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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Aika

Perjantai 20.5.2022 klo 13.02-17.02

Paikka

Scandic Marina Congress Center ja Teams-etäyhteys

1

KOKOUKSEN AVAUS
Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.02.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätetään kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä
Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (827/2017) 72 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että kyseiseen kokoukseen voi osallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.
Valtuusto päätti, että kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Mahdollisuudesta oli maininta kokouskutsussa.

2.2

Sihteerin kutsuminen
Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen.

2.3

Pöytäkirjan tarkastajan vaali
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Kuokkanen. Tarkastajan poistuessa kokouksessa kohdassa 8, valittiin kokouksen loppuosan tarkastajaksi Leila Kinnari.

2.4

Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin ääntenlaskijaksi Pekka Piri.

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 22.4.2022.

3.2

Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen
Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouksen
alkaessa paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 23 muuta valtuuston jäsentä sekä 4 valtiovallan edustajaa. Kaksi valtuuston jäsentä saapui kokoukseen myöhemmin.
Todettiin lisäksi paikalla olevat toimivan johdon edustajat, toiminnanjohtajat sekä piirien puheenjohtajat.

4

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.

5

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

Ukrainan kriisiä: kansainvälinen toiminta, kotimaan toiminta sekä
viestintä ja mainekysymykset
Afrikan sarven ruokakriisiä
yksinäisyystyön kehittämistä
Punaisen Ristin ruoka-aputoimintaa
muutoksia palkkatukeen
riskienhallintaa
Oma Punainen Risti kehitystä

Keskustelussa valtuuston jäsenet toivat esiin, että järjestön tulisi näkyvämmin pitää esillä humanitaarisen oikeuden sääntöjä Ukrainan konfliktiin liittyen. Lisäksi esitettiin kysymys tulevasta Ossi-järjestelmästä.
Katsaus merkittiin tiedoksi.

6
6.1

SÄÄNTÖJEN 49 §:n ASIAT
Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
Valtuusto käsitteli hallituksen kertomuksen ja järjestön tilinpäätöksen
vuodelta 2021.
Tilinpäätöksestä esitettiin tarkentava kysymys Veripalvelun tulokseen liittyen.
Valtuusto huomioi erityisesti osastojen tilinpäätöstietojen alhaisen palautusprosentin ja totesi sen olevan ongelmallista valvonnan toteuttamisen
näkökulmasta.

6.2

Esitetään yhteenveto SPR:n piirien tilinpäätöksistä vuodelta 2021
Valtuusto totesi SPR:n piirien tilinpäätökset vuodelta 2021.
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Esitetään tilintarkastuskertomus
Valtuusto kuuli tilintarkastuskertomuksen.

6.4

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille
Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden keskushallinnon tilivelvollisille.

6.5

Vahvistetaan vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö
Valtuusto vahvisti vuoden 2023 jäsenmaksun suuruuden ja kannatusmaksun vähimmäismäärän seuraavasti:
Jäsenmaksun suuruus

- Henkilöjäsen 20 €
- Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille (aiempi nuorisojäsen)
10 €

- Ainaisjäsen 300 €
- Kannatusjäsen 300 €
Jäsenmaksujen jakoperusteet:
Henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja keskustoimiston seuraavasti:
Jäsentyyppi

Jäsenmaksu

Piiri

Osasto

20 €

Keskustoimisto
0€

Henkilöjäsen

0€

20 €

Alennettu henkilöjäsenmaksu
alle 29-vuotiaille
Ainaisjäsen

10 €

0€

0€

10 €

300 €

90 €

90 €

120 €

Kannatusjäsen

300 €

Jäsenmaksun saa jäsenen hankkiva taho.

Vanhojen, jo olemassa olevien jäsenten jäsenmaksut jakautuvat osaston, piirin ja keskustoimiston kesken seuraavasti:
Jäsentyyppi

Jäsenmaksu

Piiri

Osasto

20 €

Keskustoimisto
5€

Henkilöjäsen

5€

10 €

Alennettu henkilöjäsenmaksu

10 €

2,5 €

2,5 €

5€
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alle 29-vuotiaille
Alle 18-vuotiaat jäsenet
Ainaisjäsen

10 €

0€

0€

10 €

300 €

90 €

90 €

120 €

Kannatusjäsen

300 €

Jäsenmaksun saa jäsenen hankkiva taho.

