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HALLITUKSEN KOKOUS 11.3.2020 
 

Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilivuodelta 
1.1.-31.12.2019 esitettäväksi piirin vuosikokoukselle. Hallitus kutsui koolle piirin 
vuosikokouksen ja käsitteli mm. Vaasassa 6.-7.6.2020 pidettävään yleiskokoukseen liittyviä 
asioita kuten toimintalinjausluonnoksen kommentointia, aloitteita ja 
luottamushenkilövaalien ehdokasasettelua. 

 
Vuosikokouksen koollekutsuminen 

 
Piirin hallitus kutsui koolle Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen lauantaina 
18.4.2020.  
 
Tilanne on kuitenkin tämän päätöksen jälkeen muuttunut. Suomen hallitus on 12.3. ja 
16.3. päättänyt  poikkeustoimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Nämä päätökset 
aiheuttavat paljon rajoituksia meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Piirin hallitus on 
tämän takia päättänyt, että  vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan. Uudesta kokousajankohdasta tiedotetaan osastoille mahdollisimman pian.  

 
Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 

 
Piirin kokouksessa osastolla on käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään 
kohden. Äänimäärät lasketaan 31.12.2019 tilanteen mukaan. Piirin hallitus vahvisti  
osastojen äänimäärät piirin kokouksessa. 

 
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 
 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
vuosikokoukselle esitettäväksi.  
 
Tilintarkastajat ovat käsitelleet tilinpäätöstä ja se on laadittu valvontatilintarkastajien 
ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastaja Jaana Salmi oli kokouksessa selvittämässä hallitukselle 
tilintarkastajien havaintoja. Piirin tulos oli ylijäämäinen, tulokseen vaikutti erityisesti 
sijoitusinstrumenttien arvonnousu. Piiritoimiston osalta taloudellinen tulos oli hieman 
odotettua parempi. 
 
Piirin toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Toiminnan keskeiset asiat on esitelty 
toimintakertomuksessa, joka lähetetään osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. 
 

Ansiomerkkien myöntäminen 
 
Piirin hallitus myönsi ansiomerkit osastojen hakemusten mukaisesti. Ansiomerkki voidaan 
myöntää Punaisen Ristin jäsenelle, joka on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa vähintään 
kuuden vuoden ajan. Ansiomerkit ja kunniakirjat postitetaan osastoille viikon kuluessa. 
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Piirin toiminnan kehittämishankkeet 

 
Piirin hallitus päätti edellisessä kokouksessaan käynnistää vapaaehtoisten osallistamisen 
kehittäminen -hankkeen. Hallitus päätti lisäksi käynnistää kaksi muuta kehittämishanketta:  
osastotuki, osastokummitoiminta ja kehittäminen sekä piirihallituksen toiminnan 
kehittäminen. Hankkeet muodostavat piirin hallituksen johdolla toimivan kehittämisen 
kokonaisuuden, jota koordinoi piirin varapuheenjohtaja Katja Kuusela. 
 

Yleiskokous 6.-7.6 2020 Vaasassa 
 
Piirin hallitus keskusteli Vaasan yleiskokoukseen liittyvistä asioista. Toimintalinjausluonnos 
on järjestökäsittelyssä, kommentit siitä tulee tehdä 31.3. mennessä. Aloitteet tulee jättää 
10.4. mennessä ja vaalitoimikunta on pyytänyt esityksiä ehdokkaiksi järjestön hallitukseen 
ja valtuustoon 24.4. mennessä. 
 
1) Toimintalinjauksen järjestökäsittely 
 

Järjestön hallituksen esitys Punaisen Ristin toimintalinjaukseksi v. 2021 – 2023 on 
parhaillaan järjestökäsittelyssä. Toimintalinjausluonnos ja sen esittely powerpoint-
muodossa löytyy Rednetistä 
 
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta (suomeksi) 
https://rednet.rodakorset.fi/paverka (ruotsiksi) 
 
Samalta sivulta löytyvät toimintalinjauksen järjestökäsittelyn kysymykset sekä sähköiset 
vastauslomakkeet.  
 
Osastoilla ja yksittäisillä jäsenillä on mahdollisuus kommentoida toimintalinjausehdotusta  
31.3.2020 mennessä. Huomiota näiden kysymysten pohjalta tai vapaamuotoisesti voi 
lähettää myös osoitteeseen mimmu.piirto@punainenristi.fi .  
 
