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Näin vaikutan yleiskokouksessa
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KAIKKI MUKAAN VAIKUTTAMAAN 
YLEISKOKOUKSEEN!

Millaisessa Punaisessa Ristissä sinä tahtoisit toimia? Millainen järjestö 
Punainen Risti on tulevaisuudessa? Miten vahvistamme järjestömme 
vapaaehtoistoimintaa? Miten vastaamme yhteiskunnallisiin haasteisiin?  
Miten kehitämme järjestöämme toimimaan ajan hermolla?

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous

Yleiskokous suuntaa tulevaisuuteen. Jäsenet päättävät.

Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Finlandia-talossa Helsin-
gissä 10.-11.6.2017.

Kaikki Suomen Punaisen Ristin jäsenet ovat tervetulleita yleiskokoukseen. Osasto-
jen ja piirien valitsemat äänivaltaiset edustajat käyttävät puheenvuoroja  
ja äänivaltaa kokouksessa. 

Punaisen Ristin väkeä kokoontuu Helsinkiin tuhannen henkilön verran.  

Yleiskokous näyttää suuntaa tulevaisuuteen. Aloitamme valmistautumisen hyvissä ajoin. 
Kun sinäkin osallistut valmisteluun, vaikutat jo ennalta tulevaisuuteen. 

Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin

Yleiskokous kokoontuu joka kolmas vuosi. Jokaisella piirillä ja osastolla on oikeus lä-
hettää kokoukseen omat edustajansa. Kokouksessa päätetään järjestön toiminnan ja 
talouden suuntaviivoja määrittävä toimintalinjaus seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä 
valitaan luottamushenkilöt johtamaan järjestön toimintaa ja taloutta. Helsingin yleis-
kokouksessa päätetään myös muutoksista Punaisen Ristin sääntöihin. 

Toimintalinjaus ohjaa koko järjestöä, niin vapaaehtoistoimintaa kuin työntekijöiden 
työntekoa, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Se ohjaa järjestön työtapoja 
ja osastojen tukemisen painopisteitä. Esimerkiksi piirien ja keskustoimiston tuki osas-
toille kohdennetaan toimintalinjauksessa sovittujen asioiden toteuttamiseen. 

Yleiskokouksen päätöksenteossa voi olla mukana jo ennen kokousta

Suomen Punaisen Ristin hallitus valmistelee yleiskokouksessa käsiteltävät asiat. Val-
misteluvaiheessa hallitus kuulee osastoja monella tapaa. 

Keväällä 2016 järjestettiin laaja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton teettämä 
Suomen Punaisen Ristin toiminnan itsearviointi (OCAC Organisational Capacity Asess-
ment Certificate). Toimintalinjauksen työskentelyn taustana toimivat myös ulkopuoli-
set tutkimukset ihmisten mielipiteistä hyväntekeväisyydestä, järjestöjen ja instituu-
tioiden tunnettuudesta ja imagosta sekä luottamuksesta (Hyväntekeväisyys Suomi 
tänään, Tunnettuus ja imago, Luottamuspuntari). Järjestö suoritti myös vapaaehtois-
ten tyytyväisyyskyselyn keväällä 2016, johon vastasi yhteensä 1827 ihmistä. Syksyn 
2016 aikana järjestettiin yhteensä yhdeksän yleiskokouksen kutsufoorumia piirien ja 
osastojen luottamushenkilöille. Kutsufoorumien keskeinen tehtävä oli luoda sisältöä 
toimintalinjaukseen 2018-2020.  
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Hallitus on valmistellut tulevaa sääntöuudistusta syksystä 2015 lähtien. Piireissä ja osas-
toissa järjestettiin syksyllä noin 30 sääntöpajaa, joissa vapaaehtoiset, luottamushen-
kilöt ja työntekijät käsittelivät muutostarpeita sääntöihin. Samaan aikaan suoritettiin 
myös sääntöjen lakitekninen tarkastus. Vuonna 2016 kaikilla jäsenillä ja vapaaehtoi-
silla oli mahdollisuus kommentoida sääntöuudistusta Rednetin sääntökyselyn kautta, 
ja kyselyyn saatiinkin noin 80 vastausta. Syksyllä 2016 sääntöuudistusta on käsitelty 
piirien yleiskokouksen kutsufoorumeissa, Suomen Punaisen Ristin valtuustossa sekä 
piirien puheenjohtajien ja hallituksen yhteisseminaarissa.

Osastot osallistuvat ennakkoon myös tekemällä aloitteita ja esityksiä luottamushenkilöiksi.

Vaikuta toimintalinjaukseen ja sääntöuudistukseen

Kyselyiden ja kutsufoorumien tulokset luovat pohjan koko järjestön tulevaisuuden pai-
nopisteiden suunnittelulle. Niiden yhteenvetona järjestön hallitus valmistelee esityk-
sen, jonka pohjalta yleiskokouksessa käsitellään ja vahvistetaan järjestön toimintaa 
ja taloutta ohjaava toimintalinjaus.

