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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 13.3.2019 
 

Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
tilivuodelta 1.1.-31.12.2018 esitettäväksi piirin vuosikokoukselle. Lisäksi hallitus 
kutsui koolle piirin vuosikokouksen. 

 
Vuosikokous 13.4.2019 
 

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous pidetään  
lauantaina 13.4.2019 klo 13.00 alkaen Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa, 
osoite Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Aamupäivällä ennen vuosikokouksen 
alkua järjestetään miniseminaari, jossa käsitellään järjestön tulevaisuutta, tulevaa 
toimintalinjausta sekä alueellista valmiutta. Päivän ohjelma: 
 
klo 10.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 
klo 11.00  Punaisen Ristin tulevaisuus ja toimintalinjaus 2021 – 2023 
 Alueellinen valmius 
klo 12.00  Lounas 
klo 13.00 Sääntömääräinen vuosikokous alkaa 
 Huomionosoitukset 
 
Tarjoamme kokousosanottajille lounaan klo 12 – 13 välillä. Aamukahvia on 
mahdollista ostaa omalla kustannuksella Oodin kahviloista (1. ja 3. krs).  

 
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen viimeistään 9.4.2019  
https://www.lyyti.fi/reg/Vuosikokous_2019 tai puh. 020 701 2360/Helena 
Heinonen.  
 
Ennakkoilmoittautuminen on lounastarjoilun takia välttämätön. Kerro 
ilmoittautuessasi mahdollisesta erikoisruokavaliosta.  

 
Årsmöte 13.4.2019 
 

Röda Korset - Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte hålls lördagen den 
13.4.2019, börjande från kl. 13 i Helsingfors Centrumbibliotek Ode, Maijansali. 
Adressen är Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors. På förmiddagen, innan det 
egentliga mötet ordnas ett miniseminarium, där organisationens framtid, den 
kommande verksamhetsstrategin och det regionala beredskapsarbetet behandlas. 
Dagens program: 
 
kl. 10.30      Anmälningar och granskning av fullmakter 
kl. 11.00  Röda Korsets framtid och verksamhetsstrategin 2021 – 2023 
                 Regional beredskap 
kl. 12.00  Lunch 
kl. 13.00    Årsmötet inleds 
                   Utmärkelser 
 
Vi bjuder mötesdeltagarna på lunch mellan kl. 12 och 13. Det är möjligt att köpa 
morgonkaffe på egen bekostnad i något av Odes kaféer (i 1: a och 3: e 
våningen). 
 

https://www.lyyti.fi/reg/Vuosikokous_2019
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Anmäl dig till årsmötet senast den 9.4.2019 via 
https://www.lyyti.fi/reg/Vuosikokous_2019 eller per telefon 020 701 2360/Helena 
Heinonen.  
 
Förhandsanmälan är obligatorisk på grund av lunchserveringen. Vänligen meddela 
om eventuell specialdiet i samband med anmälan. 
 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 
 
Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
vuosikokoukselle esitettäväksi.  
 
Piirin tulos oli ylijäämäinen, mutta tulos ja liikevaihto pienenivät edellisvuoteen 
verrattuna. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat vastaanotto- ja 
kotoutumistoiminnan budjetoitua nopeampi volyymin lasku, ensiapukoulutuksen 
tuottojen poistuminen, sjoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos ja 
veronpalautus vuosilta 2016 – 2017.  
 
Tilintarkastajat ovat käsitelleet tilinpäätöstä ja se on laadittu 
valvontatilintarkastajien ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastaja Jaana Salmi oli 
kokouksessa selvittämässä hallitukselle tilintarkastajien havaintoja. 
 
Piirin toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Toiminnan keskeiset asiat on 
esitelty toimintakertomuksessa, joka lähetetään osastoille vuosikokouskutsun 
liitteenä. 
 

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 hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että piirin hallituksessa on 
vuosikokouksen 2019 jälkeen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 
muuta jäsentä. Hallituksen jäsenmäärään ei esitetä muutosta, myös vuoden 2020 
vuosikokouksen hallitusvaalia valmistellaan siten, että hallituksessa on 
puheenjohtajien lisäksi 10 muuta jäsentä. 
 

