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Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Helsingissä 10.-11.6.2017 
 

Vaalitoimikunnan kirje Suomen Punaisen Ristin piireille ja osastoille 
 

 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään Helsingissä 10.-11. kesäkuuta 

2017. Yleiskokouksen tehtävänä on päättää järjestön toiminnan ja talouden 

suuntaviivoista sekä valita luottamushenkilöt seuraavalle yleiskokouskaudelle. 

 

Vaaleja valmistelee yleiskokouksen vaalitoimikunta, joka muodostuu piirien 

yleiskokousedustajista. Helsingin yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsenet ovat 

Linda Basilier (Helsingin ja Uudenmaan piiri/Helsingfors- och Nylands distrikt), 

Christel von Frenckell-Ramberg (Åbolands distrikt/Turunmaan piiri), Sune Glader 

(Österbottens svenska distrikt), Anne Heilala-Tervo (Oulun piiri), Timo Hälli 

(Satakunnan piiri), Markku Kyllönen (Länsi-Suomen piiri), Arto Lehmus (Hämeen 

piiri), Danielle Lindholm (Ålands distrikt), Lauri Melto (Kaakkois-Suomen piiri), 

Tuije Paksuniemi (Lapin piiri), Heikki Sederholm (Savo-Karjalan piiri) ja Outi 

Vesterinen (Varsinais-Suomen piiri). 

   

Vaalitoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa 4.2.2017 ja valitsi vaalitoimi-

kunnan puheenjohtajaksi Linda Basilierin ja varapuheenjohtajaksi Christel von 

Frenckell-Rambergin. Ohessa vaalitoimikunnan kokoonpano sekä yhteystiedot 

(liite 1). 

 

Yleiskokouksessa suoritettavat vaalit 

 

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yleiskokouksessa valittavien 

luottamushenkilöiden vaalit. Yleiskokouksessa valitaan järjestölle puheenjohtaja 

(hallituksen puheenjohtaja), hallituksen kolme varapuheenjohtajaa, kuusi 

hallituksen muuta jäsentä, valtuuston puheenjohtaja, valtuuston varapuheen-

johtaja, 23 valtuuston jäsentä ja 23 varajäsentä sekä kolme tilintarkastajaa ja 

kolme varatilintarkastajaa. 

 

Työjärjestyksen 13 §:n mukaisesti osastojen ja piirien hallitukset voivat lähettää 

esityksiä ehdokkaiksi kuusi viikkoa ennen yleiskokousta eli viimeistään 28.4. 

Työjärjestyksen 15 §:n mukaisesti vaalitoimikunta tekee esityksensä henkilö-

valinnoiksi neljä viikkoa ennen yleiskokousta eli viimeistään 12.5. Esitys 

toimitetaan osastoille ja piireille yleiskokouskutsun yhteydessä. Vaalitoimi-

kunnan esitys perustuu määräajassa lähetettyihin esityksiin.  

 

Ennakollisen ehdokasasettelun jälkeen esityksiä valtakunnallisiin luottamus-

tehtäviin valittaviksi henkilöiksi on mahdollista tehdä vielä itse yleis-

kokouksessa. 

 

http://www.punainenristi.fi/
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Mitä ehdokkailta vaaditaan? 

 

Järjestön luottamustoimeen voidaan järjestön sääntöjen mukaan valita vain 

järjestön henkilöjäsen tilintarkastajia ja valtion viranomaisten valtuustoon 

nimeämiä ehdokkaita lukuun ottamatta. Järjestön luottamustoimeen valitun 

tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Konkurssissa oleva, liiketoimintakieltoon määrätty 

tai henkilö, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu, ei voi olla järjestön luottamus-

toimessa. 

 

Järjestön hallitus on tehnyt 29.11.2010 päätöksen henkilökunnan toimimisesta 

luottamustehtävissä ja todennut päätöksessään, että työsuhteessa oleva 

toimihenkilö ei voi olla SPR:n luottamustoimessa. Vaalitoimikunta nojautuu 

omassa työskentelyssään tähän hallituksen päätökseen. 

 

Vaalitoimikunta rohkaisee kaikkia osastoja ja piirejä tutustumaan parhaillaan 

järjestökäsittelyssä olevaan SPR:n hallituksen esitykseen talouden ja toiminnan 

suuntaviivoiksi (Toimintalinjaus 2018–2020). Toimintalinjaus on järjestön 

keskeisin strateginen asiakirja, joka ohjaa koko järjestön toimintaa seuraavan 

kolmivuotiskauden ajan. Järjestön hallituksella on keskeinen rooli 

toimintalinjauksen toteuttamisen johtajana. 

