
HELSINGIN JA UUDENMAAN  

PIIRIN HALLITUS TIEDOTTAA 

 

 

 11.3.2016 1 

 

 

 

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 8.3.2016 

 

Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, kutsui koolle piirin vuosikokouksen ja päätti 

Ennakkoluuloton edelläkävijä ja Vuoden nuori toimija –tunnustuksen saajasta. 

 

Piirin vuosikokous lauantaina 16.4.2016 Helsingissä 

 

Piirin hallitus kutsui koolle Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen 

lauantaina 16.4.2016 klo 10.00. Kokouspaikka on Finlandia-talo, kongressisiipi,  

B-sali, osoite Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki. 

 

Kokousta ennen tarjolla aamukahvit 9.00 alkaen. Vuosikokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat sekä jaetaan huomionosoituksia. Mukana kokouksessa on 

myös pääsihteeri Kristiina Kumpula. 

 

Kokouskutsu postitetaan osastoille viimeistään 1.4. Päivämäärä kannattaa 

merkitä kalenteriin jo nyt! 

 

Vuosikokouksen jälkeen aloitetaan Finlandia-talossa 10.-11.6.2017 pidettävän 

yleiskokouksen ja siihen liittyvän yleisötapahtuman suunnittelu. Piiritoimisto on 

varannut Kansalaistorin koko yleiskokousviikon 5.-11.6. ajaksi. Kansalaistorilla 

esitellään Punaisen Ristin kotimaan eri toimintamuotoja ja kansainvälistä 

avustustoimintaa. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan näkyvää, näyttävää ja 

kiinnostavaa tapahtumaa! Lisätietoja Kansalaistorin tapahtumasta voi kysellä 

piiritoimistosta Heidi Juslin-Sandinilta.  

 

Tilinpäätös ja vuosikertomus 2015 

 

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 

vuosikokoukselle esitettäväksi.  

 

Vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen. Tulos muodostui pääosin 

Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten ylläpidosta maksamista 

hallintokulukorvauksista. Muiden toimintamuotojen osalta piirin talous pysyi 

kohtuullisen hyvin budjetissa, kun huomioidaan piiritoimiston keskittyminen 

pakolaistilanteen hoitamiseen. 

 

Piirillä on mittavia taloudellisia vastuita vastaanottokeskustoimintaan liittyen. 

Toiminnan ylijäämä käytetään Punaisen Ristin yleishyödyllisen toiminnan 

tukemiseen ja kehittämiseen sekä auttamisvalmiuden vahvistamiseen piirin 

alueella. 

 

Tilintarkastajat ovat käsitelleet tilinpäätöstä ja sen on laadittu 

valvontatilintarkastajien ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastaja Jaana Salmi oli 

kokouksessa selvittämässä hallitukselle tilintarkastajien havaintoja.  

 

Piirin toiminnan keskeiset asiat on esitelty vuosikertomuksessa. Kyseessä oli 

toimintalinjauskauden ensimmäinen vuosi, jota vahvasti leimasi Suomeen 

saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrän moninkertaistuminen, 

vastaanottokeskusten perustaminen ja uusien vapaaehtoisten vyöry. 

Toimintavuonna Punainen Risti sai paljon lahjoituksia ja Nälkäpäivä-keräyksessä 

saavutettiin ennätystulos. Jäsenmäärä kasvoi. 
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Piiritoimisto sopeutui hyvin tilanteeseen ja henkilökunta venyi, myös osastojen 

vapaaehtoiset tekivät mahtavan työn pakolaisten tukena. 

 

Vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä ja Vuoden nuori toimija  

 

Hallitus päätti Vuoden ennakkoluuloton edelläkävijä ja Vuoden nuori toimija  

–tunnustuksen saajasta. 

 

Ennakkoluuloton edelläkävijä –huomionosoitus myönnetään järjestön 

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

esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustuksen 

saaja julkistetaan rasisminvastaisella viikolla 21.3. klo 18 Teatterikorkeakoulussa 

järjestettävässä tilaisuudessa, jonka pääohjelma on Made in Baghdad –

performanssi. Tunnustuksen luovuttaa järjestön puheenjohtaja Pertti Torstila. 

Kutsu tiedotteen viimeisellä sivulla. 

 

Helsingin ja Uudenmaan piiri on aiemmin jakanut huomionosoituksen viisi kertaa. 

