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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 

 
 
Aika Perjantai 21.5.2021 klo 13.04-16.22. 

 
Paikka Teams-etäyhteys (sekä SPR:n keskustoimisto, Helsinki) 

  
 
 1 KOKOUKSEN AVAUS 

 
Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.04. Avaus-

puheenvuorossaan puheenjohtaja korosti valtuuston roolia 
yleiskokousten päätösten toimeenpanoa valvovana toimieli-
menä ja erityisesti paikkana, jossa valtuusto voi keskustella 

järjestöä koskevista laajoista kysymyksistä ja tulevaisuuden 
suuntaviivoista laajemmassa mittakaavassa.  

 
Valtuuston jäsenet esittäytyivät ja kertoivat taustoistaan Punai-
sessa Ristissä. 

 
 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
 2.1 Päätetään kokoukseen osallistumisesta etä-yhteydellä   

 

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (827/2017) 
72§:n mukaan valtuusto voi päättää, että kyseiseen kokouk-

seen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun tekni-
sen apuvälineen avulla. Tällaisesta osallistumismahdollisuu-
desta 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 Max Lindholm. 

 
 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

 
Valittiin ääntenlaskijoiksi Petri Raita ja Tiia Viljakainen. 

 

 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

 3.1 Kokouskutsu  
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Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty valtuuston jäsenille 

SPR-asetuksen 35 §:n mukaisesti, vähintään neljä viikkoa en-
nen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 23.4.2021. 
 

 3.2 Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen  
 

Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat. 
 

 3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä ko-

kouksen alkaessa paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 
22 muuta valtuuston jäsentä sekä 5 valtiovallan edustajaa. 
Kaksi valtuuston jäsentä saapui kokoukseen myöhemmin.  

 
 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Hyväksyttiin esityslista. Valtuusto kävi keskustelun valtuuston 
sääntömääräisistä tehtävistä ja valtuuston työskentelyn kehit-

tämisestä niin, että valtuusto voi suorittaa valvontavelvollisuu-
tensa. Valtuusto pyysi, että hallitus ja valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston syyskokousta valmistellessaan huomioivat käydyn 
keskustelun. 

 

5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 
 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, 
joka käsitteli: 

 

• Koronapandemiaan liittyvää avustustoimintaa Suo-
messa ja maailmalla; 

• Rahapelijärjestelmän ja järjestörahoituksen muutoksia; 
• Vastaanottotoiminnan tulevaisuutta; 
• Päätöksenteon julkisuutta SPR:ssä; 

• Kansainvälisiä kysymyksiä: Etiopian Tigrayn, Myanma-
rin sekä Afganistanin tilannetta, humanitaarisen avun 

myöntöjä vuonna 2021, kehitysyhteistyöhakuja vuosille 
2022-2025 sekä kansainvälisen avustustyön linjauksen 

päivitystä ja 
• Yritysviestintä 2021 – tutkimuksen tuloksia. 
 

Lisäksi pääsihteeri vastasi kysymykseen avustustoiminnasta 
Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa.  

 
Katsaus merkittiin tiedoksi. 
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6 SÄÄNTÖJEN 49 §:n ASIAT 

 
 6.1 Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020    

 

Valtuusto käsitteli hallituksen kertomuksen ja järjestön tilinpää-
töksen vuodelta 2020. 

 
Tilinpäätöksen osalta valtuuston jäsenet esittivät kysymyksiä 
tai huomioita Katastrofirahaston keräyskuluprosentista, rahas-

tojen tiedoista sekä Veripalvelun poistoista. Lisäksi valtuusto 
pyysi, että sen syyskokouksessa käsiteltäisiin Punainen Risti 

Ensiapu Oy:n tilannetta tarkemmin.  
 
Toimintakertomukseen pyydettiin jatkossa lisättävän kaikki ra-

hastot, vaikka niistä ei olisikaan myönnetty varoja.  
 

6.2 Esitetään yhteenveto SPR:n piirien tilinpäätöksistä vuodelta 
2020  

 

Valtuusto totesi SPR:n piirien tilinpäätökset vuodelta 2020. 
 

 6.3 Esitetään tilintarkastuskertomus  
 
Valtuusto kuuli tilintarkastuskertomuksen. 

 
6.4 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntä-

misestä keskushallinnon tilivelvollisille 
 
Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 

keskushallinnon tilivelvollisille. 
 

6.5 Vahvistetaan vuoden 2022 jäsenmaksun suuruus ja kannatus-
maksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö  

 

Valtuusto vahvisti vuoden 2022 jäsenmaksun suuruuden ja 
kannatusmaksun vähimmäismäärän seuraavasti: 

 
Jäsenmaksun suuruus 

 
Henkilöjäsen 20 €  

• Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille (aiempi nuo-

risojäsen) 10 € 
• Ainaisjäsen 300 € 

• Kannatusjäsen 300 € 
 
Jäsenmaksujen jakoperusteet: 

 
Henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään koko-

naan osastolle. Ainaisjäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja 
keskustoimiston seuraavasti: 
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Jäsentyyppi  Jäsen-
maksu 

Keskus-  
toimisto  

Piiri  Osasto  

Henkilöjäsen 20 €  0 €  0 €  20 €  

Alennettu henki-

löjäsenmaksu 
alle 29-vuotiaille  

10 €  0 €  0 €  10 €  

Ainaisjäsen  300 €  90 €  90 €  120 €  

Kannatusjäsen 300 € Jäsenmaksun saa jäsenen 
hankkiva taho. 

