SUOMEN PUNAINEN RISTI

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 § Tarkoitus ja tehtävä
Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjun toiminta on SPR-asetuksen 4 § 1 mom. 10 kohdan tarkoittamaa järjestön
humanitäärisen työn tukemiseksi tarkoitettua varainhankintaa.
Kontteihin vapaaehtoisesti luovutetut lahjoitustavarat tai niiden myynnistä välittömien kulujen vähentämisen
jälkeen saatavat tulot tai vastaavasti muut Konttien toimintatulot käytetään järjestön humanitaariseen työhön
kotimaassa tai ulkomailla.

2 § Kontti-ketjun konsepti
Yksittäiset Kontti-tavaratalot perustetaan ilmeeltään yhtenäisinä. Ne muodostavat valtakunnallisen ketjun
osana Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista toimintaa. Kontti-tavaratalolla voi olla alayksiköitä. Kontti voi
toimia myös digitaalisena (verkkokauppa).
Kontti-ketjulle on vahvistettu yhteinen toiminta- ja ilmekonsepti. Toimintaa johdetaan ja valvotaan
valtakunnallisesti.

3 § Kontti-ketjun toimintaperiaatteet
Suomen Punaisen Ristin Kontti-tavarataloissa noudatetaan järjestön perusperiaatteita sekä seuraavia
toimintaperiaatteita, jotka ovat lahjoittajien nähtävänä jokaisessa toimipisteessä. Ne ovat:
•

Kontin puhtaasta tuotosta siirretään 1/3 suoraan SPR:n katastrofirahastoon

•

2/3 käytetään alueelliseen (piirit/osastot) SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön.

Kontti-ketjun puhdas tuotto lasketaan laitoksen johtokunnan erikseen vahvistamalla tavalla.
Vaatelahjoitukset ohjataan tarpeen mukaan vaateavun valmiusvarastoon logistiikkakeskukseen. Muut vaatteet
myydään.
Pääsihteerillä on oikeus päättää Kontin resurssien käytöstä avustusoperaatioissa.

4 § Kontti-ketjussa myytävät tavarat
Myytäväksi ei hyväksytä mitään eettisesti arveluttavaa tavaraa, kuten ampumatarvikkeita, aseita,
alkoholituotteita, tupakkaa eikä elintarvikkeita, lääkkeitä tai lääkeaineita eikä piraatti- tai muita julkaisuja, jotka
saattavat loukata sukupuoli- tai muuta moraalia tai ovat ristiriidassa Punaisen Ristin perusperiaatteiden kanssa.
Kontti-tavarataloissa myydään vain Punaiselle Ristille lahjoitettua tavaraa tai Punaisen Ristin omia tuotteitta.

5 § Vapaaehtoistoiminta Kontti-ketjussa
Kontti-tavarataloissa voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää vapaaehtoispalveluja, jos ne tukevat Konttiketjun varsinaista tarkoitusta ja ottavat huomioon yhteiskunnalliset tarpeet sekä noudattavat valtakunnallisia
tilanteita ja sovittua linjaa.

6 § Kontti-ketjun hallinto
Kontti-ketju on SPR-asetuksen mukainen laitos.

6.1 Johtokunta
Hallitus asettaa Kontti-ketjulle johtokunnan, jonka toimikausi vastaa Suomen Punaisen Ristin hallituksen
toimikautta. Johtokuntaan kuuluu 4-6 hallituksen valitsemaa jäsentä. Pääsihteeri on toimensa puolesta
johtokunnan jäsen. Johtokunta valitsee pääsihteerin esityksestä itselleen sihteerin.
Hallitus nimeää jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunnan tehtävät ovat:
1. Valvoa Kontti-ketjua yleisesti sekä raportoida ja vastata hallitukselle toiminnan tuloksellisuudesta ja
taloudenpidosta
2. Päättää uusien Kontti-tavaratalojen perustamista tai olemassa olevien tavaratalojen lakkauttamista
Suomen Punaisen Ristin hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman puitteissa
3. Päättää Kontti-ketjun strategisista päämääristä, sekä huolehtia siitä, että toimintaedellytykset ovat
tarkoituksenmukaiset.
4. Esittää hallitukselle Kontti-ketjun seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
vahvistettavaksi.
5. Esittää hallitukselle edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
6. Esittää hallitukselle pääsihteerin esityksestä valtakunnallinen konttiketjun johtaja.
7. Hoitaa muut hallituksen sille antamat tehtävät.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja on kutsuttava johtokunta koolle myös silloin,
kun pääsihteeri tai kaksi johtokunnan jäsentä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä haluaa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään
puolet muista jäsenistä on paikalla.