Sen sai vuonna 2011 Helsingin kaupunki, 2012 Rebecca Holm, 2013 Rosa 

Åkerlund, 2014 Golalah Lotfollahi ja 2015 Reija Lampi-Parvela, Johanna Kivi sekä 

Espoon Tähtiniityn koulun 5A-luokka. 

 

Vuoden nuori toimija palkitaan piirin vuosikokouksen yhteydessä 16.4. 

Helsingissä. Palkinto jaetaan tänä vuonna toisen kerran, ensimmäisen 

tunnustuksen sai Siaka K. Dibba Itä-Helsingin osastosta.  

 

Ansiomerkkien myöntäminen 

 

Piirin hallitus myöntää Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit, osastojen tekemiä 

ansiomerkkihakemuksia käsitellään kahdesti vuodessa. Helmikuussa hakemuksia 

tehtiin kaikkiaan 49, piirin hallitus päätti myöntää 47 ansiomerkkiä. Kaksi 

henkilöä, joille ansiomerkkiä haettiin, eivät ole Punaisen Ristin jäseniä, joten 

heille ei ansiomerkkiä voitu myöntää. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmien puheenjohtajien katsaukset 

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän, sosiaalitoiminnan ohjausryhmän ja 

nuorisotoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtajat esittelivät ryhmien 

ajankohtaisia asioita. 

 

Ryhmien kokoonpanot 

 

Hallitus nimesi sosiaalitoiminnan ohjausryhmään kaksi uutta jäsentä ryhmän 

oman esityksen mukaisesti.  

 

Itä-Helsinkiin tulossa uusi Kontti-tavaratalo 

 

Kontti-ketju avaa syksyllä Itä-Helsinkiin, Itäkeskuksen lähistölle uuden  
Kontti-kierrätystavaratalon. Tarkempi aikataulu varmistuu lähiviikkoina. 
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- Sini Marttinen, Kallio-Käpylän osasto. Sini on ollut aktiivisesti mukana 

vastaanottokeskuksissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa ja loppuvuodesta 

2015 aloitti myös vankilavierailijana Helsingin vankilassa 

 

- Salma Tähtivuo, Keski-Espoon osasto. Salma on osaston 

monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö ja vastaanottokeskusyhteyshenkilö. 

 

Jäsenmäärä 29.2.2016 

 

Vuoden 2016 jäsenmaksulaskun eräpäivä oli maaliskuun alussa, tietoja 

jäsenmaksunsa maksaneiden määrästä ei vielä ole. Uusia jäseniä on alkuvuonna 

liittynyt 75. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Piirissä on noin 360 työntekijää. Työaikajärjestelmässä on 28 piiritoimistossa ja 

334 vastaanottokeskuksissa työskentelevää kuukausipalkkaista. Lisäksi 

vastaanottokeskuksissa on tuntipalkkaisia työntekijöitä 70. Määrä kasvaa vielä 

hieman Ruskeasuon alaikäisyksikön käynnistämisen takia. 

 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 

Pohjola Varainhoito Oy:n hoitamien piirin sijoitussalkkujen arvo oli ajalla 1.1.-

29.2.2016 laskussa -3,7 %. 

 

Vastaanottokeskustoiminta 

 

Turvapaikanhakijatilanne on vaikeasti ennustettava. Maahan saapuu tällä hetkellä 

vähän turvapaikanhakijoita, mutta ei voida arvioida miten Syyrian ja Irakin 

tapahtumat tai Kreikan tilanne ja EU:n mahdollinen taakanjako vaikuttaa 

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään. 

 

Maahanmuuttovirastolla on paineita vähentää kapasiteettia. Punainen Risti on 

sulkenut kaksi yksikköä, pysäyttänyt usean kohteen käynnistämisen ja 

vähentänyt yksiköiden kapasiteettia. HUPin yksiköissä ei vielä ole tiedossa 

henkilöstövaikutuksia, mutta paineet muutoksiin kasvavat. 

 

Maahanmuuttovirasto julkisti 29.2. viime vuoden toimintakertomuksen. Sen 

mukaan HUP on kustannusten osalta Suomen suurin vastaanotto-operaattori, 

muita suuria ovat Helsingin kaupunki, Luona Oy sekä Punaisen Ristin Lapin, 

Hämeen ja Varsinais-Suomen piiri.  

 

Maahanmuuttovirasto on viimein toimittanut piirille ns. pääsopimuksen 

allekirjoitettavaksi. Sopimuksen mukaan piirin kaikkien vastaanottoyksiköiden 

(15) kapasiteetti on enintään 4 273 paikkaa. Vuoden 2016 ennakoidut 

kokonaiskustannukset ovat yli 65 miljoonaa euroa. 

