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Järjestön hallituksen kokous 28.1.2022 
 

Järjestön hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 28.1.2022, epidemian vuoksi edelleen 

etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin useita laajoja linjauskysymyksiä sekä kuultiin raportti 

päätavoitteen 1 etenemisestä.  

 

Sijoitussuunnitelma 

 

Järjestön sijoitustoimintaa hoidetaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman 

(aikaisemmin sijoituslinjaus) pohjalta. Hallituksen vahvistama sijoitussuunnitelma velvoittaa kaikkia 

järjestöyksiköitä noudattamaan linjausta sijoitustensa hoidossa. Hallituksen käsittelyssä oli päivitetty 

suunnitelma, jossa korostuvat erityisesti keskittyminen järjestön ydintoimintaan, yhtenäiset 

käytännöt läpi järjestön niin riskienhallinnan, hajauttamisen kuin raportoinninkin osalta sekä 

sijoittamisen vastuullisuuskysymykset.  

 

Hallitus keskustelussaan totesi, että suunnitelma ei edellytä piirien ja keskushallinnon yhteistä 

sijoitussalkkua tai varainhoitajia, vaan määrittää järjestön kaikille sijoittajille yhdenmukaiset 

sijoitusvarallisuuden periaatteet ja rajat. Osastojen osalta hallitus huomioi, että sijoitusomaisuutta 

omistavia osastoja on vain muutamia, ja suurimmalle osalle sijoitustoimintaan keskeisempää on 

kasvattaa talousosaamista yhteisten taloushallinnon palveluiden sekä toiminnantarkastamisen 

kehittämisen kautta.  

 

Hallitus vahvisti sijoitussuunnitelman noudatettavaksi koko järjestön sijoitustoiminnan hoidossa ja 

edellytti, että kaikkien piirien hallitukset käsittelevät SPR:n hallituksen vahvistaman 

sijoitussuunnitelman kevään 2022 aikana ja raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä 

toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien, 

sijoitustoimintaa harjoittavien osastojen osalta. 

 

Omistajalinjaus 

 

Hallitus hyväksyi vuonna 2017 järjestön ensimmäisen omistajapolitiikka-asiakirjan, jota päivitettiin 

vuonna 2018 pienin täsmennyksin. Hallitus kävi kokouksessaan elokuussa 2021 alustavan 

keskustelun omistajalinjauksen päivittämisestä.  

 

Hallitukselle oli tähän kokoukseen valmisteltu päivitetty omistajalinjaus. Valmistelun keskeinen 

johtopäätös on, että järjestöllä on jatkossakin yksi yhteinen omistajalinjaus, joka antaa perusteet ja 

yleiset suuntaviivat laitosten ja järjestön omistamien yhtiöiden toiminnalle ja tavoitteille. Linjausta 

täydentävät yksikkökohtaiset omistajaohjauksen tavoitteet, jotka hallitus hyväksyy 

yleiskokouskausittain.    

 

Päivitetyn linjauksen keskeiset muutokset ovat: (1) Linjauksessa pyritään varmistamaan, että 

erilaisten omistajuusmuotojen käytön kautta järjestön perustehtävien hoitoa tai sen yleishyödyllistä 

asemaa ei vaaranneta. Lisäksi on erikseen todettu, että Punaisen Ristin erityinen velvoite ylläpitää 
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valmiutta kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta koskee kaikkea toimintaa riippumatta siitä, miten 

toiminta on järjestetty; (2) Linjauksessa on täsmennetty järjestön hallituksen roolia piirien ja 

osastojen mahdollisesti käyttämiin omistajuusmuotoihin; (3) Mikäli toiminta järjestetään yhtiömallin 

mukaisesti, järjestön hallituksen tulee varmistua siitä, että sille on yhtiön päätöksenteossa annettu 

mahdollisuus täyttää sille järjestön säännössä asetettu rooli järjestön omistajaohjauksesta 

päättävänä toimielimenä; (4) Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten 

yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön 

hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön 

yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle,  

osaamisen kehittämiselle, sen maineelle tai riskienhallinnalle; (5) Punaisen Ristin merkin ja 

tunnuksen käyttö on lähtökohtaisesti rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa omistajuus on 100 %:sti 

järjestön järjestöyksiköiden hallussa ja keskushallinto on toiminnassa mukana. 

 

Hallitus hyväksyi omistajalinjauksen ja edellytti, että se lähetetään piirien hallitusten käsittelyyn. 

