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HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2021 
 

Hallitus käsitteli kokouksessaan mm. piirin toiminnan painopisteitä v. 2022, ansiomerkki- 
ja ansiomitalihakemuksia sekä nimesi jäsenet piirin hallituksen kehittämisryhmiin.  

 
Nuorisotoiminnan tilannekuva  
  

Kokouksen aluksi nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä esitteli piirin 
nuorisotoimintaa. Helsingin ja Uudenmaan piirissä 1020 on nuorisojäsentä. Jäsenten 
määrä ei kerro toiminnan määrästä. Vaikka jäsenmäärä on laskenut, niin toiminnan määrä 
on lisääntynyt. 
 
Nuorisotoiminta on monipuolista alle 29-vuotiaille suunnattua toimintaa, ei pelkästään  
Reddie Kids –kerhoja, nuorten ryhmiä tai kesäleirejä. Nuoret voivat osallistua lähes mihin 
tahansa toimintaan, kunhan heidät toivotetaan tervetulleiksi. He haluavat auttaa, ja olla 
mukana suunnittelemassa toimintaa ja ottaa vastuuta. 
 
Suosittua toimintaa tällä hetkellä on nuorten ystävätoiminta, kohtaamiskahvilat, 
hengailuillat, kaveritaitoja-toiminta, ystävävälitys, nuorten aikuisten kesäklubi, 
LäksyHelppi-toiminta, yksintulleiden nuorten toiminta ja erilaiset yhteisölliset tapahtumat.  
 

Piirin toiminnan painopisteet 2022  
 

Hallitus on valmistellut vuoden 2022 toiminnan painopistealueita yhdessä henkilöstön 
kanssa työseminaarissa syyskuussa. Tämän jälkeen työvaliokunta ja johtoryhmä ovat 
jatkojalostaneet painopistealueita.  

 
Piirin toiminnan suunnitellut painopistealueet v. 2022 ovat:  
  
- Osastotoiminnan tuki ja kehittäminen 
- Valmius ja auttamiskyvyn vahvistaminen 
- Viestinnän ja digitalisuuden kehittäminen 

 
Hallitus hyväksyy piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion v. 2022 joulukuun 
kokouksessaan.  
 

Kehittämisryhmät  
 

Piirin hallitus on perustanut kolme kehittämisryhmää ja nimennyt kesäkuussa ryhmiin 
piirin hallituksen ja piiritoimiston edustajat. Loppukesällä kehittämisryhmiin haettiin 
jäseniksi vapaaehtoisia, hakemuksia tuli yhteensä 20.  
 
Hallitus nimesi ryhmät hallituksen edustajien ja työntekijöiden valmisteleman ehdotuksen 
pohjalta seuraavasti: 
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Vapaaehtois- ja osastotoiminta  
- Aulikki Blomqvist, Porvoo  
- Nanna Katavisto, Lounais-Espoo 
- Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo 
- Jarkko Mikkonen, Keski-Espoo  
- hallituksen edustajat ryhmässä Pekka Piri ja Kirsi Laatikainen  
- piiritoimistosta Emilia Jokiaho ja Helena Heinonen 

 
Valmius ja auttamiskyky  
 
- Anders Blomberg, Kehä-Espoo 
- Elina Kinnunen, Lounais-Espoo  
- Tuija Mörsky, Nurmijärvi 
- Anna Mikkonen, Kallio-Käpylä 
- Maria Nygren, Pohjois-Helsinki 
- Charlotta Pohan, Itä-Helsinki  
- hallituksen edustajat Karoliina Pilli-Sihvola ja Kukka Nuora 
- piiritoimistosta Mehalet Yared ja Niina Hirvonen 
 
Digitaalisuus ja viestintä  
 
- Tony Ahlqvist, Herttoniemi 
- Laila Bröcker, Tikkurila 
- Sari Koskenkorva, Espoo 
- Marja Salovaara, Tapiola 
- hallituksen edustajat Pekka Laukkanen ja Veera Niemi 
- piiritoimistosta Helena Holm-Cüzdan ja Maria Koskijoki 
 
Hallitus antoi kehittämisryhmien ensimmäisiksi tehtäviksi järjestäytymisen ja oman 
toiminta-alueensa tilannekuvan määrittämisen seuraavaan kokoukseen 14.12. mennessä. 
Hallitus valtuutti piiritoimiston johtoryhmän ohjausryhmänä määrittämään 
kehittämisryhmien ohjausmallin ja käsittelee sen seuraavassa kokouksessaan 14.12.  

 
Piirin kanta vastaanottokeskustoimintaan  
 

Maahanmuuttovirasto (Migri) on perustamassa Dynaamista hankintajärjestelmää 
vastaanottotoiminnan kilpailuttamiseen jatkossa. Migri on käynyt jokaisen piirin kanssa 
tekniset neuvottelut vastaanottokeskustoiminnasta touko-kesäkuussa.  
 
Vastaanottokeskustoiminnan riskit kasvavat ja kannattavuus heikkenee. 
Hallintokulukorvaukset ovat jatkossa aiempaa pienemmät. Verottaja on linjannut, että 
myös Punaisen Ristin vastaanottokeskustoiminta on elinkeinotoimintaa eli veronalaista.  
Piirillä ei ole – toisin kun kaupallisilla alan toimijoilla – valmiina kiinteistöjä tai 
henkilökuntaa vastaanottokeskusten perustamista varten. Hallitus päätti, että  
 

1) piirillä on valmius tarjota väliaikaisesti (noin 6 kk) hätämajoitusta laajassa 
maahanmuuttotilanteessa Punaisen Ristin tehtävän mukaisesti 
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2) piiri ilmoittautuu mukaan Migrin dynaamiseen hankintajärjestelmään 
vastaanottokeskusten kilpailutukseen varautumista varten 

3) piirin tavoitteena ei ole perustaa pitkäaikaisesti toimivia (yli 6 kk) varsinaisia 
vastaanottokeskuksia jatkossa. 
 

