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PIIRIN VUOSIKOKOUS JA  

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 22.4.2017 

 

Piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 22.4.2017 Helsingissä. Myös piirin hallitus 

kokoontui samana päivänä lyhyeen kokoukseen, jossa keskusteltiin 

yleiskokouksessa tehtävistä luottamushenkilövalinnoista. 

 

Piirin puheenjohtajana jatkaa Hannu Harri, 

varapuheenjohtajana Katja Kuusela 

 

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosikokous vahvisti piirin 

tilinpäätöksen ja piirin hallituksen kertomuksen vuodelta 2016. Lisäksi 

kokouksessa vahvistettiin piirin hallituksen hyväksymä työsuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Pekurinen  

Keski-Helsingin osastosta. 

 

Piirin hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä erovuoroisten tilalle. Piirin puheenjohtajana 

jatkaa Hannu Harri (Keravan osasto) ja varapuheenjohtajana Katja Kuusela 

(Pohjois-Helsingin osasto). Lisäksi hallituksen jäseneksi valittiin vaalitoimikunnan 

esityksen mukaisesti Linda Basilier (Kyrkslätt svenska), Anders Blomberg (Kehä-

Espoo), Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), Irmeli Metsänen (Itä-Helsinki) ja 

Teemu Väisänen (Laajasalo).  

 

Hallituksessa jatkavat lisäksi Otto Kari (Länsi-Helsinki), Max Lindholm (Helsingfors 

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

(Mäntsälä).  

 

Vuosikokous nimesi myös vaalitoimikunnan valmistelemaan vuosikokouksessa 

2018 tehtäviä valintoja. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Leila Kinnari 

(Pohjois-Helsinki), varapuheenjohtajaksi Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo) ja 

jäseniksi Simo-Pekka Hämäläinen (Keski-Helsinki), Marika Laukkanen (Länsi-

Helsinki), Katja Lehtisaari (Länsi-Vantaa), Markku Metsävuori (Korso) ja Veli-Matti 

Salo (Borgå – Porvoo). 

 

Vuoden osasto ja vuoden nuori toimija 

 

Vuoden osasto –palkinnon sai tänä vuonna Pohjois-Helsingin osasto ja Vuoden 

nuori toimija –tunnustuksen Veera Vikstedt Etelä-Lohjan osastosta.  

 

Yleiskokous 10.-11.6.2017  

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous lähestyy. Suomen Punaisen Ristin jäsenet 

kokoontuvat Finlandia-talolle Helsinkiin 10.-11.6.2017. Silloin päätetään 

järjestömme toimintalinjaus tuleville kolmelle vuodelle sekä valitaan järjestön 

luottamusjohto. 

 

Ilmoittautuminen päättyy jo tämän kuun lopussa perjantaina 28.4., joten toimi 

pian! Ilmoittautuminen yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten etkoille tehdään 

tätä linkkiä klikkaamalla:  

 

https://www.lyyti.in/SPR_Yleiskokous_2017_4535/fi 

https://www.lyyti.in/SPR_Yleiskokous_2017_4535/fi


HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRIN 

HALLITUS TIEDOTTAA 

 

 

 25.4.2017 

  

 

Tätä kirjoitettaessa HUPin osastoista on ilmoittautunut 72 edustajaa eli 51,8 % 

kaikista mahdollisista. Vielä ehtii ilmoittautua, kannustamme ihan jokaista piirin 

osastoa lähettämään edustajansa yleiskokoukseen.  

 

Punaisen Ristin yleiskokous on paljon enemmän kuin pelkkä kokous. Siellä 

tutustuu Punaisen Ristin toimijoihin eri puolilta, saa laajan katsauksen järjestön 

monipuoliseen toimintaan tapahtumatori Gimiksellä ja voi osallistua iloiseen 

iltajuhlaan Musiikkitalolla. Äänivaltaisten edustajien lisäksi osaston kannattaa 

nimetä kokouksen seuraajia/tarkkailijoita, erityisesti nyt kun kokous on 

vuosikymmeniin ensimmäisen kerran oman piirin alueella. 