Lisäksi hallitus pyysi, että pääsihteeri käy Veripalvelun, Nuorten turvatalon, Kontti-ketjun sekä 

Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa keskustelut kunkin yksikön strategiasta ja yksityiskohtaisista 

tavoitteista, jotka liitetään osaksi omistajalinjausta. Hallitus hyväksyy yksikkökohtaiset tavoitteet 

maaliskuun kokouksessaan sekä jatkossa yleiskokouskausittain.  

 

Apu löytyy läheltä - päätavoitteen 1 tilanne ja tavoitetila 2022  

 

Hallituksen kokonaisaikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden 

toimeenpanosta. Tässä kokouksessa hallitukselle raportoitiin päätavoite 1 (Apu löytyy läheltä) 

toimeenpanosta alatavoitteittain: 

 

Vuotta 2021 ovat sävyttäneet koronaan liittyvät auttamistehtävät. Punainen Risti on avustanut 

kuntia mm. koronarokotusten tukitehtävissä ja tartunnan jäljityksessä. Yhteensä koronaan liittyvissä 

tehtävissä on ollut mukana yli 2000 vapaaehtoista. Lisäksi koko pandemian ajan on tehty rokotuksia 

ja henkistä kriisinsietokykyä tukevaa viestintää suurelle yleisölle.  

 

Osastojen ja hälytysryhmien valmiuden parantamiseksi otettiin käyttöön uusi evakuointiyksikkö 

(Emergency Evacuation Centre, EEC). Evakuointiyksikköjä on sijoitettu 11 piiriin, yhteensä 14 

kappaletta. Tällä hetkellä käyttöä harjoitellaan ja niistä kerätään kokemuksia.  

 

Ensihuollon uusi opas julkaistaan vuoden 2022 alussa. Myös koulutuksia uudistettiin: ensihuollon 

peruskurssin materiaalit päivitettiin sekä lähi- että verkko-opetukseen. Kotimaan auttamistyössä 

lisättiin monikielisyyttä hyödyntämällä mm. monikielisen korona-viestintähankkeen toimintamalleja 

ja verkostoja sekä lisäämällä ohjeidemme kieliversioita.  

 

Kansainvälisen toiminnan osalta tuettiin järjestön kumppaneiden toimintakyvyn vahvistamista 

kriiseissä ja katastrofeissa Safer Access Framework -piloteilla. Myös yhteistyö Ilmatieteen laitoksen 

kanssa vahvistui ja kuluvan vuoden aikana aloitetaan hankkeen, jonka tavoitteena on kumppaneiden 

katastrofivalmiuden vahvistaminen ilmastonmuutoksesta johtuviin kriiseihin. 
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Auttamisvalmiuden peruskurssi rakennettiin kevään ja alkusyksyn 2021 aikana. Vuonna 2022 on 

tarkoitus järjestää ko. koulutusta jokaisen piirin alueella. Lisäksi syksyllä pilotoitiin Punaisen Ristin 

johtajuusvalmennus, joka jatkuu vuonna 2022.  

 

Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti valmiuskoulutuksien määrään. Päätavoitteen keskeisistä 

mittareista ensiapupäivystysten sekä valmiuden peruskurssin, henkisen tuen peruskurssin ja 

humanitaarisen oikeuden peruskurssin suorittaneiden määrät vuonna 2020 jäivät selkeästi 

määritetyistä tavoitearvoista.  

 

Osastojen valmiussuunnitelmien laatimista sähköisessä järjestelmässä edistettiin. Punaisen Ristin 

valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin loppuvuodesta 2021. Poikkeusolosuunnittelu 

käynnistettiin taustatöillä syksyllä 2021 ja suunnittelua jatketaan vuoden 2022 aikana. Lisäksi vuoden 

2021 aikana päivitettiin laajamittaisen maahantulovarautumisen suunnitelmat. 

 

Vuoden 2021 aikana piirien ja keskustoimiston kesken käytiin lukuisia keskusteluja alueellisesta 

tilanteesta hyvinvointialueiden valmisteluun liittyen ja aiheesta järjestettiin kolme kaikille avointa 

webinaaria. Keväällä 2021 päivitettiin Punaisen Ristin ja STM:n yhteistyöpöytäkirja häiriötilanteisiin 

varautumisesta ja ensiapukoulutuksen järjestämisestä. Lisäksi vuonna 2021 päivitettiin sopimus 

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Sopimuksella varmistetaan yhteistyön jatkuminen avunsaajien 

suojaamiseen ja majoittamiseen varattujen materiaalisten resurssien osalta.  