Huomionosoitukset   
 

Piirin hallitus myönsi osastojen esityksen perusteella Suomen Punaisen Ristin ansiomerkin 
14 vapaaehtoiselle. Ansiomerkki voidaan myöntää vapaaehtoiselle, joka on ollut mukana 
toiminnassa vähintään kuusi vuotta ja on Punaisen Ristin jäsen. Hakemuksia tehtiin 
kaikkiaan 16, niistä kaksi ei täyttänyt myöntämisen edellytyksiä. 

 
Tasavallan presidentti myöntää Punaisen Ristin ansiomitalit ansioituneille Punaisen Ristin 
jäsenille. Ansiomerkkiohjeen mukaan piirin hallitus käsittelee osastojen tekemät 
ansiomitalihakemukset, jotka sen jälkeen toimitetaan eteenpäin järjestön hallituksen 
käsittelyyn.  

 
Kultaisia ansiomitaleita haettiin yksi kappale ja hopeisia ansiomitaleita 14 kappaletta, 
joista kaikkia piirin hallitus puolsi. Pronssisia ansiomitaleita haettiin 24 kappaletta, joista 
18 puollettiin. Jos hopeisen/pronssinen ansiomitalin saajalle ei ole aiemmin myönnetty 
ansiomerkkiä, henkilölle esitetään samalla myönnettäväksi ansiomerkin kanto-oikeus.  
 

Kunniajäsenten kutsuminen 
 

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseniksi henkilöitä, jotka 
ovat ansioituneet järjestön alueellisessa tai paikallisessa toiminnassa. Yleiskokous voi 
kutsua järjestön kunniajäseniksi niitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet järjestön 
toiminnassa ja  osaston kokous niitä, jotka ovat ansioituneet järjestön paikallisessa 
toiminnassa. 
 
Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yleiskokouksessa sekä sen järjestöyksikön 
kokouksessa, joka on kutsunut hänet kunniajäsenekseen. Kunniajäsenellä ei ole muita 
henkilöjäsenen oikeuksia eikä velvollisuuksia. 
 
HUP on edellisen kerran kutsunut kunniajäseniä v. 2006 (Olla Holmström ja Uolevi 
Sandroos) ja v. 2007 (Pekka Myllyniemi). Kuluvana vuonna on kulunut 75 vuotta piirin 
perustamisesta, ja aika voisi olla sopiva uusien kunniajäsenten kutsumiselle.  
 
Hallitus kävi keskustelun kunniajäsenten kutsumisesta ja antoi piiritoimistolle tehtäväksi 
valmistella asiaa hallituksen joulukuun/helmikuun kokoukseen.  

 
Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkintoryhmän nimeäminen 
 

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -
tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella 
on toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. 
Tunnustus jaetaan rasisminvastaisella viikolla 21.-27.3.2022.  
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Helsingin ja Uudenmaan piiri on jakanut huomionosoituksen yhdeksän kertaa. Sen sai 
vuonna 2011 Helsingin kaupunki (henkilöstöyksikkö), 2012 Rebecca Holm, 2013 Rosa 
Åkerlund, 2014 Golalah Lotfollahi, 2015 Reija Lampi-Parvela, Johanna Kivi sekä Espoon 
Tähtiniityn koulun 5A-luokka, 2016 Linnéa Mynttinen, 2017 Sunniva Drake, 2018 Helsingin 
monikulttuurisen päiväkeskus Mosaiikin vapaaehtoiset, 2019 Hassen Hnini, 2020 
Sininauhasäätiön vapaaehtoiset ja 2021 Ala Saeed. 

 
Piirin hallitus nimesi valinnan tekevään palkintoryhmään Pekka Laukkasen ja Karoliina Pilli-
Sihvolan. Palkintoryhmän sihteerinä toimii Quynh Ly/Stefano Rigatelli. Hallitus vahvistaa 
tunnustuksen saajan kokouksessaan 1.2.2021. 

 
Henkilöstöasiat 
 

Suunnittelijaksi Paperittomat-ohjelmaan on valittu Sanna Sillanpää. Hän aloittaa 
tehtävässä marraskuun alussa. 
 
Varautumisen ja valmiuden asiantuntijan rekrytointi on edennyt, valitun henkilön nimi on 
selvillä lähipäivinä.  

 
Taloustilanne 08/2021  

 
Piirin hallitus sai tiedoksi talouskatsauksen 1 – 8/2021. Koko piirin tulos on selvästi 
budjetoitua parempi. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat sijoitustoiminnan 
budjetoitua parempi tulos ja varsinaisen toiminnan säästöt. Erityisesti henkilöstökulut 
sekä koulutus- ja valmennuskulut ovat olleet budjetoitua pienemmät. 
 

Osastojen itsearviointien tilanne ja aluetapaamiset 
 

Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauksen mukaisesti Itsearviointi tehdään 
jokaisessa Punaisen Ristin osastossa. HUPissa itsearviointi on tehty tai sen tekemisestä on 
sovittu 17 osastossa.  

 
Kaikki loppuvuoden osastofoorumiajankohdat on sovittu. Vuonna 2022 osastofoorumeista 
käytetään nimitystä aluetapaamiset. 
 

Seuraava kokous 
 

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 14.12.2021.  
 

* * * 
 

Lisätietoja: Päivi Vuorimaa, paivi.vuorimaa@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 


