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PIIRIN VUOSIKOKOUS JA  

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 16.4.2016 

 

Piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 16.4.2016 Finlandia-talossa Helsingissä. 

Myös piirin hallitus kokoontui samana päivänä lyhyeen kokoukseen, jossa käytiin 

läpi muutamia ajankohtaisia asioita ja keskusteltiin vastaanottokeskusten 

lakkauttamisen vaikutuksesta piirin talousarvioon. 

 

Vastaanottokeskuksia lakkautetaan 

 

Tänä vuonna Suomesta on turvapaikkaa hakenut vähän yli 2 300 henkilöä ja 

samaan aikaan Maahanmuuttoviraston kapasiteetti käsitellä 

turvapaikkahakemuksia on kasvanut. Maahanmuuttovirasto on tämän vuoksi 

päättänyt vähentää vastaanottotoiminnan kapasiteettia merkittävästi.  

 

Maahanmuuttovirasto ilmoitti 29.3.2016 päätöksestään lakkauttaa kuusi Helsingin 

ja Uudenmaan piirin ylläpitämää vastaanottoyksikköä ja supistaa kolmen 

vastaanottoyksikön kapasiteettia. Lakkautusten ja supistamisten seurauksena 

majoituspaikkoja vähenee yhteensä 1 087. 

 

Lakkautettavat aikuisyksiköt ovat Helsinki, Sturenkatu ja Vuoranta sekä 

Raasepori, Resort ja Vihti, Hopeaniemi. Lisäksi kapasiteettia supistetaan 

Orimattilassa ja Kirkkonummen Aavarannassa. Alaikäisten ilman huoltajaa 

tulleiden vastaanottoyksiköistä lakkautetaan Helsingin Ruskeasuon 

tukiasumisyksikkö ja Nurmijärven Röykän toimipiste, kapasiteettia supistetaan 

Ruskeasuon ryhmäkodissa. Kaikki toimipisteet lakkautetaan 30.9. mennessä. 

  

Piiri on käynnistänyt toimenpiteet toimeksiantojen toteuttamiseksi. 

Vuokrasopimukset on irtisanottu ja yhteistoimintaneuvottelut aloitettu. 

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat vastaanottokeskustoimintaa, ei piiritoimistoa.  

 

Vastaanottokeskusten lakkauttamisesta seuraa, että piirin vastaanottotoiminnan 

kustannukset laskevat. Kustannusten lasku ei kuitenkaan vaikuta piirin 

talousarvioon, sillä ennuste koko vuoden kustannuksista vastaa talousarviossa 

olevaa kustannusta. Syy tähän oli se, että Maahanmuuttoviraston toimeksiantojen 

mukaiset kustannukset ovat korkeammat kuin piirin talousarviossa, mutta nyt siis 

laskevat talousarviossa olevalle tasolle.  

 

Remontti toimitiloissa 

 

Autotalossa tehdään lämpöpattereiden peruskorjaus, minkä takia piiritoimisto 

joutuu syksyllä väistötilaan remontin ajaksi. Aikataulu vielä tarkentuu, mutta 

tämän hetken arvio on 24.10.-22.12.2016. Kiinteistöyhtiön hankkima väistötila 

sijaitsee osoitteessa Runeberginkatu 5 eli Autotalon naapurissa. Väistöstä ei tule 

kustannuksia piirille. 

 

Henkilöstöasiat 

 

Kauppatieteiden maisteri Piia Eteläpää on valittu piirin uudeksi talouspäälliköksi. 

Hänellä on vahvaa kokemusta taloushallinnosta ja controlling-toimen 

kehittämisestä. Talouspäällikön tehtävän pääpaino on piirin talouden 
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johtamisessa, talousprosessien laadun varmistamisessa ja sisäisen laskennan 

kehittämisessä. Tehtävä on määräaikainen 31.3.2018 saakka.  

 

Vuosikokous 

 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Harri Kainulainen. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat. Vuosikokous vahvisti piirin tilinpäätöksen ja piirin 

hallituksen kertomuksen vuodelta 2015. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin piirin 

hallituksen hyväksymä työsuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. 