Ansiomerkkien myöntäminen 
 
Piirin hallitus myöntää Suomen Punaisen Ristin ansiomerkin 19 henkilölle. 
Ansiomerkit toimitetaan osastoille lähiaikoina.  
 

Vuoden nuori toimija –tunnustus  
 
Hallitus päätti Helsingin ja Uudenmaan piirin Vuoden nuori toimija –tunnustuksen 
saajasta. Tunnustus luovutetaan piirin vuosikokouksessa 13.4. 
 

https://www.lyyti.fi/reg/Vuosikokous_2019
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Vuoden nuori toimija –tunnustus on jaettu vuodesta 2015 lähtien. Vastaanottajan 
täytyy olla aktiivinen piirin osaston nuorisojäsen, joka on merkittävällä tavalla 
kehittänyt tai ylläpitänyt Punaisen Ristin toimintaa.  

 
Katsaus verkostohautomoiden työskentelyyn 

 
Työryhmiin kuuluvat piirin hallituksen jäsenet raportoivat työryhmien 
työskentelystä. Johtajuuskoulutuksen 2. koulutuspäivä on lauantaina 6.4. 
Haukilahden lukiossa, Espoon Otaniemessä. Ilmoittautuneita on jo yli 30, mutta 
mukaan mahtuu. Kysely vapaaehtoisten jaksamisesta on työn alla. 
 

Osastofoorumit 
 
Piirihallituskummit esittelivät osastofoorumeissa esille nousseita asioita. 
Helsingissä on vahva halu tehdä yhteistyötä, osastofoorumissa oli noussut esille 
ajatus osastojen yhteisestä jäsenmestaritiimistä ja sen pilotoinnista Helsingin 
alueella.  
 
Useamman osastofoorumin alueelta on tullut palautetta OMA Punainen Risti 
järjestelmän virheistä ja käynnistysvaikeuksista. Tärkeää on muistaa, että 
järjestelmän kehitystyö on vielä kesken ja sitä rakennetaan koko ajan. OMAan 
kirjautuneita käyttäjiä on tällä hetkellä 3714, heistä HUPin alueelta 1221. Myös 
toimintatilastokyselystä on keskusteltu paljon, kyselyn toivotaan olevan jatkossa 
selkeämpi.  
 
Tulevat osastofoorumit: 
 
Espoo – Kauniainen 
- 18.3.2019 klo 18, Tapiolan osasto, Tuulimäki. Teemana valmius.  
- 7.9.2019 Kehittämispäivä  
- 4.11.2019 klo 18, Kehä-Espoo, paikkana Raitin Pysäkki  
 
Helsinki  
- To 25.4.2019 klo 17.30-20.30 Pohjois-Helsinki, Kaustisenpolku 5, Helsinki. 
Teemana alueellinen valmius.  
- To 12.9.2019 klo 17.30-19.30 Länsi-Helsinki, paikka ilm. myöhemmin. Aiheena 
viestintä.  
- To 21.11.2019 Klo 17.30-19.30  Töölö, paikka ja teema ilmoitetaan 
myöhemmin.  
 
Itä-Uusimaa  
- 14.3.2019 Loviisa  
 
Keski-Uusimaa  
- 25.3.2019 Nurmijärvi 
 
Länsi-Uusimaa  
- 23.5.2019 Etelä-Lohja 
- 26.9.2019 Karkkila 
 
Vantaa  
- 1.4.2019 Korso  
- 2.9.2019 Länsi-Vantaa  
- 11.11.2019 Tikkurila  
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Västra Nyland  
- 1.4.2019 Kyrkslätt 
- 28.8.2019 Karis-Pojo 
- 27.11.2019 Ekenäs-Tenala 
 

Jäsenmäärä 11.3.2019 
 
Piirin jäsenmäärä oli maaliskuun alkupuolella 20554. Vuosijäseniä oli 17500, 
joista vuoden 2019 jäsenmaksun maksanut oli 14877. Ainais- ja kunniajäseniä oli 
3054, nuorisojäseniä 1079. Uusia jäseniä oli 362, joista nuoria 93. 
 

