hopeisen ansiomitalin saajat kutsutaan Punaisen Ristin 

yleiskokoukseen vastaanottamaan huomionosoitus.   

 

Kokousasiakirjat postitetaan osastoille viimeistään 7.4. Ilmoittautumislinkki 

lähetetään myöhemmin, mutta ilmoittautua voi jo nyt sähköpostilla 

hup.neuvonta@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2360/Helena Heinonen. 

Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen. 

 

Tilinpäätös ja vuosikertomus 2016 

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 

vuosikokoukselle esitettäväksi.  

 

Piirin toiminnan ja talouden volyymi oli vastaanottokeskustoiminnan vuoksi 

poikkeuksellista. Syksyllä 2015 ja talvella 2016 piiri perusti yhteensä 20 

turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikköä, joista 13 oli aikuisille ja perheille ja 7 

yksin maahan tulleille alaikäisille tarkoitettuja. Turvapaikanhakijoiden määrä laski 

ja vastaanottokeskusten määrää vähennettiin nopeassa tahdissa. Vuoden lopussa 

piirin vastuulla oli enää 8 vastaanottoyksikköä. 

 

Laaja vastaanottotoiminta kasvatti piirin talouden volyymia, vuoden tilinpäätös oli 

selvästi ylijäämäinen. Tulos muodostui pääosin Maahanmuuttoviraston 

vastaanottokeskusten ylläpidosta maksamista hallintokulukorvauksista. 

Piiritoimiston osalta taloudellinen tulos oli odotetun mukainen. 

 

Verottaja ilmoitti piirille kesäkuussa, että piirin harjoittamaa vastaanottotoimintaa 

pidetään elinkeinotoimintana jo vuodelta 2015 ja arvonlisäverollisena toimintana 

vuoden 2017 alusta lukien. Piiri on toiminut tämän päätöksen mukaisesti, mutta 

tehnyt muiden Suomen Punaisen Ristin piirien kanssa oikaisuvaatimuksen asiasta. 

Sen käsittely on vielä kesken. 

 

Tilintarkastajat ovat käsitelleet tilinpäätöstä ja sen on laadittu 

valvontatilintarkastajien ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastaja Jaana Salmi oli 

kokouksessa selvittämässä hallitukselle tilintarkastajien havaintoja.  
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Piirin toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Toiminnan keskeiset asiat on 

esitelty vuosikertomuksessa, seuraavassa muutamia poimintoja: 

 

* Uusittu valmiussuunnittelumalli ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä Ohto otettiin 

käyttöön.  

* Ensiapuryhmien määrä pysyi ennallaan ja ea-päivystysten laatuohjeiden 

jalkautus jatkui.  

* Ensiapukoulutuksessa onnistuttiin säilyttämään kilpailutilanteessa säilyttämään 

asemat.  

* Kotoutumista tukeva toiminta on ollut selvästi kasvussa, myös ystävätoimintaa 

toteuttavien osastojen määrä on kasvanut ja osastoihin on perustettu uusia 

nuorten ja varhaisnuorten ryhmiä.  

* Osastojen kasvuhankkeen ensimmäinen vuosi toteutui hyvin. Piirin osastoille 

tarjoama tuki oli laajaa.   

 

Esitys piirin hallituksen jäsenmäärästä 

 

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan piirin hallituksessa tulee olla 

puheenjohtajien lisäksi jäseniä vähintään 6 ja enintään 16. Piirin hallituksen tulee 

tehdä esitys vuosikokoukselle piirin hallituksen jäsenmäärästä seuraavalle 

kaudelle sekä esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi, jonka mukaan 

vuosikokouksessa valittava piirin vaalitoimikunta työskentelee. Vuosikokous 

päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. 

 

Piirin hallituksessa on tällä hetkellä jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

10 muuta jäsentä, joista 5 valitaan vuosikokouksessa kahden vuoden kaudelle. 

Puheenjohtajat valitaan samassa vuosikokouksessa kahden vuoden kaudelle. 

Seuraavan kerran puheenjohtajat valitaan tämän vuoden vuosikokouksessa. 

 

Piirin hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että Helsingin ja Uudenmaan piirin 

hallituksessa on vuosikokouksen 2017 jälkeen 10 jäsentä ja vuoden 2018 

vuosikokouksen hallitusvaalia valmistellaan siten, että hallituksessa on 10 

jäsentä. 