 

Toimitilat 

 

Salomonkadun 3. kerroksen ilmanvaihdon kapasiteetti ei vastaa tarvetta. Piirissä 

on aloitettu selvittämään vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi. Mahdollista on 

lisätä tehoa ilmanvaihtoon tai etsiä uusi tila suhteellisen läheltä. Keskustoimiston 

kiinnostusta yhteistyöhön selvitetään.  
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Osastojen mahdolliset yhdistymiset 

 

Muutamassa piirin osastossa (Loviisanseutu ja Liljendal, Ekenäs ja Tenala sekä 

Kirkkonummi ja Kyrkslätt svenska) käydään alustavia keskusteluja osastojen 

mahdollisesta yhdistymisestä 1.1.2017 alkaen.  

 

Osastofoorumit ja ryhmien kokoukset 

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän seuraava kokous on 17.3., sosiaalitoiminnan 

ohjausryhmän kokous 17.5. ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmän kokoukset 

4.4. ja 16.5. 

 

 

Osastofoorumit v. 2016 

Helsinki 28.4. klo 18 Keski-Helsingin osasto 

1.9. klo 18 Pohjois-Helsingin osasto  

22.11. klo 18 Länsi-Helsingin osasto 

Espoo – Kauniainen 27.4. Tapiola 

7.9. Villa Apteekki 

16.11. Valpuri 

Vantaa 16.5. Tikkurila 

12.9. Tikkurila 

14.11. Länsi-Vantaa 

Itä-Uusimaa 18.5. Porvoo 

Västra Nyland 18.5. Hanko 

Länsi-Uusimaa 4.4. Nummi-Pusula 

Keski-Uusimaa 10.3. Järvenpää 

 

 

 

* * * 

 

 

Lisätietoja Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@punainenristi.fi 

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

 

 

 

SVENSK RESUME 

 

Periodens sista styrelsemöte hölls 8.3.2016 på Salomonsgatan i Helsingfors. 

Styrelsen godkände årets 2015 bokslut och verksamhetsberättelse. Verksamheten 

ökade kraftigt under hösten på grund av alla mottagningscentraler som distriktet 

grundade. Även bokslutet och verksamhetsberättelsen präglades av denna 

verksamhet. Distriktets årsmöte sammankallades 16.4.2016. Mötet hålls i 

Finlandiahuset. 

 

Annat som behandlades under mötet var val av Årets unga funktionär, 

Fördomsfria föregångare samt en mängd med förtjänsttecken. 
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KUTSU 

 

Helsingin ja Uudenmaan piiri juhlistaa rasisminvastaista päivää maanantaina 21.3. klo 18 

iltatilaisuudella performanssin, paneelin ja palkitsemisen merkeissä. Paikkana on TEAK eli 

Teatterikorkeakoulu, osoite Haapaniemenkatu 6, Helsinki. 

 

Ilmoittautua kannattaa nyt! 

https://www.lyyti.in/rasisminvastainenpaiva 

 

 

Pakolaisesta suomalaiseksi  

– kotoutumista ja yhdenvertaisuutta yhteisvoimin 

 

18.00 Tekemään tänne on tultu eikä olemaan!   

- paneelikeskustelu pakolaisprosessin vaikutuksista yksilöön sekä 

toiminnallisuuden ja osallisuuden merkityksestä kotoutumiseen. 

 

Keskustelijoina SPR:n maahanmuuttajaohjelman päällikkö Johanna Matikainen, 

Turun kriisikeskuksen Serene-hankkeen kriisipsykologi Antti Klemettilä, Monik 

ry:n projektipäällikkö Liban Ismail, SPR:n vapaaehtoiset ystävätoimijat Kaisa Berg 

ja Anneli Davidsson sekä turvapaikanhakijoita pääkaupunkiseudulta 

 

19.00 Made in Baghdad –performanssi 

Forssassa asuvan irakilaistaustaisen teatteriohjaajan, Bakr Hassan:on, esitys 

kuvaa pakolaisuuden tarinaa koskettavasti ja vaikuttavasti. Ensiesitys 

pääkaupunkiseudulla! 

 

19.30 Ennakkoluuloton edelläkävijä-tunnustus 

- Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila luovuttaa vuoden 2016 

tunnustuksen 

 

20.00 Tilaisuus päättyy 

 

 

https://www.lyyti.in/rasisminvastainenpaiva

