SUOMEN PUNAINEN RISTI

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON SYYSKOKOUS 2021

Aika

Perjantai 19.11.2021 kello 13.01-17.04

Paikka

Scandic Marina Congress Center, Helsinki sekä Teams-etäyhteys
1.

KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.01.
2.
2.1

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
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
on ollut maininta kokouskutsussa.
2.2

Sihteerin kutsuminen

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen.
2.3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Wallenius.
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 22.10.2021.
3.2

Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen

Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat. Valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä
12 osallistui etäyhteyden kautta.
SPR:n sääntöjen 45.2§:n perusteella valtuuston kokouksessa on läsnäolo- ja
puheoikeus järjestön hallituksen jäsenillä, pääsihteerillä, tarkastusvaliokunnan
jäsenillä, tilintarkastajilla sekä niillä, joille valtuusto on myöntänyt puheoikeuden.
Myönnettiin läsnäolo-oikeus kokouksessa paikalla oleville toimivan johdon edustajille ja piirien luottamushenkilöille.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouksen alkaessa
paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 24 muuta valtuuston jäsentä sekä
6 valtiovallan edustajaa.
4.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että muissa asioissa jaetaan vuoden 2021 Inhimillinen kädenojennus.
5.

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Kokousta johti kohdissa 5 ja 6 valtuuston varapuheenjohtaja Päivi Kuntze.
Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:
•
•
•
•
•
•
•

Nälkäpäivä 2021
Vapaaehtoisten digitaaliset palvelut
Järjestöjen rahoitus muutoksessa
Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittäminen
Auttajat Aulangolla 2022
Valmiusharjoitus 2022
Kansainväliset ajankohtaiset asiat:
Afganistanin tilanne
o
Haitin maanjäristys
o
Itä-Afrikan tilanne
o
Pelastusoperaatio Välimerellä
o
COP26 YK:n ilmastokokous
o

•

Tilannekatsaus - Punainen Risti Ensiapu Oy

Valtuuston jäsenten kysymykset katsaukseen liittyen pyydettiin esitettäväksi
kohdassa 8.
Katsaus merkittiin tiedoksi.
6. PAIKALLINEN TOIMINTAVALMIUS
Valtuusto kuuli alustukset Länsi-Suomen piiristä sekä Tampereen osastosta,
joissa esiteltiin alueiden valmiutta paikallisissa kriiseissä sekä toimintaa koronaoperaation aikana.
Valtuusto kävi keskustelun siitä, miten Punaisen Ristin auttamisvalmius turvataan tulevaisuudessa pienillä paikkakunnilla väestön ikääntyessä, osastojen välisten yhteistyön haasteista sekä siitä mitkä asiat osastojen tulisi ottaa huomioon lähitulevaisuudessa liittyen valmiuteen ja varautumiseen. Keskustelussa
nostettiin esille erityisesti osastojen väliseen yhteistyön kehitykseen koronapandemian aikana, mistä monilla oli hyviä kokemuksia. Myös kuntayhteistyön koettiin parantuneen operaation seurauksena. Valtuusto keskusteli siitä,
kannustavatko järjestön mittarit tai esim. järjestötukimalli riittävästi osasto- tai
aluerajat ylittävään yhteistyöhön. Todettiin myös, että joillakin alueilla isot
osastot voisivat ottaa enemmän vastuuta pienten osastojen tukemisesta.
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VALTUUSTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN / ITSEARVIOINTI

Valtuusto kävi keskustelun toimintansa kehittämisestä ennakkokysymysten
pohjalta. Valtuuston jäsenet toivoivat erityisesti enemmän aikaa käydä merkityksellistä keskustelua. Tämä voitaisiin järjestää pitämällä esimerkiksi toinen
vuoden kokouksista kokopäivän tai kaksipäiväisenä kokouksena. Lisäksi valtuuston jäsenille voitaisiin järjestää iltakouluja eri teemoista, jotta niihin pääsisi
paremmin perehtymään.
Valtuuston jäsenet toivoivat lisää avoimuutta hallituksen päätöksiin esimerkiksi
liitteiden kautta, julkisuussäännökset huomioiden. Käytännön toimenpiteenä
toivottiin hallituksen kyselytuntia kokouksen alkuun, jotta sille jää enemmän
aikaa. Valtuuston jäsenille toivottiin järjestettävän digitaalinen tietojenvaihtoalusta.
Yleisenä kehittämistoimenpiteenä pyydettiin uusien valtuuston jäsenten perehdyttämispakettia ja tietoa edellisen valtuuston päätöksistä.
8. SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN KYSELYTUNTI
Kyselytunnin aluksi hallituksen puheenjohtaja antoi raportin hallituksen työstä
ja ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja korosti puheenvuorossaan hallituksen keskustelleen erityisesti sitä, miten järjestö kykenee vastaamaan kasvavaan avun tarpeeseen tiukentuvan rahoituksen maailmassa. Hallituksen vuoden tärkeinä teemoina ovat nousseet vapaaehtoisten mahdollisimman helpot
digitaaliset järjestelmät ja muu tuki, osastojen ja alueiden erikoistuminen, erilaisten linjausten uudistaminen sekä nuoret ja moninaisuus. Talouden tasapainottamiseen on käytetty runsaasti aikaa ja se alkaa tuottaa tulosta sekä keskushallinnossa että piireissä.
Valtuusto esitti hallitukselle ja toimivalle johdolle kysymyksiä ja huomioita
ajankohtaisista aiheista:
Kaksikielisyys
Valtuusto kiinnitti huomiota järjestön ruotsinkielisen materiaalin tasoon.
Talouden tasapainottaminen
Hallitukselta kysyttiin sen kantaa tulonlähteiden lisäämiseen esimerkiksi yritystoiminnan kautta muun rahoituksen vähentyessä. Vastauksessa tuotiin esille,
että elinkeinotoimintaan laajentumiseen tulee suhtautua hyvin varovasti, huomioiden järjestön perustarkoitus sekä mahdollisen elinkeinotoiminnan vaikutus
toisaalta järjestön kykyyn toteuttaa perustehtäväänsä sekä sen yleishyödyllisyyden säilymiseen.
Palkitseminen
Valtuusto pyysi hallitusta tarkastelemaan järjestön palkitsemisjärjestelmää ja
sitä, vastaako se enää nykypäivän ja erityisesti nuorten tai lyhytaikaisten vapaaehtoisten odotuksia kiittämisestä.
Keskistetyt palvelut (ICT ja viestintä)
Valtuusto esitti kysymyksiä keskitettyjen ICT- ja viestintäpalveluiden riittävyydestä etenkin keskustoimiston tasolta. Vastauksessa todettiin, että

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8a166e8e-d6a7-412f-9675-a9768981da6b

www.vismasign.com

SUOMEN PUNAINEN RISTI

PÖYTÄKIRJA

parantamisen varaa on aina, mutta lähtökohtana on edelleen, että paikallinen
toiminta saa tuen mahdollisimman läheltä eli piiristä.
9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Valtuuston kokouksessa jaettiin vuoden 2021 Inhimillinen kädenojennus All
Youth -hankkeen vetäjälle Päivi Honkatukialle, joka piti kokouksessa kiitospuheenvuoron.
Merkittiin tiedoksi valtuuston seuraava kokous 20.5.2022.
10.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.06.

Otto Kari
valtuuston puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Satu Wallenius
pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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