 

Piirin hallitukseen valittiin viisi jäsentä erovuoroisten tilalle. Valituksen tulivat 

vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Otto Kari (Länsi-Helsinki), Max Lindholm 

(Helsingfors svenska), Pekka Piri (Tapiola), Ria Tahvanainen (Tuusula) ja Satu 

Wallenius (Mäntsälä). Valituista Otto Kari jatkaa hallituksessa, muut neljä ovat 

uusia jäseniä.  

 

Hallituksessa jatkavat myös puheenjohtaja Hannu Harri, varapuheenjohtaja Katja 

Kuusela ja jäsenet Linda Basilier, Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Leila 

Kinnari ja Irmeli Metsänen.  

 

Vuosikokous nimesi myös vaalitoimikunnan valmistelemaan vuosikokouksessa 

2017 tehtäviä valintoja. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri 

Kainulainen (Laajasalo), varapuheenjohtajaksi Veikko T. Valkonen (Kerava) ja 

jäseniksi Merja Hietala (Mäntsälä), Marika Laukkanen (Länsi-Helsinki), Ulla 

Laukkanen (Kehä-Espoo), Markku Metsävuori (Korso) ja Veli-Matti Salo (Borgå – 

Porvoo). 

 

Vuoden osasto ja vuoden nuori toimija 

 

Vuoden osasto –palkinnon jakoivat tänä vuonna Kirkkonummen osasto ja 

Kyrkslätt svenska avdelning. Molemmat osastot ovat olleet aktiivisesti mukana 

vastaanottokeskusten perustamisessa ja järjestäneet runsaasti 

turvapaikanhakijoiden kotoutumista edistävää toimintaa. Lisäksi osastot tekevät 

tiivistä yhteistyötä keräysten ja tapahtumien järjestämisessä.   

 

Vuoden nuori toimija –tunnustuksen sai Noora Aho Laajasalon osastosta. Noora 

on luotettava toimija, joka on toiminut lukuisissa eri tehtävissä niin osasto- ja 

piiritasolla kuin valtakunnallisestikin. 

 

 

* * * 

 

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

 

 

Minskning av antalet flyktingförläggningar 

 

Migrationsverket har i slutet av mars 2016 beslutat att lägga ner en del av de 

flyktingförläggningar som upprätthålls av Helsingfors och Nylands distrikt. Planen 

är att sex flyktingförläggningar läggs ner och att kapaciteten minskas vid 

ytterligare tre enheter. Nedläggningarna sker eftersom antalet asylsökande som 

kommer till Finland minskat och eftersom Migrationsverket nu har ökade resurser 

för att behandla asylansökningarna. 

 

Distriktet har inlett arbetet med att minska mottagningskapaciteten. 

Hyreskontrakten har sagts upp och samarbetsförhandlingar har inletts. 

Samarbetsförhandlingarna gäller verksamheten vid flyktingcentralerna, inte 

distriktsbyrån.  

 

Årsmötet 

 

Vid distriktets årsmöte den 16.4.2016 behandlades stadgeenliga ärenden. 

Årsmötet godkände distriktets bokslut och styrelsens redogörelse för år 2015. 

Distriktets arbetsplan för 2016 godkändes också och budgeten för år 2016 likaså. 

 

Distriktets styrelse fick nya medlemmar. Valda blev Otto Kari, Max Lindholm, 

Pekka Piri, Ria Tahvanainen och Satu Wallenius. I styrelsen fortsätter ordförande 

Hannu Harri, viceordförande Katja Kuusela och medlemmarna Linda Basilier, 

Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Leila Kinnari och Irmeli Metsänen. 

 

Ordförande Hannu Harri, vice ordförande Katja Kuusela och medlemmar Linda 

Basilier, Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Leila Kinnari och Irmeli Metsänen 

fortsätter.  

 

Kirkkonummen osasto och Kyrkslätts svenska avdelning utnämndes bägge till 

Årets avdelning. Båda avdelningarna har deltagit aktivt i grundandet av 

flyktingförläggningar, och man har organiserat aktiviteter och satsat på 

verksamhet som främjar de asylsökandes integrering i det finska samhället. 

Avdelningarna samarbetar aktivt kring insamlingsverksamhet och kring ordnandet 

av olika evenemang. 