Myös erilaiset työryhmät, työpajat ja projektit tuottavat aineistoa järjestön toimin-
talinjauksen valmisteluun. Työskentelyssä on mukana osastojen ja piirien edustajia. 
Lisäksi kuullaan eri alojen asiantuntijoita ja arvioidaan kansainvälisen Punaisen Ristin 
asettamia tavoitteita ja linjauksia.

Esitys toimintalinjaukseen ja sääntöuudistukseen lähetetään piireille ja osastoille hel-
mikuussa 2017. Osastot ja piirit voivat antaa omat painopiste-ehdotuksensa ja kom-
menttinsa maaliskuun loppuun mennessä. Monilla alueilla piirin hallitukset ja osastot 
järjestävät keskustelufoorumeja esimerkiksi piirin vuosikokouksen yhteydessä tai alu-
eellisissa tapaamisissa. 

Yleiskokouksessa osastojen ja piirien äänivaltaiset edustajat käsittelevät esityksiä va-
liokunnissa ja yleiskeskustelussa. Niiden sisältöön voi vaikuttaa vielä yleiskokouksessa. 

Aikataulu – Toimintalinjaus ja sääntöuudistus

Kevät 2016 Kyselyt, tutkimukset ja mittaukset

Syksy 2016
Yleiskokouksen kutsufoorumit piireissä

Hallitus: analyysit, johtopäätökset

Helmikuu 2017
Toimintalinjausluonnos käsittelyyn osastoille

Sääntöuudistusesitys käsittelyyn osastoille

Maaliskuu 2017
Osastojen ja piirien muutosehdotukset  
toimintalinjaukseen ja sääntöuudistukseen

Toukokuu 2017
Hallituksen esitykset (toimintalinjaus ja  
sääntöuudistus) 12.5. mennessä osastoille

10.-11.6.2017
Käsittely valiokunnissa

Päätöksenteko suuressa salissa.
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Esitä luottamushenkilöitä

Yleiskokouksessa valitaan järjestön puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, kuusi 
muuta hallituksen jäsentä. Lisäksi valitaan valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja sekä jäsenet varajäsenineen. Taloutta valvomaan valitaan tilintarkastajat. 

Järjestön hallitus kutsuu vaalitoimikunnan koolle helmikuussa 2017. Vaalitoimikunta 
valmistelee luottamushenkilöiden vaalit. Toimikunta koostuu piirien äänivaltaisista 
edustajista. Osasto tai piiri voi esittää ehdokkaita lomakkeilla, joita on saatavissa 
piiritoimistoista ja RedNetistä. Kirjalliset, perustellut esitykset toimitetaan vaalitoimi-
kunnalle viimeistään 28.4.2017. Se tekee esityksensä joka lähetetään kokouskutsun 
mukana osastoihin ja äänivaltaisille edustajille. Ehdokkaat esittäytyvät yleiskokouk-
sen nettisivuilla.

Vaalitoimikunnan esitys käsitellään pohjaesityksenä yleiskokouksessa. Vaalikeskus-
telussa kuullaan ehdokkaiden ajatuksia. Vielä yleiskokouksessa voit esittää omaa 
ehdokastasi.

Tee aloite

Jokaisella henkilöjäsenellä ja järjestön oikeustoimikelpoisella yksiköllä (esim. osasto, 
piiri) on oikeus tehdä järjestön toimintaa koskevia aloitteita. Aloite on valtakunnallista 
toimintaa koskeva kirjallinen esitys. Aloitteet toimitetaan hallitukselle vähintään kaksi 
kuukautta ennen yleiskokousta (aloitteiden viimeinen jättöpäivä on 13.4.2017). Hallitus 
ottaa kantaa aloitteisiin, mutta yleiskokous tekee päätökset niistä.

Valmistele ponsi

Ponsilla eli toivomusaloitteilla joko ohjataan päätösten täytäntöönpanoa tai esi-
tetään pyyntö selvittää tai valmistella asiaa tulevia päätöksiä varten. Ponsi liit-
tyy aina johonkin yleiskokouksessa käsiteltyyn asiaan eikä se saa olla ristirii-
dassa yleiskokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Ponnella voidaan esimerkiksi 
ehdottaa jotain käytännön toimenpidettä yleiskokouksessa tehdyn linjauksen  
toteuttamiseksi.

Osastossa voi valmistella ponsiesityksen etukäteen, mutta varsinainen ponsi esitetään 
vasta yleiskokouksessa. Hallitus antaa vastauksensa yleiskokouksessa hyväksyttyihin 
ponsiin kuuden kuukauden kuluessa yleiskokouksesta.

Yleiskokousedustajat

Jokaisella Suomen Punaisen Ristin osastolla on äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa 
200 jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden 
jäsenmaksunsa maksaneiden osaston henkilöjäsenten määrä. Jokaisella piirillä on yksi 
äänivaltainen edustaja, jonka valitsee piirin hallitus.