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkostoyhteistyöhön ja koordinaation kehittämiseen vahvistettiin 

syksyllä 2020 hyväksytyn Vapepan toimintalinjauksen mukaisesti. Osana johtosäännön uudistamista 

ja Vapepan kehittämistä tehdään alkuvuodesta 2022 selvitys, miten Vapepa-verkosto toteuttaa 

tehtäväänsä ja tarkoitustaan tarkoituksenmukaisesti, vaikuttavasti ja tehokkaasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä sekä miten verkosto vastaa viranomaisten tarpeisiin valtakunnallisesti ja eri 

alueilla.   

 

Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun tavoitteen saavuttamisesta ja tavoitetilasta. Keskustelussa 

tavoitteen keskeisiksi painopisteiksi nostettiin digitaalisuus, entistä enemmän yhteistyötä sekä 

sisäisesti että ulkoisesti, linkittyminen sote-uudistukseen sekä Punaisen Ristin rooli kirkastaminen 

valmius- ja varautumisjärjestönä. Hallitus katsoi, että uudistuksesta riippumatta hyvinvoinnin 

edistämisen, ennaltaehkäisyn ja yhteisön kestokyvyn vahvistamisen näkökulmasta järjestön keskeiset 

yhteistyökumppanit löytyvät edelleen kunnista.   

 

Vastaanottotoiminnan kilpailutus  

 

Hallitus jatkoi keskustelu vastaanottotoiminnan tulevaisuudesta järjestössä. Vastaanottotoiminta on 

ollut SPR:n pitkäaikaista toimintaa, josta on 2000-luvulla tullut kiinteä osa järjestön valmiutta. 

Vastaanottotoiminnan laajennuttua elinkeinotoimintaa harjoittavien toimijoiden piiriin, 

Maahanmuuttovirasto on tulkinnut, että hankintalaki edellyttää vastaanottotoiminnan 

kilpailuttamista eri toimijoiden kesken. Koska nykyisissä olosuhteissa kilpailutukseen osallistuminen 

saattaa tuoda mukanaan riskejä, joiden vaikutus voi toteutuessaan olla laaja järjestön koko 
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toiminnalle, päätös mahdollisesta kilpailutukseen osallistumisesta edellyttää järjestön sisällä 

perusteellista analyysia sekä hallituksen päätöstä.  

 

Kilpailutukseen osallistumisesta riippumatta SPR varautuu jatkossakin laajamittaisiin 

maahantulotilanteisiin, joissa sen tehtävänä on SPR-asetuksen mukaisesti tukea viranomaisia. Myös 

mm. vapaaehtoistoiminta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukena sekä säilöönottotiloissa 

tapahtuva monitorointi ja sosiaalinen toiminta jatkuvat riippumatta siitä, ylläpitääkö järjestö 

vastaanottokeskuksia tulevaisuudessa.  

 

Hallitus kävi keskustelun Suomen Punaisen Ristin osallistumisesta vastaanottotoiminnan 

kilpailutukseen. Hallitus totesi kilpailutukseen liittyvän runsaasti merkittäviä riskejä ja päätti, että 

mikäli kilpailutukseen osallistutaan, sen lähtökohtana tulee olla järjestön asetuksen mukaisen 

valmiuden ja varautumisen perustehtävän mahdollistaminen. Hallitus pyysi, että sille valmistellaan 

selvitys niistä kilpailutuksen ehdoista, joihin järjestö ei mandaattinsa pohjalta voi sitoutua. Hallitus 

jatkaa keskustelua aiheesta vuoden 2022 aikana.  

 

Brändiuudistus  

 

Vuoden 2021 aikana myös hallitus on käsitellyt brändin uudistamista. Projektin tavoitteena on 

kirkastaa tavoitemielikuvaa eli saada yhteinen näkemys siitä, millaisena haluamme Punaisen Ristin 

näyttäytyvän sekä saada yhteiset työvälineet, joilla haluttu mielikuva voidaan saavuttaa. Projektityön 

aikana organisaation eri tasoja on osallistettu varsin laajasti. Projektin lopputulemana on brändikirja 

sekä uusi graafinen ohje. Ohjeet toimivat työkaluna viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten 

lisäksi erityisesti myös vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille. 

