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1. KOKOUKSEN AVAUS 

Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa Ollila avasi kokouksen kello 13.00. 

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja korosti edellisenä päivänä järjestetyn 
juhlaseminaarin hengessä Geneven sopimusten ajankohtaisuutta tänäkin päi 
vänä, ja uusien humanitaaristen haasteiden huomioimista tulevassa toiminta 
linjauksessa. Lisäksi puheenjohtaja peräänkuulutti entistä parempaa järjestön 
sisäistä yhteistyötä. 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1 Sihteerin kutsuminen 

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Ho 
lopainen. 

2.2 Pöytäkirjan tarkastajan vaali 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Leila Kinnari. 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

3.1 Kokouskutsu 

Todettiin, että asetuksen 47 §: n mukaisesti kokouskutsu lähetettiin 
valtuuston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen, 15.10.2019. 

3.2 Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien 
toteaminen 

Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat. 

Valtuusto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksessa paikalla 
oleville henkilöille. 

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouk 
sen alkaessa paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 17 muuta 
valtuuston jäsentä sekä 2 valtiovallan edustajaa. 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin esityslista valtuuston työjärjestykseksi. 
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5. PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, joka käsitte 
li: 

• Nälkäpäivää 2019 
• Kuopion lokakuisia väkivallantekoja sekä järjestön toimia avustus 

työssä 
• Pisara 2019 -valmiusharjoituksen oppeja 
• Kansainvälistä tilannetta: Syyria, Bahama 
• Veikkauksen vastuullisuutta 

Varapuheenjohtaja Päivi Kuntze johti kokousta kohdissa 6 ja 7. 

6. TOIMINTALINJAUS 2021-2023 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula alusti tulevan toimintalinjauksen valmistelusta 
sekä mahdollisista strategisista suunnista. Tähän mennessä käydyissä työpa 
joissa on korostunut erityisesti paikallisuus, integriteettikysymykset sekä nuo 
rison mukaan saaminen. 

Valtuuston jäsenet osallistuivat pienryhmäkeskusteluihin, joissa pohdittiin 
mm: 

• Mitä muutoksia osastojen toimintaan ja osastojen väliseen yhteistyöhön pi 
täisi tulla, jotta saisimme riittävästi vapaaehtoisia mukaan toimintaan? 
• Mitä vapaaehtoiset tarvitsevat voidakseen paremmin auttaa erilaisia avun 
tarvitsijoita? 
• Millaista johtamista vapaaehtoiset tarvitsevat voidakseen parantaa varau 
tumista ja auttaa erilaisia avuntarvitsijoita? 
• Miten periaatteitamme ylläpidetään toiminnassamme? 

Valtuuston keskustelussa korostui yhteistyö niin järjestön sisällä kuin muiden 
kin toimijoiden (kunnat ja muut järjestöt) kanssa sekä hallinnon keventämi 
nen, jotta vapaaehtoisille jää varsinaiselle auttamistyölle enemmän aikaa. 

7. SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN KYSELYTUNTI 

Hallitukselle esitettiin seuraavat kysymykset: 

Jäsenmäärä 

Hallitukselle esitettiin kysymys, onko hallitus huolissaan järjestön jäsenmää 
rän laskusta. Vastauksessa hallituksen jäsenet korostivat, että vaikka jäsen 
määrä onkin tärkeä asia, huomiota tulee kiinnittää erityisesti järjestön toimin 
taan ja uusien toimijoiden mukaan saamiseen. Myös jäsenyydessä merkityk 
sellistä on sen antama signaali inhimillisyyden puolustamisesta, ei niinkään 
varainhankinnallinen tehtävä. 

Veripalvelun toimitilaprojekti 

Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Veripalvelun uusien toimitilojen raken 
nuttamisen. Tarkoituksena on, että Veripalvelu muuttaa uusiin toimitiloihin 
2021. 
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Järjestön ETK-koulutus ja siitä käyty julkinen keskustelu 

Hallitukselle esitettiin kysymys koskien SPR: n ja STM: n välisen yhteistyöpöy 
täkirjan ja ETK-koulutuksen tilannetta. Vastauksessaan hallitus selvensi en 
siapuyhtiön perustamisen taustasyitä sekä sen liiketoiminnallisten tavoitteiden 
ja toisaalta järjestön oman järjestöllisen, yleishyödyllisen ensiapukoulutuksen 
- ja päivystysten suhdetta. Julkisuudessa käyty keskustelu ei liity järjestön 
ensiapukoulutuksiin sinänsä, vaan viranomaisten päätöksiin koskien koulutus 
ten korvattavuutta. Yhteistyöpöytäkirjaa, joka koskee yleisesti varautumista ja 
valmiutta, tullaan päivittämään. 

Punaisen Ristin kantaaottavuus 

Hallitukselta toivottiin, että järjestö ottaisi vahvemmin kantaa ajankohtaisiin 
asioihin, ja että osastoille mahdollistetaan kannanottaminen paikallisissa ky 
symyksissä. Hallitus totesi, että järjestön kannanmuodostuksessa otetaan 
huomioon toisaalta puolueettomuuden periaate ja toisaalta inhimillisyys; jär 
jestö ottaa kantaa inhimillisyyden puolesta, mutta puolueettomana. Samalla 
huomioitiin, että järjestön kannanotot pohjaavat toiminnalle, eikä järjestö ota 
kantaa asioihin, joissa sillä ei ole omaa, toimintaan pohjaavaa näkemystä. 

Paikallisosastoja kannustetaan ottamaan periaatteet huomioiden kantaa pai 
kallisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, eikä tätä ole järjestön toimesta rajoitettu. 
Todettiin myös, että hallitus on juuri hyväksynyt uudenlaisen toimintatuen 
osastoille, jossa viestintäkoulutus on yhtenä osana. 

Lisäksi hallitukselle välitettiin kiitos ystävävapaaehtoisille jaetusta kiitoskorus 
ta. 

8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Valtuuston seuraava kokous pidetään perjantaina 15.5.2020. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20. 
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