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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Aika

Perjantai 17.5.2019, kello 13.00-15.57

Paikka

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50
1.

KOKOUKSEN AVAUS
Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa Ollila avasi kokouksen kello 13.00.
Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja nosti esille vallitsevan asenneilmapiirin ja SPR: n roolin inhimillisten arvojen ja pienten hyvien tekojen esillä
pitämisessä.

2.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Sihteerin kutsuminen
Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen.

2.2

Pöytäkirjan tarkastajan vaali
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Parkkari ja Veli-Matti Salo.

2.3

Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin ääntenlaskijoiksi Pasi Murto ja Pia Yli-Pirilä.

3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1

Kokouskutsu
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty valtuuston jäsenille SPR-asetuksen
35 §: n mukaisesti, vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu oli
lähetetty 16.4.2019.

3.2

Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen
Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat.
Valtuusto myönsi läsnäolo-oikeuden myös kokouksessa paikalla oleville
muille henkilöille.

3.3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouksen alkaessa paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 18 muuta valtuuston
jäsentä sekä 4 valtiovallan edustajaa. Yksi valtuuston jäsen saapui kokoukseen myöhemmin.

4.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista muutettuna niin, että kohta 6 käsitellään ennen
kohtaa 5.
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VAIN IHMISIÄ - KOHTAAMISKAHVILA
Valtuustolle kerrottiin SPR: n, Amnesty International Suomen osaston sekä
Kirkon Ulkomaanavun yhteisestä Vain Ihmisiä -kampanjasta. Valtuusto
osallistui kohtaamiskahvilaan kampanjan materiaaleja hyödyntäen.
Valtuusto totesi konseptin olevan hyvä ja kannusti osastoja käyttämään
kampanjan materiaaleja hyödyksi toiminnassaan myös kampanjan päätyttyä.

6.

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS
Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskeisiä nostaja järjestön toiminnasta vuodelta 2018
Yritystutkimuksen tuloksia järjestön viestinnästä
Järjestön taloutta
Tukipalveluiden kehittämistä
IFRC: n strategialuonnosta 2030
Järjestön tulevaisuuden näkökulmia, erityisesti muutoksia vapaaehtoisuudessa
Pisara-valmiusharjoitusta 2019
Vapaaehtoisten kiittämistä
Kansainvälistä tilannetta: Mozambik, Syyria

Katsaus merkittiin tiedoksi.

7.

SÄÄNTÖJEN 49 §:n ASIAT

7.1

Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Valtuusto käsitteli hallituksen kertomuksen ja järjestön tilinpäätöksen vuodelta 2018.
Valtuuston jäsenet esittivät kysymyksiä Katastrofirahaston keräyskuluprosentista, henkilöstön määrän kasvusta sekä sijoitustoiminnasta. Todettiin,
että Katastrofirahaston keräyskulukattoa on nostettu 20%:iin. Henkilöstökulujen kasvu liittyy kansainvälisen henkilöavun laajuuteen vuonna 2018,
erityisesti Bangladeshin sairaalaoperaatiosta johtuen. Sijoitustoiminnan
osalta todettiin tuloksen olevan heikko loppuvuoden 2018 markkinoiden
heikentymisen vuoksi.

7.2

Esitetään yhteenveto SPR:n piirien tilinpäätöksistä vuodelta 2018
{liite 5)
Valtuusto totesi SPR: n piirien tilinpäätökset vuodelta 2018. Keskustelussa
esitettiin huoli piirien talouden riippuvuus vastaanottotoiminnasta. Valtuusto kuitenkin huomioi, että piirit ovat investoineet merkittävästi järjestötoimintaan ja valmiuteen, mikä osaltaan vaikuttaa toiminnan tulokseen.

7.3

Esitetään tilintarkastuskertomus
Valtuusto kuuli tilintarkastuskertomuksen.
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Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille
Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden keskushallinnon tilivelvollisille.