 

Graafisen ohjeen keskeiset elementit ovat järjestötunnus, typografia ja värit. Tavoitteena on 

graafinen ohje, joka on aiempaa ajantasaisempi asiakirja, jota päivitetään aina kun käytännön 

toteutuksessa havaitaan sellaisia toimivia käytäntöjä, jotka on syytä huomioida ohjeessa. 

Järjestötunnus pysyy samana kuin vuoden 2014 graafisessa ohjeessa, mutta tuotetunnuksia esitettiin 

täydennettäviksi.  

 

Hallitus hyväksyi brändikirjan sekä uusitun graafisen ohjeen keskeiset elementit ja tuotetunnukset. 

Lopullinen, kaikki tekniset yksityiskohdat sisältävä graafinen ohje on viimeisteltävänä ja tuodaan 

hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Brändikirjan ja graafisten ohjeiden 

käyttöönoton tueksi järjestön eri toimijoille valmistellaan kunkin erilaisiin tarpeisiin vastaavat, 

mahdollisimman helppokäyttöiset käytännön työkalut. 

 

Digitalisaatiolinjaus  

 

Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen. 

Hyväksyessään linjauksen hallitus päätti myös, että digitalisaatioon liittyvien nopeiden muutosten ja 

kehityksen vuoksi linjausta tarkastellaan vuosittain. 

  

Nyt käsittelyssä olleen päivitetyn linjauksen merkittävin muutos on sen toteaminen, että Suomen 
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Punainen Ristin on onnistuttava digitalisaation hyödyntämisessä, jotta se voi saavuttaa 

toimintalinjauksessa asetetut tavoitteet. Digitalisaation rinnalla varmistetaan digitaalisten palvelujen 

ulkopuolella olevien toimijoiden ja autettavien toimintamahdollisuudet ja tarpeet.  

Huhtikuussa 2020 tunnistetut periaatteet ovat ohjanneet toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja ne 

säilyvät pääosin muuttumattomina myös päivitetyssä linjauksessa. Tavoitteena on edelleen antaa 

suuntaviivat strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavalle digitaalisten palveluiden 

kehittämiselle. Yhteinen käsitys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista mahdollistaa 

pitkäjänteisen päätöksenteon ja priorisoinnit.  

 

Digitalisaatioon liittyvä riskienhallinta on siirtynyt Suomen Punaisen Ristin riskienhallintajärjestelmän 

osaksi. Päivittynyt linjaus korostaa vapaaehtoisten ja avunsaajien osallistumista, saavutettavuuden 

merkitystä ja digitalisaation edellyttämää uudenlaista osaamista kaikilla järjestötasoilla. 

Hallitus piti päivitetyn linjauksen sisältöä hyvänä. Keskustelussa kiitettiin myös vapaaehtoisten 

digifoorumia, jota pidettiin onnistuneena.  

 

Hallitus hyväksyi digitalisaatiolinjauksen, ja päätti että sitä tarkastellaan seuraavan kerran hallituksen 

kokouksessa keväällä 2023. 

 

Ympäristökestävyyden linjaus  

 

Toimintalinjauksessa järjestö sitoutuu vähentämään oman toiminnan ilmastovaikutuksia ja olemaan 

hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hallitus nimesi kokouksessaan 20.11.2020 valiokunnan 

valmistelemaan toimintalinjauksen tavoitteiden mukaisesti ympäristökestävyyden linjausta.  

 

Valiokunta on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen hallituksen käsittelyyn lähetettäväksi 

järjestökäsittelyyn keväällä 2022. Linjauksen taustalla on käytetty kansainvälisen Punaisen Ristin ja 

Punaisen Puolikuun liikkeen yhteisiä asiakirjoja ja sitoumuksia. Keskeinen asiakirja on myös 

Ilmastoperuskirja, jonka ovat laatineet Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liitto (IFRC) ja Punaisen 

Ristin kansainvälinen komitea (ICRC), jonka SPR on allekirjoittanut. Suomessa myös muut 

kansainväliset humanitaariset toimijat ovat peruskirjan allekirjoittajia.  

 

Linjaus ohjaa erityisesti oman toiminnan kestävyyttä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

valmiustyötä sekä ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää ja vaikuttamista. Ilmastonmuutos 

vaikuttaa järjestön perustoimintaan ja valmiustarpeisiin. Näin linjaus liittyy oleellisesti 

toimintalinjauksen ensimmäisen painopistealueen valmiuden ja varautumisen vahvistamiseen. 