Henkilöstöasioita 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli 100 työntekijää (tilanne 13.3.2019), joista 
kokoaikaisia oli 82 henkilöä. Kokoaikaisista työntekijöistä työskenteli 
piiritoimistossa 30 henkilöä, vastaanottotoiminnassa 34 ja kotoutumispalveluissa 
18. Lisäksi piirissä työskenteli 18 osa-aikaista henkilöä. 
 
Yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden 
johtamisrakennetta, päättyivät 13.3. Tarkoituksena on rakentaa johtamisrakenne, 
joka palvelee vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden nykyistä ja 
lähitulevaisuudessa todennäköistä toimintaa. 
 
Niina Hirvonen on aloittanut ensiaputoiminnan koordinaattorina 11.3.2019. 
Aiemmin hän on toiminut mm. terveydenhuollon suunnittelijana 
keskustoimistossa. Hirvonen on ollut vahvalla panoksella mukana esimerkiksi 
kouluttajakoulutuksissa sekä kehittämistyössä, niin valtakunnallisesti kuin 
alueellisestikin.  
 
Osastoviestinnänsuunnittelijan sijaiseksi on valittu Marja Juonala. Hän siirtyy 
piiritoimistolle Auramon vastaanottokeskuksesta. Juonala on koulutukseltaan 
valtiotieteen maisteri, pääaineenaan viestintä. Hän on toiminut uutistoimittajana 
MTV3 kanavalla ja hänellä on pitkä kokemus ajankohtaisesta uutistyöstä.  
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Hallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ja OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Pankki 
Oyj hoitamien piirin sijoitussalkkujen tilanteen.  
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 
Auramon (Metsäläntie) vastaanottokeskuksen sulkemiseen liittyvät toimenpiteet 
ovat käynnissä. Keskuksessa on edelleen asiakkaita. Toiminta yksikössä päättyy 
30.4.2019. 
 
Piirillä on edelleen kesken olevia kiistoja Aavarannan vastaanottokeskuksen 
(vuokrat) ja Auramon vastaanottokeskuksen (sopimuksen päättäminen) 
kiinteistöomistajien kanssa. Auramon osalta on tehty helmikuussa 
kiinteistökatselmuksia, joihin on osallistunut myös Maahanmuuttoviraston 
edustajat. Aavarannan osalta ei ole tapahtunut mitään edellisen hallituksen 
kokouksen jälkeen. 
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Toukokuun alussa piirin vastuulla on yksi aikuisten vastaanottoyksikkö Hangossa 
ja kotoutumispalveluyksikkö Lohjalla. 
 

Verotuksen oikaisulautakunnan päätös ja verottajan huojennuspäätös 
 
Verottajan päätöksen mukaan piirin harjoittamaa vastaanottotoimintaa on pidetty 
elinkeinotoimintana vuodesta 2015 ja arvonlisäverollisena toimintana vuoden 
2017 alusta lukien. Suomen Punainen Risti ja kukin piiri erikseen hakivat 
muutosta verottajan em. päätökseen ja toissijaisesti veronhuojennusta 
verotuksen oikaisulautakunnalta. Piirit ovat saaneet oikaisulautakunnan 
päätöksen, jonka mukaan verottajan tuli ottaa asia uuteen käsittelyyn. Sen 
jälkeen verottaja teki päätöksen palauttaa piirin vuosina 2016 ja 2017 maksamat 
tuloverot.  
 
Vuodesta 2018 eteenpäin vastaanottokeskustoimintaa käsitellään 
elinkeinotoimintana ja siitä maksetaan tuloveroa. Elinkeinotoiminnan tulkintaan 
voi saada muutosta ainoastaan hallinto-oikeuteen tehtävän valituksen kautta. 
Punainen Ristin valittanee päätöksestä samoin kuin v. 2015 verotuksesta.  
 
 
* * * 
 
 
Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 
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