 

Vaalitoimikunta suosittelee, että ehdokkailla on aiempaa kokemusta 

luottamustehtävissä toimimisesta, tai muuten taitoa strategiseen johtamiseen ja 

kokonaisuuksien hallintaan. Hallitustyöskentely edellyttää kykyä yhteistyöhön, 

verkostoitumiseen ja toimintaan Punaisen Ristin tavoitteiden edistämiseksi 

laaja-alaisesti. Punaisen Ristin erityisluonne maailmanlaajuisena järjestönä 

asettaa omat vaatimuksensa hallitustyöskentelylle. 

 

Valmistellessaan ehdotusta yleiskokoukselle vaalitoimikunta käsittelee ja arvioi 

niitä valintaperusteita ja osaamisvaatimuksia, joita edellytetään Punaisen Ristin 

valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Vaalitoimikunta kannustaa piirejä ja 

osastoja esittämään ehdokkaiksi henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita järjestön 

perusperiaatteisiin ja joilla on kyky, taito ja osaaminen toteuttaa järjestön 

visiota ja strategiaa. Ehdokkaalla tulisi olla laaja kontaktiverkosto ja hyvät 

yhteiskuntasuhteet, sekä valmiudet käyttää sosiaalista mediaa. 
Valintapohdinnoissa on tärkeä ottaa huomioon myös asettavan ehdokkaan 

mahdollisuus käyttää aikaansa Punaisen Ristin luottamustoimeen.  

 

Vaalitoimikunta toivoo runsaasti ehdokkaita osastoilta ja piireiltä sekä 

hallitukseen että valtuustoon, ja kannustaa osastoja ja piirejä käymään 

aktiivista vuoropuhelua alueensa ehdokasasetteluista. 

 

Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä esitys, joka ottaa mahdollisimman hyvin 

huomioon alueellisen ja kielellisen sekä kummankin sukupuolen ja eri ikä-

ryhmien edustuksen luottamuselimissä. Vaalitoimikunta kannustaa osastoja ja 

piirejä huomioimaan moninaisuuden ehdokkaiden asettamisessa. Kielitaito ja 

erilaisten kulttuurien tuntemus ovat eduksi.  
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Kutsu ehdokasasetteluun 

 

Vaalitoimikunta pyytää Suomen Punaisen Ristin osastoja ja piirejä lähettämään 

esityksiä ehdokkaiksi SPR:n vaalitoimikunnalle allekirjoitettuna (postitse: 

Suomen Punainen Risti, Vaalitoimikunta, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki tai 

sähköisesti: eeva.holopainen@punainenristi.fi) viimeistään 28.4.2017  

 

Kirjeen liitteenä on virallinen lomake ehdokasasettelua varten (liite 2). Kaikki 

esitykset tulee tehdä tälle lomakkeelle. Sähköisesti toimitettu lomake lähetetään 

siten, että skannatussa versiossa näkyvät allekirjoitukset. 

 

Lomakkeen täyttää ehdokasta esittävän osaston tai piirin hallitus, lisäksi 

lomakkeeseen kirjataan ehdokkaan oma suostumus ehdokkuuteen. Lomake 

löytyy sähköisesti https://rednet.punainenristi.fi/vaalit2017.   

 

Kaikkien ehdokkaiden perustiedot (ehdokkaan nimi ja osasto, ehdokasta 

esittävä taho sekä se, mihin tehtävään hän on ehdolla) julkaistaan Suomen 

Punaisen Ristin yleiskokoussivuilla, jos ehdokas on antanut tähän 

suostumuksensa.  

 

Itse ehdokasasettelulomaketta ei kuitenkaan julkaista sivuilla, vaan kaikille 

ehdokkaille lähetetään sähköpostitse muutamia kysymyksiä. Ehdokkaiden 

vastaukset näihin kysymyksiin sekä ehdokkaan toimittama valokuva julkaistaan 

yleiskokouksen internet-sivuilla. Ehdokkaat löytyvät osoitteesta: 

https://www.punainenristi.fi/yleiskokous. Ehdokkaiden esittelysivusto avataan 

17.4.2017.  

 

Vaalitoimikunta tekee yleiskokoukselle esityksen henkilövalinnoiksi järjestön 

luottamustehtäviin. Esitys lähetetään esityslistan ja kokousaineiston yhteydessä 

osastoille ja piireille 12.5.2017. 

 

Tarvitsetteko lisää tietoa vaaleista? 

 

Mikäli ehdokkaaksi asettaminen mietityttää tai tarvitsette lisätietoa, olkaa 

yhteydessä vaalitoimikuntaan, joka vastaa mielellään kysymyksiinne! 

 

Vaalitoimikunta rohkaisee aktiiviseen keskusteluun ja hyviin esityksiin. 

 

Helsingissä 23.2.2017 

 

 

 

           
 Linda Basilier 

vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
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