Muutoksiin varautuminen ajoissa parantaa järjestön kokonaisvalmiutta. 

 

Ympäristökestävyyden linjauksen tavoitteena on tunnistaa haitalliset toimintamallit ja poistaa tai 

vähentää niiden vaikutuksia tehostamalla toimintatapoja, hyödyntämällä uusia käytäntöjä, 

tekniikoita ja materiaaleja tai muuttamalla toimintaa varmistaen kuitenkin Suomen Punaisen Ristin 

perustoiminnan. Osastoilla ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin yhteisöihinsä ja 

edistää niin valmiutta kuin toiminnan muutosta. Vapaaehtoiset ja osastot voivat myös tukea 

ihmisten kykyä sopeutua muutoksiin. 
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Linjauksen tavoitteena on vahvistaa Punaisen Ristin yhteistyötä sekä viranomaisten että muiden 

sidosryhmien kanssa yhteisen maailmanlaajuisen tavoitteen toteuttamiseksi paikallis- ja aluetasolla. 

Linjaus antaa tilaa myös yhteistyölle tutkimuksen ja tiedeyhteisön kanssa. Viestinnän ja 

vaikuttamisen tavoitteena on järjestön sisäinen viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen ja yleisen 

tietoisuuden vahvistaminen.  

 

Linjaus määrittää yleiset tavoitteet ja linjauksen konkretisoiminen edellyttää tukea ja ohjausta 

osastoille ja piireille, ja uudet toimintamallit tulevat osaksi SPR:n toiminnan suunnittelua osastoissa, 

piireissä ja keskushallinnossa. 

 

Kokouksessaan hallitus kuuli esittelyn luonnoksesta, jonka sisältöä pidetiin oikeansuuntaisena. Hallitus 

päätti lähettää linjauksen järjestökäsittelyyn ja toivoi, että mahdollisimman moni vapaaehtoinen, 

osasto ja kaikki piirit osallistuvat linjauksen kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen.  

 

Muut asiat 

 

Hallitus sai vuosikellonsa mukaisesti raportin Kontin tilanteesta. Vuoden 2021 alustava tulos 

vaikuttaa hyvältä ja kasvua on tullut niin kokonaistuloksessa, asiakasmäärissä kuin keskiostoksen 

suuruudessakin. Myös henkilöstötyytyväisyys on vaikean vuoden 2020 jälkeen parantunut. Hallitus 

kuuli myös Kontti-ketjun toimintaan tehdyistä kehittämistoimenpiteistä.  

 

Lisäksi hallitus hyväksyi ansiomerkki ja -mitalianomuksia, sekä alustavan aikataulun 

toimintalinjauksen 2024-2026 valmistelulle. Hallitus päätti, että toimintalinjauksen valmistelun 

ohjausryhmänä toimii SPR:n hallitus. 

 

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

 

- ICRC:n tietomurtoa 18.1.2022: Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) tietokantaan 

tehtiin 18.1. tietomurto, joka koskee maailmanlaajuisesti noin 515 000 henkilön tietoja.  

Tietokanta on turvallisuudeltaan huippuluokkaa ja kyseessä arvioidaan olevan kohdennettu, 

erityistä osaamista vaativa murto. Toistaiseksi sen tekijästä ei ole tietoa. Myös Suomen 

Punainen Risti käyttää tietokantaa perheyhteyksien palauttamisessa ja Suomen osalta 

tietokannassa ovat noin 3000:n läheistään etsivän tai heidän omaisensa tiedot. Tietomurto ei 

koske muuta Suomen Punaisen Ristin avustus-toimintaa. Suomen Punainen Risti on ilmoittanut 

asiasta Kyberturvallisuuskeskukselle ja tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle. Asiasta 

on tiedotettu myös julkisesti. 