Osaston hallitus valitsee äänivaltaiset edustajat yleiskokoukseen. Äänivaltaisella edus-
tajalla on oltava valtakirja, joka osoittaa, että hän on osaston tai piirin valitsema edus-
taja. Valtakirjat saapuvat osastoihin ensimmäisen yleiskokouspostituksen mukana. 
Esteellisyyssäännösten mukaan kukaan ei saa osallistua sellaisten asioiden käsitte-
lyyn, joissa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa järjestön edun kanssa 
(Yhdistyslaki 26§, 37§). 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi yleiskokouksessa on puheoikeus valtuuston ja hallituk-
sen jäsenillä, pääsihteerillä sekä tilintarkastajilla. Lisäksi yleiskokous voi myöntää puhe-
oikeuden muille henkilöille. Kaikilla Suomen Punaisen Ristin jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Yleiskokousedustajilla on tärkeä tehtävä paitsi itse kokouksessa myös osaston val-
mistautuessa yleiskokoukseen sekä kokouksen jälkeen päätösten toteuttamisessa 
omassa osastossa. Koko osasto valmistautuu yleiskokoukseen yhdessä. Hallituksen 
ja nimetyn/-nimettyjen yleiskokousedustajan/-edustajien tehtävänä on käynnistää 
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keskustelua osastossa ja eri toimintaryhmissä voidakseen viedä eteenpäin osaston 
jäsenten viestejä. Edustajia valitessa onkin hyvä myös miettiä, miten osaston edus-
tajat vastaisivat mahdollisimman hyvin järjestön moninaisuutta ja erilaisia toimintoja. 
Kokouksen jälkeen edustajat ovat avainasemassa herättämään keskustelua yleisko-
kouksen hyväksymästä toimintalinjauksesta ja sen vaikutuksesta osaston toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Punaisen Ristin toimintalinjaus suuntaa järjestön  
ja osaston arkea

Punaisen Ristin toimintalinjaus määrittelee koko järjestön yhteisen suunnan. Kaikkien 
järjestöyksiköiden toimintasuunnitelmat perustuvat yleiskokouksen valitsemiin toimin-
nan painopisteisiin. Yhteiset päätökset luovat suuntaviivat sille, miten kaikki järjestön 
osat yhdessä vahvistavat Punaista Ristiä Suomessa. 

Yleiskokous päättyy sunnuntaina 11.6.2017. Sen jälkeen alkaa pohdinta järjes-
tön kaikissa yksiköissä toimintalinjausten toteuttamisesta ja seurannasta. Osas-
tossa onkin hyvä jo etukäteen miettiä, miten yleiskokouspäätöksiä käsitellään niin,  
että ne elävät kokouksen jälkeen osaston arjessa.

Osastossa pohdittavaa

• Montako edustajaa meillä on 
yleiskokouksessa?

• Milloin valitsemme äänivaltaiset 
edustajamme?

• Paljonko äänivaltaisen edustajan 
osallistumismaksu yleiskokoukseen 
on,  
ja onko osasto budjetoinut siihen 
riittävästi varoja?

• Ketkä osallistuvat yleiskokoukseen? 
Onko mukaan lähdössä 
äänivaltaisten edustajien lisäksi 
muita?

• Onko piirillä koulutusta 
yleiskokoukseen osallistuville 
– milloin, missä ja ketkä siihen 
osallistuvat?

• Teemmekö esityksiä 
luottamushenkilöiksi tai 
valmistelemmeko aloitteen?

• Mitä kokouksen jälkeen? Miten 
toimintalinjaus muuttuu osaksi 
osaston arkea?

• Miten osallistumme esitysten 
käsittelyyn?

• Miten osastomme hallitus, 
vapaaehtoisemme ja jäsenemme 
saavat tietoa yleiskokouksen 
päätöksistä ja niiden vaikutuksista 
toimintaamme?
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Kohti yleiskokousta – tärkeät päivämäärät

Marraskuu 
2016

Hallituksen virallinen ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta 
Tässä ja Nyt -järjestötiedotteessa

31.12.2016 Edustajien lukumäärä

3.2. 2017

Ensimmäinen yleiskokouspostitus osastoille sisältäen

• Toimintalinjausluonnos 2018-2020

• Hallituksen esitys kommentoitavaksi piireille ja osastoille

• Sääntöuudistusluonnos

• Hallituksen esitys kommentoitavaksi piireille ja osastoille

• Tieto äänivaltaisten edustajien määristä/osasto

• Valtakirjapohjat osastoille

• Tiedot majoitusmahdollisuuksista

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa

Helmikuu 
2017

Luottamushenkilöiden valinnat:  
esitysten anto vaalitoimikunnalle alkaa

31.3.2017
Toimintalinjausluonnoksen ja sääntöuudistusesityksen  
kommentointi päättyy.

13.4.2017 Aloitteet SPR:n hallitukselle

28.4.2017
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen päättyy

Luottamushenkilöt: esitysten anto päättyy

12.5.2017
Hallituksen virallinen kokouskutsu osastoille:  
Käsiteltävät asiat ja vaalitoimikunnan esitys

10.-11.6.2017 Yleiskokous Helsingissä