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle
vuosien 2015–2021 tapaan.

7

UKRAINA KRIISI KOTIMAAN JA KANSAINVÄLISENÄ
OPERAATIONA
Kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja ja kansainvälisen
katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen kertoivat Ukrainan kriisistä operaationa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Valtuusto keskusteli erityisesti siitä, miten Punainen Risti tai Suomi toimisi saman kaltaisessa tilanteessa Suomessa. Todettiin, että kansainvälisen avun vastaanotto Suomessa olisi haasteellista ja tätä on pyritty kehittämään yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Todettiin tilannekeskuksen
raportin osalta, että sen mallia ollaan parhaillaan muokkaamassa ja jatkossa se voitaisiin jakaa myös osastoille.

8

SÄÄNTÖJEN PÄIVITYS YLEISKOKOUKSESSA 2023
Pääsihteeri esitteli alustavat suunnitelmat sääntöjen päivitykselle yleiskokouksessa 2023. Todettiin, että hallitukselle on tähän liittyen lähetetty
aloite kunniajäsenyyttä koskien.
Keskustelussaan valtuusto nosti esille, että nuorten asemaa tulisi vahvistaa päätöksenteossa tarvittaessa myös sääntöjen kautta.
Aihetta käsitellään tarkemmin valtuuston syyskokouksessa.

9

HALLITUKSEN KYSELYTUNTI
Kyselytunnin alussa järjestön puheenjohtaja Elli Aaltonen kertoi hallituksen työskentelyn painopisteistä kuluneelta vuodelta sekä tunnistetuista
tulevaisuuden haasteista. Näihin kuuluvat mm. vapaaehtoistoiminnan uusintaminen, digitalisaatio ja erityisesti sen avulla toiminnasta kertominen
ja toiminnasta kiinnostuneille tiedon löytämisen helpottaminen, rakenteiden uudistaminen toiminnallisuus edellä sekä hyvä mielikuva järjestöstä
vapaehtoisten suunnalta. Hallitus on toimikaudella keskustellut säännöllisesti erityisesti riskienhallinnasta, talouden tasapainottamisesta, sisäisestä tarkastuksesta, digitalisaatiosta, omistajaohjauksesta sekä vastaanottotoiminnasta.
Hallitukselle esitettiin kysymyksiä tai tehtiin kommentteja:
- Toivottiin riskienhallinnan viemistä osastoihin asti
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- Huomion kiinnittämistä kaikilla järjestötasoilla siihen, että osastojen
taloustiedot saataisiin nykyistä kattavammin
- Toivottiin tarkennusta järjestön verkkosivuille keräyskulujen osalta
niin, että siellä kerrottaisiin myös ajankohtaiset tiedot siitä, jos kuluprosentti on ollut hyväksyttyä alhaisempi
- Ystävävälitykseen toivottiin panostusta, johon pääsihteeri vastasi, että
tähän liittyvä hanke on valmistelussa
- Sääntöuudistuksen osalta toivottiin: osastojen yhdistämisen helpottamista, kotimaan avun jakamisen hallinnon keventämistä
- Kiinnitettiin huomiota henkilöstön vaihtuvuuteen kotimaan linjalla ja
erityisesti valmiusyksikössä, jonka osalta kotimaan linjan johtaja taustoitti tilannetta.
- Toivottiin, että ensiapuryhmätoiminta olisi temaattisena aiheena syksyn valtuuston kokouksessa.

10

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Todettiin, että valtuuston seuraava kokous pidetään perjantaina
18.11.2022.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.

Otto Kari
valtuuston puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Hannu Kuokkanen (kohdat 1-8)
pöytäkirjan tarkastaja

Leila Kinnari
pöytäkirjan tarkastaja (kohdat 9-11)