2) Aloitteet yleiskokoukselle 
 

Yleiskokouksessa käsitellään myös osastojen ja jäsenten tekemät aloitteet. Järjestön kaikki 
osastot ja jäsenet voivat tehdä yleiskokoukselle järjestön toimintaa koskevia aloitteita, 
jotka tulee toimittaa järjestön hallitukselle viimeistään 10.4.2020 sähköisen lomakkeen 
kautta. Linkki lomakkeeseen löytyy Rednetistä: 
 
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta (suomeksi) 
https://rednet.rodakorset.fi/paverka (ruotsiksi) 
 
3) Ehdokkaat järjestön hallitukseen ja valtuustoon 
 

Yleiskokouksessa valitaan järjestön puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja kuusi 
muuta hallituksen jäsentä. Lisäksi kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Helsingin ja Uudenmaan 
piirin hallitus päättää piirin ehdokkaista luottamushenkilövaaleissa huhtikuussa.  
 
SPR-asetuksen 18§:n mukaisesti järjestön henkilöjäsen, sekä osastojen ja piirien hallitukset 
voivat lähettää esityksiä ehdokkaiksi kuusi viikkoa ennen yleiskokousta eli viimeistään 

https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta
https://rednet.rodakorset.fi/paverka
mailto:mimmu.piirto@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta
https://rednet.rodakorset.fi/paverka
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24.4.2020. Vuoden 2020 yleiskokouksessa ensimmäistä kertaa myös järjestön 
henkilöjäsenellä on mahdollisuus tehdä esityksiä vaaleja varten. 
 
Esitykset ehdokkaiksi lähetetään SPR:n vaalitoimikunnalle ensisijaisesti sähköisesti: 
eeva.holopainen@punainenristi.fi. Tarvittaessa esitykset voi toimittaa myös postitse: 
Suomen Punainen Risti, Vaalitoimikunta, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki. Lomake 
ehdokasasettelua varten löytyy sähköisesti yleiskokoussivulta osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/vaalit2020 . Kaikki esitykset tulee tehdä tälle lomakkeelle. 
Sähköisesti toimitettu lomake lähetetään siten, että siinä näkyvät allekirjoitukset. 
 
4) Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
 

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen meneillään ja jatkuu 30.4.2020 saakka. 
Yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten etkoille voi ilmoittautua Punaisen Ristin 
verkkosivuilla osoitteessa https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020 . 
 
Piirin hallitus kannustaa osastoja ja vapaaehtoisia tutustumaan toimintalinjaukseen ja 
kommentoimaan sitä, tekemään yleiskokoukselle järjestön toimintaa koskevia aloitteita ja 
käymään aktiivista vuoropuhelua ehdokasasettelusta.  
 
Tämän hetkisen tiedon mukaan järjestön hallitus ei ole päättämässä yleiskokouksen 
peruuttamisesta tai siirtämisestä. Mikäli asiasta toisin päätetään, osastoille tiedotetaan 
välittömästi.   
 
5) HUPin osastojen äänivaltaisten edustajien tapaaminen 19.5.2020 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen äänivaltaisille yleiskokousedustajille järjestetään 
yhteinen tapaamiseen tiistaina 19.5.2020 klo 17.30 – 20 keskustakirjasto Oodin 
Maijansalissa, Helsingissä. Tapaamisessa keskustellaan yleiskokouksessa päätettävistä 
asioista 
 
• toimintalinjaus vuosille 2021 – 2023 
• luottamushenkilövalinnat 
• osastojen tekemät aloitteet/ponnet 
 

Jäsenmäärä 3.3.2020 
 
Piirin osastojen jäsenmäärä oli 19916 (19973 jäsentä 1.1.2020). Luvuista on poistettu 
Hämeen piiriin siirtyneen Orimattilan osaston jäsenet sekä ne lakkautetun Helsingin Posti-
Telen osaston jäsenet, jotka siirrettiin muuhun kuin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueen 
osastoon. 
 
Jäsenistä 2970 on ainais- tai kunniajäseniä, 15918 vuosijäseniä (pl. nuorisojäsen) ja 1028 
nuorisojäseniä. Vuosijäsenistä jäsenmaksun on tänä vuonna jo maksanut 14379 henkilöä. 
2567 ei ole vielä maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua. Uusia jäseniä on piirin alueen 
osastoihin liittynyt tänä vuonna 240. 
 

  

mailto:eeva.holopainen@punainenristi.fi
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Henkilöstöasioita 

 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä on 64 työntekijää (tilanne 4.3.2020). Kokoaikaisista 
työntekijöistä työskenteli piiritoimistossa 27 henkilöä, vastaanottotoiminnassa 11 ja 
kotoutumispalveluissa 15. Lisäksi neljä kokoaikaista henkilöä ei ollut aktiivisesti töissä 
(esim. perhe- tai opintovapaa). Osa-aikaisia työntekijöitä piirissä oli kahdeksan.  
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Hallitus merkitsi tiedoksi OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki Oyj hoitamien piirin 
sijoitussalkkujen tilanteen ajalla 1.1.-29.2.2020. Tuotto laski -3,3 %. 
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 
Piirin vastuulla on aikuisten vastaanottoyksikkö Hangossa ja kotoutumispalveluyksikkö 
Lohjalla. Lohjan perheryhmäkodin paikkaluku supistuu toukokuun lopussa 7 paikkaiseksi.  
 