 

Ansiomerkkien myöntäminen 

 

Piirin hallitus myöntää Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit. Osastot hakivat 

ansiomerkkiä 37 henkilölle. Kaikki hakemukset täyttivät hakukriteerit, joten 

hallitus myönsi ne. Ansiomerkit kunniakirjoineen postitetaan osastoille viikon 12 

aikana. 

 

Vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä ja  

Vuoden nuori toimija -tunnustus 

 

Hallitus päätti Vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä ja Vuoden nuori toimija  

–tunnustuksen saajasta. Päätökset eivät vielä ole julkisia. 

 

Ennakkoluuloton edelläkävijä –huomionosoitus myönnetään järjestön 

ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut 

esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustuksen 

saaja julkistetaan maanantaina 20.3. klo 16 alkavassa Rasismin vastaisen viikon 

avauksessa Narinkkatorilla. 

 



HELSINGIN JA UUDENMAAN  

PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 

 

 

 16.3.2017 3 

 

 

Vuoden nuori toimija –tunnustus jaetaan nyt kolmannen kerran. Tunnustuksen 

saaja kutsutaan piirin vuosikokoukseen vastaanottamaan huomionosoitus.  

 

Jäsenmäärä 5.3.2017 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä 5.3.2017 oli 

21 897 jäsentä (21 762 per 31.12.2016). 

 

Henkilöstöasioita 

 

6.3.2017 Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 279 työntekijää, joista kokoaikaisia 

oli 181 henkilöä. Työntekijöistä piiritoimistossa työskenteli 34 henkilöä, osa-

aikaisia ensiapukouluttajia oli 38 ja vastaanottotoiminnassa työskenteli 128 

kokoaikaista ja 60 osa-aikaista henkilöä sekä sosiaalihuoltopalveluissa 

(perheryhmäkoti) 19 kokoaikaista henkilöä. 

 

Evelyn Soer on valittu 1.4.2017 toimintansa aloittavan Inkoon perheryhmäkodin 

ja tukiasumisyksikön apulaisjohtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Raaseporin 

Meltolan vastaanottokeskuksen apulaisjohtajana. Muu henkilökunnan 

valintaprosessi on käynnissä. Valinta on ehdollinen kunnes piirin ja Inkoon kunnan 

välille on allekirjoitettu sopimus toiminnasta. 

 

Vastaanottokeskustoiminta ja sosiaalihuoltopalvelut 

 

Maahanmuuttovirasto ilmoitti 22.2.2017, että se irtisanoo sopimuksen Hangon 

vastaanottokeskuksen osalta siten, että vastaanottotoiminta Hangossa päättyy 

31.8.2017. Irtisanomisen vaikutuksia käsittelevät yhteistoimintaneuvottelut 

käynnistyvät Hangossa 10.3.2017. 

 

Tällä hetkellä valmistellaan Inkoon molempien alaikäisyksiköiden, Kirkkonummen 

Aavarannan vastaanottokeskuksen, Raaseporin Meltolan vastaanottokeskuksen ja 

Hangon vastaanottokeskuksen lopettamista. Kohteet sulkeutuvat 31.3. paitsi 

Meltola, jonka toiminta päättyy 30.4 sekä Hanko 31.8. Lisäksi valmistellaan 

Inkoon perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön käynnistämistä. Yksikkö tulee 

toimimaan samoissa tiloissa kuin vastaanottotoimintaa hoitaneet Inkoon 

ryhmäkoti ja tukiasunnot. Asiakasmäärä laskee. 

 

Lopettamisten jälkeen piirin vastuulla on kolme vastaanottoyksikköä (Vantaa, 

Kirkkonummen Evitskog ja Siuntion Harjulinna). 

 

Vapaaehtoistyötä 100-vuotiaalle Suomelle 

 

Hiiop100.fi on vapaaehtoistoiminnan tori ja kohtaamispaikka, josta jokainen 

löytää itselle sopivat tavat ja paikat tehdä vapaaehtoistyötä. Osastot voivat 

ilmoittaa sivustolla vapaaehtoistehtävän, etsiä vapaaehtoisia sekä koota sivuston 

kautta ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävään. Sisältö lisääntyy sitä mukaa, kun 

vapaaehtoistoiminnan järjestäjät ottavat sivuston käyttöönsä. 