 
Vanhojen, jo olemassa olevien jäsenten jäsenmaksut jakautu-

vat osaston, piirin ja keskustoimiston kesken seuraavasti: 

 

Jäsentyyppi  Jäsen-

maksu 

Keskus-  

toimisto  

Piiri  Osasto  

Henkilöjäsen  20 €  5 €  5 €  10 €  

Alennettu henki-
löjäsenmaksu 

alle 29-vuotiaille 
 

Alle 18-vuotiaat 
jäsenet 

10 €  
 

 
 

10 € 

2,5 €  
 

 
 

0 € 

2,5 €  
 

 
 

0 € 

5 €  
 

 
 

10 € 

Ainaisjäsen  300 €  90 €  90 €  120 €  

Kannatusjäsen 300 € Jäsenmaksun saa jäsenen 
hankkiva taho. 

 
Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan 

osastolle vuosien 2015–2021 tapaan. 
 

 7 HALLITUKSEN KYSELYTUNTI 
 

Kyselytunnin alussa järjestön puheenjohtaja Elli Aaltonen kertoi 

hallituksen työskentelyn painopisteitä. Näihin kuuluvat paikalli-
suuden ja nuorten osallistumisen korostaminen sekä toiminnan 

ja talouden entistä läheisemmästä suunnittelusta ja keskinäi-
sestä tukemisesta. Yhteistyötä piirien hallitusten kanssa on li-
sätty erityisesti talouskysymyksissä. 

 
  Hallitukselle esitettiin kysymyksiä: 

 
  Oman kehittäminen ja vapaaehtoisten digitaaliset palvelut 
 

  Valtuusto kysyi vapaaehtoisten digitaalisten palveluiden kehittä-
misestä sekä erityisesti Oman kehittämistarpeista. 
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Koronapandemian aikana oli syntynyt kokemuksia, että vapaa-

ehtoisille ei ollut riittävästi tarjolla tukea digitaalisten työkalu-
jen käytössä.  

 

Viestintäjohtaja vastasi, että keväällä 2021 perustetussa va-
paaehtoisten digitaalisten palveluiden ohjausryhmässä on va-

paaehtoisten edustus, minkä lisäksi jatkossa järjestetään kai-
kille avoin, muutaman kerran vuodessa kokoontuva digifoo-
rumi, jossa voidaan keskustella palveluiden kehittämistarpeista 

sekä koota kokemuksia olemassa olevista palveluista. Esimer-
kiksi Omassa on vielä jatkotyötä edellyttäviä toiminnallisuuksia, 

mutta näitä työstetään jatkuvasti ja vapaaehtoisia osallistaen ja 
kuunnellen.  
 

Lisäksi talous- ja henkilöstöjohtaja vastasi, että kaikilla osas-
toilla on tällä hetkellä käytössään kaksi punaisen ristin tunnuk-

silla toimivaa sähköpostiosoitetta. Tunnusten laajempaa käyt-
töä sekä siihen liittyvää O365-ympäristön laajentamista osas-
toihin selvitetään huomioiden siihen liittyvät tietoturva-, 

maine-, IT-tuki - ja kustannuskysymykset.  
 

  Ensiapupäivystäjien koulutus ja rekisteröinti 
 

Hallitukselta kysyttiin ensiapupäivystäjien koulutuksen kokonai-

suuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä huomioiden mm. Pu-
nainen Risti Ensiapu Oy:n rooli ensiapukoulutusten järjestäjänä. 

Lisäksi kysyttiin rekisteröitymismaksujen kohdentumisesta ja 
päihdetyöstä osana ensiapupäivystystä. 

 

Järjestöjohtaja vastasi, että ensiapupäivystyksen kokonaisuutta 
ja etenkin sen laatua on kehitetty jo pitkään ja osana tätä 

sovittu päivystäjien perus- ja jatkokoulutusten uudistuksista. 
Näihin sisältyy EA2-kurssin uudistus sekä päihdetyön rooli 
osana päivystystä. Tavoitteena on, että uudistettu ensiapu-

päivystysten jatkokurssi saataisiin pilotoitua Valtakunnallisilla 
kouluttajapäivillä 01/2022. Piirien kolmen vuoden välein päi-

vystäjille järjestämien osaamisen varmentavien kurssien todis-
tus- ja rekisteröitymismaksut maksaa piiri. 

 
  Vapepan alueellisesta toiminnasta 
 

Vapepan johtosäännön uudistamisen yhteydessä on tarkasteltu 
myös alueellisia eroavaisuuksia toimintatavoissa. Hallitukselta 

kysyttiin, aikooko se antaa ohjeita toimintatapojen yhtenäistä-
miseksi. 

  

  Pääsihteeri vastasi, että yhtenäisiin toimintatapoihin päästään 
parhaiten lisäämällä koulutusta ja kehittämällä toimintaa yh-

dessä, mitä parhaillaan tehdään. Tiukkoja ohjeita ei ole tarkoi-
tuksenmukaista antaa, kun kyse ei ole sääntöjen 
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epäselvyydestä vaan käytännön toimintatavoista.  

   
 

 8 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 
  Todettiin, että syksyn kokouksessa valtuusto käy keskustelun 

työskentelynsä kehittämisestä.  
 
 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.22. 

 
 
 

 
 

Otto Kari     
valtuuston puheenjohtaja   
 

 
 

 
 
 

Eeva Holopainen  
sihteeri  

 
 
 

 
 

 
Max Lindholm 
pöytäkirjan tarkastaja   
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