Hangossa on asiakkaita 151, joista 34 yksityismajoittujia. Lohjan perheryhmäkodissa on 6 
asukasta. Tämän lisäksi tarjotaan jälkihuoltopalveluita perheryhmäkodista 
poismuuttaneille aikuistuneille nuorille. Inkoon kunnan kanssa on tehty sopimus 
jälkihuoltopalveluista, joka koskee perheenyhdistämistilannetta. 
 
Valtioneuvosto on 27.2.2020 tehnyt päätöksen Välimeren alueelta siirrettävien 175 
alaikäisen ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden siirtämisestä 
Suomeen. Toiminnanjohtaja on keskustellut tilanteesta maahanmuuttoviraston kanssa ja 
Uudenmaan Ely-keskus on tiedustellut piiriltä mahdollisuuksista tarjota 
perheryhmäkotipaikkoja oleskeluluvan saaneille alaikäisille. Mitään toimeksiantoja asiaan 
liittyen ei ole piirille esitetty. 
 

Ensiaputoiminnan kehittäminen  
 

Ensiaputoiminnan koordinaattori Niina Hirvonen antoi piirin hallitukselle katsauksen piirin 
ensiaputoiminnan kehittämistoimista 
 
Kymmenen ensiapuryhmänjohtajaa on lähettänyt piirin hallitukselle kirjeen koskien 
ensiapuvapaaehtoisten kurssimaksuja ja niiden syksyllä muuttunutta laskutuskäytäntöä. 
Lokakuusta alkaen kurssit ja koulutukset on pitänyt maksaa etukäteen ilmoittautumisen 
yhteydessä, mikä osastoissa on koettu hankalaksi. Piirin hallitus päätti, että toimistossa 
selvitetään miten kursseille ilmoittautuminen ja osallistumismaksun maksaminen jatkossa 
hoidetaan. Toistaiseksi palataan entiseen käytäntöön, jossa osastoille lähetetään lasku 
kurssimaksusta. 
 

Korona-valmius HUPissa 
 

Koronaviruksen levitessä olemme nyt Suomessakin lähellä epidemiaa. Toimet viruksen 
leviämisen hidastamiseksi vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Järjestön suositus on, että 
ne toiminnot, jotka eivät kuulu suoraan varautumiseen tai koronavalmiuteen perutaan 
seuraavan kuukauden ajaksi. Tilannetta tarkastellaan uudestaan lähiviikkoina. 
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Tilanne muuttuu jatkuvasti. Vapaaehtoisille laaditut valtakunnalliset toimintaohjeet 
koronavarautumiseen löytyvät Rednetistä, sähköistä ohjetta päivitetään tarvittaessa. 
 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59198 (suomeksi) 
 
https://rednet.rodakorset.fi/node/59204 (ruotsiksi)  
 
HUP lähettää tarvittaessa osastotiedotteita ja ohjeita koronaepidemiaan liittyen. Lisäksi 
HUP tiedottaa omista toimistaan Rednet-sivullaan https://rednet.punainenristi.fi/hup  
 
ja Facebookissa https://www.facebook.com/sprhup/  
 

 
* * * 

 
Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 
 
 
 
Distriktsstyrelsen sammankallar till årsmöte 
 

Distriktsstyrelsen sammankallade till Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte den 
18.4.2020.  
 
Sedan beslutet togs har situationen förändrats på grund av coronavirusepidemin och de 
restriktioner som införts på grund av epidemin. Med anledning av detta ha distriktets 
styrelse beslutat att skjuta fram årsmötet. Det nya datumet för årsmötet meddelas 
senare. 
 

Den ordinarie stämman i Vasa 6.-7.6.2020  
 

Distriktsstyrelsen diskuterade frågor med anknytning till den ordinarie stämman i Vasa. 
Utkastet till verksamhetsstrategin är som bäst på organisationsbehandlingsrunda, och 
eventuella kommentarer bör lämnas in innan den 31.3.2020. Initiativ bör lämnas in innan 
den 10.4. och valnämnden har bett om att få in förslag på kandidater till organisationens 
styrelse och fullmäktige innan den 24.4. 
 