7.5

Vahvistetaan vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö
Valtuusto vahvisti vuoden 2020 jäsenmaksun suuruuden ja kannatusmaksun vähimmäismäärän seuraavasti:
Jäsenmaksut vuodelle 2020
Henkilöjäsen 20 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille 10 €
Ainaisjäsen 300 €
Kannatusjäsen 300 €
Jäsenmaksujen jakoperusteet vuodelle 2020
Uusien henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan
osastolle. Ainaisjäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja keskustoimiston
kesken seuraavasti:
Jäsentyyppi

Jäsenmaksu

Henki löjäsen

20 €

0€

0€

20 €

Alennettu henkilöjäsenmaksu
alle 29-vuotiaille
Ainaisjäsen

10 €

0€

0€

10 €

300 €

90 €

90 €

120 €

Ka n natusjäsen

300 €

Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.

Osasto

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut vuonna 2020 jakautuvat osaston, piirin ja
keskustoimiston kesken seuraavasti:
Jäsentyyppi

Jäsenmaksu Keskustoimisto

Henkilöjäsen

20 €

5€

5€

10 €

Alennettu henkilöjäsenmaksu
alle 29-vuotiaille

10 €

2,5 €

2,5 €

5€

Alle 18-vuotiaat jäsenet
Ai naisjäsen

10 €
300 €

0€
90 €

0€
90 €

10 €
120 €

Kannatusjäsen

300 €

Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.
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Osasto
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Piirien ja keskustoimiston väliseen jakoon on tehty muutos, koska keskustoimistolle kohdistuu merkittäviä kuluja jäsenhankinnasta, jäsenviestinnästä sekä jäsenrekistereiden ylläpidosta ja muutoksella katetaan osa tästä alijäämästä. Muutos vähentää piirien yhteenlaskettua jäsenmaksutuloa yhteensä noin 60 tuhannella eurolla.
Vuonna 2020 alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan
osastolle vuosien 2015-2019 tapaan.
8.

ORIMATTILAN OSASTON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRISTÄ HÄMEEN PIIRIIN
Kokouksen puheenjohtajana kohdissa 8-10 toimi valtuuston varapuheenjohtaja Päivi Kuntze.
SPR-asetuksen (827/2017) 32§:n mukaisesti valtuusto määrää piirien rajat.
Orimattilan osasto on syyskokouksessaan 19.11.2018 päättänyt esittää, että Orimattilan osasto siirretään Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiristä Hämeen piiriin. Helsingin ja Uudenmaan piirin ja Hämeen piirin hallitukset sekä järjestön hallitus ovat kaikki käsitelleet asiaa osaltaan ja
puoltaneet siirtoa.
Valtuusto päätti siirtää Orimattilan osaston Helsingin ja Uudenmaan piiristä
Hämeen piiriin 1.1.2020 alkaen.

9

HALLITUKSEN KYSELYTUNTI
Kyselytunnin aluksi järjestön puheenjohtaja Pertti Torstila piti puheenvuoron, jossa hän nosti esiin järjestön toiminnasta ajoittain esiintyvät virheelliset tiedot. Järjestön puheenjohtaja piti tärkeänä, että järjestö toiminnassaan pitää esillä arvojaan ja oikoo vääriä käsityksiä.
Hallitukselle esitettiin seuraavat kysymykset:
Punainen Risti Ensiapu Oy
Hallitukselle esitettiin kysymys järjestön asemasta ensiapu koulutusmarkkinoilla yrityksen perustamisen jälkeen. Pääsihteeri vastasi, että yritys menestyy markkinoilla odotusten mukaisesti, mutta samaan aikaan järjestön
on kiinnitettävä enemmän huomiota järjestön muuhun ensiaputoimintaan,
mihin yhtiön perustaminen on vapauttanut resursseja.
OMA Punainen Risti
Hallitukselta kysyttiin OMA Punainen Risti kehittämisestä sekä mahdollisuudesta jakaa hyviä käytäntöjä sen käytössä, esim. tietopankin kautta.
Lisäksi valtuusto keskusteli jäsenhankinnasta sekä siitä, miten järjestön
monipuolinen toiminta saataisiin näkymään julkisuudessa yhtä monipuolina.

10

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Valtuuston seuraava kokous pidetään perjantaina 15.11.2019. Tätä edeltä-
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vänä päivänä 14.11. järjestetään Geneven sopimusten 70-vuotisjuhlaseminaari, johon valtuuston jäsenet kutsutaan.

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15. 57.
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