6.2 Konttiketjun johtaja
Kontti-ketjun operatiivisesta toiminnasta vastaa konttiketjun johtaja, joka johtaa koko ketjua. Konttiketjun
johtaja raportoi laitoksen johtokunnalle ja on muuten suoraan pääsihteerin alainen.

7 § Konttien perustaminen
Kontti-ketjun johtokunta myöntää perustamisluvan uusille Kontti-tavarataloille Suomen Punaisen Ristin
hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan.

8 § Kontti-ketjun tilinpito ja raportointi
Kontti tilinpito järjestetään siten, että toiminnan tuloksellisuutta ja varojen käyttöä on helppo seurata sekä
kokonaisuutena että Kontti-yksiköittäin
Tulosraportointi oltava valmiina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, tilinpäätös 28.2. Konttiketjun
johtaja toimittaa raportit johtokunnalle.

9 § Nimen kirjoittaminen
Konttiketjun johtaja allekirjoittaa yksin toimintayksikköä koskevat päätökset ja niiden toimeenpanoa koskevat
asiakirjat.
Merkittävät taloudelliset sopimukset konttiketjun johtajan on allekirjoitettava yhdessä pääsihteerin tai tämän
valtuuttaman toimialajohtajan kanssa ellei oikeus allekirjoitukseen yksin perustu johtokunnan erilliseen
päätökseen.
Pääsihteeri yksin tai hänen valtuuttamansa keskushallinnon toimihenkilö allekirjoittaa Suomen Punaisen Ristin
hallituksen Kontti-ketjua koskevien päätösten toimeenpanoon liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Pääsihteeri
hyväksyy Kontti-ketjun tilikäyttöön oikeutetut nimenkirjoittajat.
Kontti-ketjun käytössä olevaa Suomen Punaisen Ristin kiinteää omaisuutta koskevat asiakirjat sekä muut
talojen perustehtäviä koskevat oikeustoimet allekirjoitetaan Suomen Punaisen Ristin nimissä sen mukaan kuin
SPR-asetuksen 16 §:n 2 momentissa on määrätty.

10 § Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen
Ulkopuolisilta tahoilta haettavasta rahoituksesta vastaa ketjujohtaja. Rahoitus haetaan Kontti-ketjun
(keskushallinto) nimissä.

11 § Kontti-ketjun yhteistyö Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksen kanssa
Humanitääriseksi avuksi hyväksyttävät vaate- ja muut lahjoitustavarat välitetään Suomen Punaisen Ristin
logistiikkakeskuksen kautta avustuskohteisiin Punaisen Ristin avustustoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Suurista avustustavaralahjoituksista neuvotellaan erikseen logistiikkakeskuksen kanssa.
Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus ratkaisee em. lahjoitustarvikkeiden tarpeen ja vastaanoton keskuksen
valmiuden perusteella.

12 § Suomen Punaisen Ristin piirien, alueen osastojen ja Kontti-tavaratalon yhteistoiminta
Suomen Punaisen Ristin piirit, alueen osastot ja Kontti-tavaratalo ovat yhteisesti vastuussa keskinäisestä
tiedotuksesta ja sujuvan yhteistoiminnan järjestämisestä.
Paikkakunnalla toimivan Kontin ja piirin välistä yhteistoimintaa, siihen liittyvää työllistämis- ja
vapaaehtoistoimintaa sekä sidosryhmätoimintaa varten voidaan tarvittaessa perustaa tukiryhmä.
Piiri:
1. Avustaa Kontti-ketjun johtokuntaa ja johtajaa uusien Kontti-tavaratalojen perustamisessa.
2. Avustaa vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa.
3. Mahdollistaa tukiryhmän toiminnan.
4. Huolehtii muista kokeilu- ja erityistehtävistä, jotka SPR:n hallitus on piirille delegoinut tai uskonut.

13 § Voimaantulosäännös
Tämä johtosääntö on hyväksytty SPR:n hallituksessa 27.10.2017 ja tulee voimaan 1.11.2017.

Helsingissä 27.10.2017
Vakuudeksi:

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
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Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
Timo Aro, työllisyys yrittäjä
Olli Freese, markkinointi, yrittäjä
Antero Levänen (S-ryhmä)
Petri Kaukiainen (toiminnanjohtaja, HUP)
Kristiina Kumpula, pääsihteeri
John Ekelund, varainhankintajohtaja
Sari Nikkola, esittelijä