 

Hiiop100.fi on osa OP Ryhmän lahjaa satavuotiaalle Suomelle. 100 vuotta 

vapaaehtoistyötä -hankkeen tavoitteena on kerryttää vuoden 2017 aikana sata 

henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä. Juhlavuoden aikana jokainen OPn työntekijä 

saa tehdä päivän vapaaehtoisena työajallaan. 
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Hiiop100.fi sivuston ylläpidosta sekä kehittämisestä vastaa OP Ryhmä. OP tekee 

sivustoon liittyen tiivistä yhteistyötä erilaisten vapaaehtoistoiminnan järjestäjien 

kanssa. Hallitus kannustaa piirin osastoja ilmoittamaan sivustolla omia 

vapaaehtoistehtäviään.  

 

Yleiskokous 10.-11.6.2017 Helsingissä 

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Helsingissä 10.-11.6.2017. 

Yleiskokouksen tehtävänä on päättää järjestön toiminnan ja talouden 

suuntaviivoista sekä valita luottamushenkilöt seuraavalle yleiskokouskaudelle.  

 

Hallitus kannustaa jokaista HUPin osastoa osallistumaan aktiivisesti 

yleiskokousvalmisteluihin, ottamaan kantaa toimintalinjaukseen ja 

sääntöuudistukeen ja ennen muuta lähettämään edustajansa yleiskokoukseen. 

 

Piirin ehdokkaat valtuustoon ja järjestön hallitukseen 

  

Yleiskokouksessa valitaan järjestölle puheenjohtaja (hallituksen puheenjohtaja), 

hallituksen kolme varapuheenjohtajaa, kuusi hallituksen muuta jäsentä, 

valtuuston puheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja, 23 valtuuston jäsentä ja 

23 varajäsentä sekä kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa.  

 

Vaaleja valmistelee yleiskokouksen vaalitoimikunta, joka muodostuu piirien 

yleiskokousedustajista. HUPin yleiskokousedustaja Linda Basilier toimii 

vaalitoimikunnan puheenjohtajana.  

 

Piirin hallitus kävi alustavan keskustelun piirin ehdokkaista valtuustoon ja 

järjestön hallitukseen. Piirin ehdokkaista päätetään hallituksen ylimääräisessä 

kokouksessa 22.4.2017.  

 

Hallitus kannustaa myös piirin osastoja käymään aktiivista vuoropuhelua alueensa 

ehdokasasetteluista ja esittämään ehdokkaiksi henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita 

järjestön perusperiaatteisiin ja joilla on kyky, taito ja osaaminen toteuttaa 

järjestön visiota ja strategiaa. Ehdokkaalla tulisi olla laaja kontaktiverkosto ja 

hyvät yhteiskuntasuhteet, sekä mahdollisuus käyttää aikaansa Punaisen Ristin 

luottamustoimeen.  

 

Ehdotukset yleiskokouksessa valittavien järjestön valtuuston ja hallituksen 

jäsenistä tulee jättää viimeistään 28.4. Lisätietoja ja lomakkeet ehdokasasettelua 

varten löytyvät RedNetistä 

 

https://rednet.punainenristi.fi/vaalit2017 

 

Toimintalinjaus 2018 – 2020 ja sääntöuudistus 

 

Punaisen Ristin hallituksen esitykset uudeksi toimintalinjaukseksi 2018–2020 ja 

uusiksi säännöiksi ovat lähteneet järjestökäsittelyyn. Hallitus kysyy kaikilta 

osastoilta kommentteja toimintalinjauksen ensimmäiseen luonnokseen sekä 

sääntöuudistusesitykseen. Lisätietoa RedNetin yleiskokoussivuilta 

 

https://rednet.punainenristi.fi/Toimintalinjaus2018-2020    

 

https://rednet.punainenristi.fi/saantouudistus  

 

https://rednet.punainenristi.fi/vaalit2017
https://rednet.punainenristi.fi/Toimintalinjaus2018-2020
https://rednet.punainenristi.fi/saantouudistus
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Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  

 

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen jatkuu 28.4. saakka, lisätietoa löytyy RedNetin 

yleiskokoussivuilta 

 

https://rednet.punainenristi.fi/Ilmoittautuminen2017  

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/40716 (majoitusvaraukset)  

 

Piiri tukee osastojen osallistumista yleiskokoukseen  

 

Helsingin ja Uudenmaan piiri tukee osastojen osallistumista Helsingin 

yleiskokoukseen, jos osaston taloustilanne muuten estäisi osastoa lähettämästä 

edustajaa kokoukseen. Piiri voi hakemusten perusteella maksaa osaston yhden 

edustajan täyden kokouspaketin, joka sisältää kokouspalvelut, lounaat, kahvit ja 

iltajuhlan. Kokouspaketin hinta on 90 euroa. Tukea anotaan viimeistään 2.5. 

vapaamuotoisesti toiminnanjohtajalta, sähköposti 

petri.kaukiainen@punainenristi.fi. 