 

Yleiskokouksessa suoritettavat henkilövaalit 

 

Ehdotukset yleiskokouksessa valittavien järjestön valtuuston ja hallituksen 

jäsenistä tulee jättää viimeistään 28.4. Tosin sääntöjen mukaan ehdokkaita voi 

asettaa vielä kokouksessakin. 

 

Piirin hallitus kävi läpi tilannekuvan ehdokkaista järjestön hallituksen ja 

valtuuston eri tehtäviin. Hallituksen tiedossa on, että piirin osastot ovat 

asettaneet useampia ehdokkaita järjestön hallitukseen ja valtuustoon, mutta 

erityisesti valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan vielä lisää ehdokkaita 

piirin alueelta.  

 

Piirin hallitus päätti, että se esittää järjestön nykyistä puheenjohtajaa Pertti 

Torstilaa jatkamaan tehtävässään. Muita ehdokkaita hallitus ei nimennyt.  

 

Lisäksi piiri esittää järjestön tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers 

Oy:tä ja heidän nimeämäänsä vastuullista tilintarkastajaa. 

 

HUPin osastojen äänivaltaisten edustajien tapaaminen 22.5. 

 

Kutsumme Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen äänivaltaiset 

yleiskokousedustajat yhteiseen tapaamiseen maanantaina 22.5. klo 18 – 20 

Finlandia-talon Veranda 1 -kokoustilassa. Kahvia ja pientä suolaista on tarjolla  

klo 17.30 alkaen.  

 

Illan aikana on mahdollisuus keskustella yleiskokouksessa käsiteltävistä asioista, 

mm. toimintalinjausehdotuksesta, sääntöuudistuksesta sekä 

luottamushenkilövalinnoista. Lähetämme toukokuun alussa kutsun kaikille 

äänivaltaisille edustajille, mutta päivämäärä kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt. 

 

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@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi  
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SVENSK RESUMÉ 

 

Årsmötet 

 

Vid distriktets årsmöte den 22.4.2017 behandlades stadgeenliga ärenden. 

Årsmötet godkände distriktets bokslut och styrelsens redogörelse för år 2016. 

Distriktets arbetsplan för 2017 godkändes också och budgeten för år 2017 likaså. 

 

Hannu Harri (Keravan osasto) fortsätter som ordförande och Katja Kuusela 

(Pohjois-Helsingin osasto) som vice ordförande. Till styrelsemedlemmar valdes 

Linda Basilier (Kyrkslätt svenska), Anders Blomberg (Kehä-Espoo), Mia Jalonen-

Tuovila (Länsi-Vantaa), Irmeli Metsänen (Itä-Helsinki) och Teemu Väisänen 

(Laajasalo). 

 

Medlemmar Otto Kari, Max Lindholm, Pekka Piri, Ria Tahvanainen och Satu 

Wallenius fortsätter i styrelsen.  

 

Ordinarie stämman, anmälan  

 

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

finns på RedNet. 

 

https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017 

 

Ordinarie stämman,  

möte för de röstberättigade representanterna från de olika avdelningarna inom HND 

 

Vi bjuder in de röstberättigade representanterna från de olika avdelningarna inom 

Helsingfors och Nylands distrikt till en gemensam träff måndagen den 22.5 kl. 18 

– 20. Platsen är mötesutrymmet Veranda 1 i Finlandiahuset, (ingång från 

Karamsinsstranden, dörr K4). Det bjuds på kaffe och något salt från och med kl. 

17.30. 

 

Under kvällen finns det möjlighet att diskutera olika frågor med anknytning till 

den ordinarie stämman, t.ex. förslaget till verksamhetsstrategi, stadgereform och 

valet av förtroendevalda. 

 

En inbjudan kommer att skickas till alla röstberättigade representanter senare i 

vår, men det lönar sig att skriva in datumet i kalendern redan nu. 

 

https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017