1) Organisationsbehandlingen av utkastet till verksamhetsstrategi 

 
Utkastet till verksamhetsstrategi för 2021–2023 är som bäst ute för 
organisationsbehandling. Utkastet och en presentation av utkastet finns på RedNet. 
 
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta (på finska) 
https://rednet.rodakorset.fi/paverka (på svenska) 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59198
https://rednet.rodakorset.fi/node/59204
https://rednet.punainenristi.fi/hup
https://www.facebook.com/sprhup/
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta
https://rednet.rodakorset.fi/paverka
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På samma sida finns också frågor och svarsblanketter relaterade till 
organisationsbehandlingen. 
 
Avdelningarna och enskilda medlemmar har möjlighet att kommentera utkastet till 
verksamhetsstrategi fram till den 31.3.2020. Det går också bra att skicka fritt formulerade 
kommentarer på adressen mimmu.piirto@punainenristi.fi . 
 
2) Initiativ till den ordinarie stämman 

 
Under den ordinarie stämman behandlas initiativ som avdelningar och medlemmar har 
tagit. Alla avdelningar och medlemmar har möjlighet att lämna in initiativ om 
organisationens verksamhet. Dessa bör lämnas in senast den 10.4.2020 via en elektronisk 
blankett. En länk till blanketten finns på RedNet: 
 
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta (på finska) 
https://rednet.rodakorset.fi/paverka (på svenska) 
 
3) Kandidater till organisationens styrelse och fullmäktige 
 

 
Vid den ordinarie stämman väljs en ordförande, tre vice ordförande och sex övriga 
styrelseledamöter till styrelsen för Finlands Röda Kors. Utöver detta väljs en ordförande 
och en vice ordförande samt 23 ledamöter och 23 suppleanter till organisationens 
fullmäktige. Styrelsen för Helsingfors och Nylands distrikt beslutar om distriktets 
representanter i april. 

 
Enligt 18 § i förordningen om FRK kan avdelnings- och distriktsstyrelserna och en enskild 
medlem i organisationen lämna in förslag på kandidater senast sex veckor före stämman, 
dvs. senast 24.4.2020. Vid den ordinarie stämman 2020 är det första gången som en 
enskild medlem kan lämna in förslag till kandidater. 
 
Förslagen till valnämnden skickas i första hand in elektroniskt per e-post: 
eeva.holopainen@punainenristi.fi. Vid behov kan förslagen även sändas per post till: 
Finlands Röda Kors, Valnämnden, Fabriksgatan 1a, 00140 Helsingfors. Blanketten som 
används för att nominera kandidater finns på https://rednet.punainenristi.fi/node/55916. 
Förslagen bör lämnas in med hjälp av denna blankett. Blanketten bör skickas in så att 
underskrifterna syns. 
 
4) Anmälningar till den ordinarie stämman 

 
Det är möjligt att anmäla sig till den ordinarie stämman fram till den 30.4.2020. Du kan 
anmäla dig via länken: https://rednet.punainenristi.fi/node/55924. 
 
För tillfället har Finlands Röda Kors styrelse inte beslutat om att ställa in eller flytta den 
ordinarie stämman. Ifall beslut fattas i fråga så meddelas avdelningarna omedelbart. 
 
5) Träff för avdelningarnas röstberättigade representanter inom Helsingfors och Nylands 
distrikt 19.5.2020 

mailto:mimmu.piirto@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta
https://rednet.rodakorset.fi/paverka
mailto:eeva.holopainen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/55916
https://rednet.punainenristi.fi/node/55924
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En gemensam träff för avdelningarnas röstberättigade representanter ordnas den 
19.5.2020 kl. 17.30-20 i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors (Maijansali). 
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Corona-beredskap inom Helsingfors och Nylands distrikt 
 

Nu har coronavirus-situationen närmat sig en epidemi också i Finland. De begränsningar 
som ha införts för att sakta ner spridningen av viruset påverkar allas vår vardag. 
Organisationens linje är att all verksamhet som inte hör ihop med corona-
beredskapsarbetet minimeras under den kommande månaden. Situationen utvärderas på 
nytt under de närmaste veckorna. 

 
Situationen förändras hela tiden. Anvisningar för alla volontärer finns på RedNet. 
Anvisningarna uppdateras kontinuerligt. 
 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59198 (på finska) 
 
https://rednet.rodakorset.fi/node/59204 (på svenska)  

 
Det är viktigt att Röda Korset upprätthåller sin beredskap och att vi stöder 
myndigheternas kommunikation. Samtidigt är det viktigt att vi inre överreagerar, eftersom 
det ökar den allmänna oron. 
 
 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59198
https://rednet.rodakorset.fi/node/59204

