
Ehdokkaita piirin 
hallitukseeen haetaan



Vuosikokouksessa 2021 valittavat 
luottamushenkilöt

• Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa v. 2021 suoritettavia vaaleja.

• Osastoja pyydetään lähettämään ehdotuksia 
valittavista luottamushenkilöistä.

• Vuosikokouksessa ovat ensi keväänä erovuorossa 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi piirin 
hallituksen jäsentä. 



Piirin hallituksen kokoonpano ja 
erovuoroiset jäsenet v. 2021

Erovuorossa vuosikokouksessa v. 2021:

Puheenjohtaja Jouni Pousi, Kallio-Käpylä 
varapuheenjohtaja Katja Kuusela*, Pohjois-Helsinki 

Jäsenet: Anders Blomberg*, Kehä-Espoon osasto, Mia Jalonen-
Tuovila*, Länsi-Vantaa, Veera Niemi, Hyvinkää, Maria Nygren, 
Pohjois-Helsingin osasto ja Ria Sarasti*, Tuusulan osasto 

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2022: 

Jäsenet: Tiina Hörkkö, Korso, Max Lindholm, Helsingfors svenska, 
Karoliina Pilli-Sihvola, Länsi-Helsinki, Pekka Piri, Tapiola ja Mia 
Salomäki, Keski-Helsinki

*) Henkilöllä sääntöjen sallimat kaudet täynnä.



Mitä ehdokkailta vaaditaan?

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (nro 
827/2017) 18 ja 19 §:n mukaan luottamushenkilöitä ehdolle 
asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää:

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa ottaa 
mahdollisimman tarkoin huomioon: 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• eri ikäryhmien ja sukupuolten edustus



Piirin hallituksessa tarvitaan
erilaisia osaajia

• Ehdokkaita toivotaan eri puolilta piirin aluetta.
• Paikallinen tuntemus oman osaston tilanteesta ja 

toiminnasta tärkeää sekä halu jakaa osaamistaan.
• Punaista Ristiä lähellä olevan viranomaistoiminnan 

tuntemus on hyödyksi. 
• Ehdokkaalla voi ammatin, työn tai harrastuksen kautta 

olla hyödyllistä osaamista ja annettavaa.
• Hallituksen jäsenenä pääsee tutustumaan muihin 

osastoihin, alueisiin ja piiriin sekä tuomaan omaa 
kokemustaan mukaan hallituksen toimintaan.



Kuinka paljon hallitustyöskentely 
vie aikaa?

• Vuodessa keskimäärin kuusi hallituksen kokousta, 
kokoukset arki-iltaisin Helsingissä. 

• Osa hallituksen kokouksista järjestetään kokonaan etänä, 
myös muihin kokouksiin mahdollista osallistua etänä. 

• Kokousten lisäksi saatetaan järjestää 1-2 puolenpäivän 
mittaista seminaaripäivää, joihin osallistuu hallituksen 
lisäksi myös piiritoimiston henkilökuntaa. 

• Hallituksen jäsenet toimivat kummeina eri 
osastofoorumialueilla. Näin he pääsevät tutustumaan 
erilaisten osastojen toimintaan omalla kummialueellaan.

• Matkakulut kokouksiin korvataan.



Ehdotukset 1.2.2021 mennessä

• Osastoja pyydetään keskustelemaan mahd. 
ehdokkaista ja jakamaan some-kanavillaan 
ilmoitusta. 

• Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
1.2.2021. Suosittelemme ehdokaslomakkeen 
täyttämistä netissä (linkki xxx). 

• Ehdotuksen voi lähettää myös vaalitoimikunnan 
sihteerille Tuula Korhoselle, sähköposti tuu-
la.korhonen@punainenristi.fi

•

mailto:tuu-la.korhonen@punainenristi.fi


Lisätietoja voi kysyä 
vaalitoimikunnan jäseniltä

Puheenjohtaja Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo
Varapuheenjohtaja Lotta Mäkelä, Länsi-Helsinki

Jäsenet
Nea Asula, Pohjois-Helsinki
Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki
Torsten Ragnell, Ekenäs-Tenala
Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo
Satu Wallenius, Mäntsälä

Lisätietoja myös Rednet:issä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/57328

https://rednet.punainenristi.fi/node/57328
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