 

- Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: ICRC:n pääjohtaja vieraili Suomessa joulukuussa, jonka 

yhteydessä järjestettiin tapaamisia mm. ulkoministeriön virkamiesten ja ministeri Skinnarin 

kanssa sekä vierailu eduskunnan ulkoasian-valiokunnassa. Keskusteluissa nousivat esille 

Afganistanin humanitaarinen kriisi, muut akuutit kriisit ja tulevaisuuden-näkymät 

sekä ICRC:n rooli näissä kriiseissä ja kestävän humanitaarisen työn saralla. Afghanistanin 

tilannetta, jossa Punaisen Ristin liike on huolestunut erityisesti kansainvälisen rahoituksen 

loppumisen vaikutuksista jo valmiiksi vaikealle humanitaariselle tilanteelle ja on 
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vedonnut kansainväliseen yhteisöön puolueettoman ja riippumattoman humanitaarisen avun 

jatkumisen  varmistamiseksi. Akuutin humanitaarisen avun lisäksi tarvitaan myös kestävämpiä 

ratkaisuja mm. yhteiskunnan peruspalveluille kuten terveyspalvelut ja koulutus, jotka ovat 

olleet erityisen riippuvaisia kansainvälisestä rahoituksesta. Tilanteen vakavuuden 

vuoksi Punaisen Ristin liike ja erityisesti Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on laajentanut 

työtä terveyssektorilla.  Punaisen Ristin liike on keskustellut Talibanin kanssa alusta asti ja 

pyrkinyt varmistamaan liikkeen toiminta-edellytykset maassa. Ulkoministeriö on myöntänyt 

ohjelmatukea SPR:n pitkäkestoisille ohjelmille vuosille 2022-2025 24 500 000 € (n. 6.1 MEUR / 

vuosi) 14 maahan Afrikassa ja Asiassa. Korotusta edelliseen ohjelmatukeen on n.4,5 M€ ja 

kyseessä on toiseksi suurin myöntö kaikista ohjelmatukea saaneista järjestöistä.  

 

- Suomen Punaisen Ristin ruoka-aputoimintaa: SPR on saanut avustusta 200 000 euroa 

järjestökoordinaation kehittämiseen. Kaksi merkittävää toiminnan kehittämisen kohdetta 

toimenpide-suunnitelmassa ovat alueellisten ruoka-apuverkostojen toiminnan tukeminen ja 

kehittäminen sekä ruoka-avun järjestöneuvottelu-kunnan käynnistäminen. SPR ei jaa ruoka-

avun avustuksia muille järjestöillä ja tästä on ollut jonkin verran väärinkäsityksiä. Lisäksi kuultiin 

järjestön ruoka-avun kokonaisuudesta sekä siihen saaduista avustuksista.  

 

- Järjestörahoituksen tulevaisuutta: Valtiosihteerit jättävät esityksen järjestöjen rahoitusmallista 

helmikuussa. Olemassa on parlamentaarinen yksimielisyys uuden rahoitusmallin käyttöön-

otosta vuonna 2024.  

 

- Hyvä Joulumieli -keräyksen tulosta, joka oli vuonna 2021 jälleen hyvä (1,74Me) 

 

- Järjestön sosiaalisen median käyttöä vuonna 2021: Vuonna 2021 sosiaalisen median 

pääkanaviin tehtiin yhteensä 1517 julkaisua. Luvut koskevat orgaanista somea, eivätkä sisällä 

maksetun markkinoinnin lukuja. Somejulkaisujen yhteenlaskettu tavoittavuus (Facebook, 

Twitter, Instagram ja LinkedIn) oli 11 831 451 ja kasvua viime vuoteen tuli n. 4 %. LinkedIn-tilin 

tavoittavuus kasvoi 85 % ja Instagram-tavoittavuus 48 %. Facebook oli somekanavista selvästi 

tavoittavin. 

 

- Vuoden 2022 ystävänpäiväkampanjaa: Uutuuksia ovat mm. kaakaot kunnassa – 

osastotapahtumat, jossa sovitaan kohtaaminen kunnallispäättäjien kanssa ja keskustellaan siitä, 

mitä maakunnassa tai kunnassa on tehty ja voitaisiin jatkossa tehdä yksinäisyyden vähentämiseksi 

ja ennaltaehkäisemiseksi sekä tuoda esiin Punaisen ristin ystävätoimintaa. Helsingin 

tempaus järjestetään Musiikkitalon edessä valoinstallaationa. 

 

- Huhtikuun Auttajat Aulangolla – vapaaehtoistapahtumaa.  

 
*** 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 15.3., jolloin keskeisinä aiheina ovat tilinpäätöksen ja 

vuosikertomukset ensimmäiset versiot. Lisäksi käsitellään varainhoitajien raportti sekä 

riskienhallinnan vuosiraportti.  