 

 

* * * 

 
 

Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@punainenristi.fi 

Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@punainenristi.fi 

https://rednet.punainenristi.fi/Ilmoittautuminen2017
https://rednet.punainenristi.fi/node/40716
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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 14.3.2017 

 

Distriktets årsmöte 

 

Distriktets styrelse beslöt att sammankalla Helsingfors och Nylands distrikts 

årsmöte lördagen den 22.4.2017. Mötet hålls i Tekniskan salit, Eriksgatan 2, 6:e 

vån. 00100 Helsingfors. Från och med kl. 9 granskas fullmakter, och det egentliga 

mötet inleds kl. 10. En anmälningslänk skickas senare, men det går bra att 

anmäla sig redan nu per telefon 020 7012360 eller per e-post på 

hup.neuvonta@punainenristi.fi. 

 

Den ordinarie stämman 10–11.6.2017 i Helsingfors 

 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnas den 10–11.6.2017 i Finlandiahuset i 

Helsingfors. Vid stämman fattas beslut om vilka riktlinjer som skall gälla för 

organisationens verksamhet och ekonomi och man väljer även förtroendevalda för 

inkommande verksamhetsperiod. 

 

Styrelsen uppmanar alla avdelningar att aktivt ta del i stämmoförberedelserna, 

att ta ställning till stadgeförändringsförslaget och till utkastet till 

verksamhetsstrategi, samt att sända representanter till den ordinarie stämman. 

 

Distriktets kandidater till fullmäktige och till organisationens styrelse 

 

Vid den ordinarie stämman väljs en ordförande för organisationen (styrelsens 

ordförande), tre viceordförande för styrelsen, sex övriga styrelseledamöter, en 

ordförande för fullmäktige, fullmäktiges viceordförande, 23 ledamöter och 23 

suppleanter för fullmäktige samt tre revisorer och tre revisorssuppleanter.  

Valen förbereds av en valnämnd som består av distriktens stämmorepresentanter. 

Linda Basilier från Helsingfors och Nylands distrikt fungerar som valnämndens 

ordförande. 

 

Distriktets styrelse diskuterade preliminärt distriktets förslag till kandidater för 

fullmäktige och för organisationens styrelse. Beslut om kandidaterna tas vid 

styrelsens extra möte den 22.4.2017. 

 

Distriktsstyrelsen uppmuntrar avdelningarna att föra en aktiv dialog om 

kandidatuppställningen inom sin region, och att föreslå sådana kandidater som 

förbinder sig till organisationens grundprinciper, och som har förmåga, kunskaper 

och färdigheter att förverkliga organisationens vision och strategi. Kandidaterna 

bör ha ett brett nätverk av kontakter och bra förbindelser till samhället, samt 

möjlighet att ägna tid åt Röda Korsets förtroendeuppdrag. 

 

Kandidatförslagen bör lämnas in senast den 28.4. Mera information och 

nödvändiga blanketter finns på RedNet 

 

https://rednet.rodakorset.fi/val2017 

 

https://rednet.rodakorset.fi/val2017
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Verksamhetstrategin 2018 – 2020 och propositionen om stadgereform 

 

Röda Korsets styrelses förslag till ny verksamhetsstrategi för 2018 – 2020 och 

förslaget till stadgereform har skickats ut på behandlingsrunda. Styrelsen ber alla 

avdelningar om kommentarer på verksamhetstrategins första utkast samt 

propositionen om stadgereform. Mera information finns på RedNet 

 

https://rednet.rodakorset.fi/node/38351 (Verksamhetsstrategi) 

 

Anmälan till den ordinarie stämman 

 

Anmälan till den ordinarie stämman fortsätter fram till den 28.4. Mera information 

finns på RedNet. 

 

https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017 

 

https://rednet.rodakorset.fi/node/40801 (Inkvarteringsreservationer) 

https://rednet.rodakorset.fi/node/38351
https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017
https://rednet.rodakorset.fi/node/40801

