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SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 5/2019

Kokousaika: tiistai 7.5. klo 16.21 - perjantai 10.5.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: sähköinen kokous

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Pertti Torstila -

pääsihteeri
Kristiina Kumpula +

Varapuheenjohtajat

Ann-Mari Audas-Willman
+
Otto Kari +
Sami Laitinen -

Muut esittelijät:
John Ekelund +
Ilpo Kiiskinen +
Marja Lehtimäki +
Kalle Löövi +
Tapani Väisänen +

Jäsenet

Henri Backman Outi Forsblom +
Eija Karine +
Katja Kuusela +
Marju Pihlajamaa +
Markku Suokas +
Sihteeri

Eeva Holopainen +

Läsnäolo-oikeus:
Pirkko-Liisa Ollila -

Poissa: Pertti Torstila, Sami Laitinen, Henri Backman

Käsiteltävät asiat: 88 - 93

Allekirjoitukset:

Ann-Mari Audas-Willman
varapuheenjohtaja

Otto Kari
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Holopainen
sihteeri
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88
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Sähköpostikokous avattiin 7.5. klo 16.21.
89
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna.
Päätös: Kokoukseen osallistui seitsemän hallituksen jäsentä mukaan
luettuna hallituksen varapuheenjohtaja. Hallitus oli päätösvaltainen.
90
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
91
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa
kokouksesta.
Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari.
92
JÄRJESTÖTUKIMALLI
Tausta: SPR:n hallitus on asettanut tavoitteeksi SPR:n hallituksen
päätöksellä piireille jaettavan tukimallin tarkentamisen ja
kehittämisen.
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Hallituksen päätöksen mukaisesti järjestötukimallin tavoitteena on:
- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,
- muutoksen johtaminen
- tuen ennakoitavuus,
- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja
valmiuden kehittäminen sekä
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen
Hallitus asetti henkilöstö talous- ja kehittämisvaliokunnan
järjestötukimallin kehittämisen ohjausryhmäksi. Pääsihteerin
päätöksellä esityksen valmistelua varten perustettiin työryhmä.
Työryhmän jäseniä olivat:
Paula Ilén, Satakunnan piiri, pj.
John Ekelund, varainhankinnan johtaja
Tero Hintsa, Länsi-Suomen piiri
Matti Hokkanen, talous- ja kehittämisvaliokunta
Petri Kaukiainen, Helsingin ja Uudenmaan piiri
Leena Kämäräinen, valmiusyksikön päällikkö
Anna-Lena Sjöblom, Åbolands - Turunmaan piiri
Hallitus kävi keskustelun esitettävästä mallista kokouksessaan
28.4.2019.
Keskustelussa korostettiin erityisesti järjestön valtakunnallista
kattavuutta ja sitä, miten toimintaa saadaan pidettyä yllä sekä
kasvukeskuksissa että syrjäseuduilla. Hallitus oli yhtä mieltä siitä,
että mallissa tulee ottaa huomioon strategiset tavoitteet sekä
jäsenten ja vapaaehtoisten määrä. Ehdotetut mittarit koettiin
kuitenkin osin epätarkoituksenmukaisiksi tai monimutkaisiksi. Hallitus
toivoi jatkoesityksessä yksinkertaisempia indikaattoreita, nuorten
jäsenten ja vapaaehtoisten määrän lisäämistä sekä muita
vaihtoehtoja kuin Oma Punainen Risti vapaaehtoisten määrän
määrittämiseksi.
Talous- ja kehittämisvaliokunta käsitteli mallia ja hallituksen
kommentteja 6.5.2019. Valiokunta korosti mallin ennustettavuuden
ja muutosjohtajuuden merkitystä.
Hallituksen keskustelun pohjalta mallia on muutettu (liitteet 92.13). Valmiuden osalta ensiapuryhmien määrä on vaihdettu OHTO:on
rekisteröityjen SPR:n hälytysryhmien määräksi. Mikäli OHTO:a
halutaan käyttää, on tärkeää, että kyseessä on juuri SPR:n
hälytysryhmät, eikä kaikki hälytysryhmät, koska muiden järjestöjen
hälytysryhmien määrä ei ole SPR:n vaikutusvallassa oleva asia.
Oma Punainen Risti esitetään pidettäväksi mittaristossa. Kyseessä on
strateginen ja yksinkertainen, yksiselitteinen mittari. Digitalisaatio on
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tällä hetkellä yhteiskunnan ilmiö, jonka haltuun ottamalla saamme
lisää kohtaamista, vaikuttavuutta ja inhimillisiä arvoja ja toimintaa
edistävää Punaisen Ristin toimintaa.
Jos järjestöllä ei ole digitaalista laajasti käytössä olevaa järjestelmää,
emme saa yksittäisten ihmisten ja osastojen toimeliaisuudesta
luotettavaa tietoa. Tämä vaikeuttaa yksiselitteisten mittareiden
luomista järjestötukeen jatkossa. Tämä on vain yksi järjestelmän
hyödyistä, mutta yksittäisenä asiana perustelee, miksi sen on oltava
alusta asti mukana. Koko tukihankkeen uskottavuus on
kyseenalainen, jos emme voi tarjota yksiselitteisiä ja yksinkertaisia
mittareita. Mittaroiminen taas ei onnistu ilman kirjautumista vaativaa
järjestelmää, joka on vapaaehtoisten odotusten mukaisesti hyvin
suunniteltu yksinkertainen käyttää ja on osa vapaaehtoisten
tietojärjestelmäkehittämisen kokonaisuutta. Nämä ominaisuudet ovat
vain Omassa.
Mittarin pitää Oman osalta muuttua käyttöönoton jälkeen:
alkuvaiheessa se on juuri käyttöönottoa seuraava strateginen mittari.
Vuosien 2019-2020 osalta Oman mittari on käyttöönottoa tukeva
(käyttäjien osuus kaikista vapaaehtoisista). Tämän jälkeen
järjestötukeen (ja kaikkeen muuhunkin) liittyvä osasto- ja
vapaaehtoiskohtainen tieto otetaan Omasta, jolloin se käytännössä
tarkoittaa, että sen on oltava käytössä kaikkialla.
Hallitus päätti ottaa nuorten määrän mittaristossa huomioon. Lisäys
on strateginen kun sekä SPR:n että koko liikkeen tavoitteena on jo
pitkään ollut nuorten toimijoiden määrän kasvattaminen.
Mittariksi esitetään nuorten (alle 29-vuotiaiden) määrää osastojen
hallituksissa. Jatkossa mittaria voidaan muuttaa, mutta tällä hetkellä
hallituksissa olevat voidaan kaikkein luotettavimmin todeta. Nuorten
määrä osastojen hallituksissa lasketaan piireittään ts. nuorten osuus
koko piirin alueen osastojen hallituksissa yhteensä. Näin pienten
paikkakuntien, joissa ei ole paljon nuoria, tilanne tulee kompensoitua
isompien kaupunkien osastojen avulla. Joka piirissä on kuitenkin
myös isoja tai keskisuuria kaupunkeja.
Päätösehdotus: Hallitus päättää hyväksyä esitetyn järjestötukimallin piirien puheenjohtajien käsittelyä varten 18.5. ja hyväksyy
lopullisen mallin vuoden 2020 talouden ja toiminnan suunnittelun
pohjaksi elokuussa 2019. Mallin toimivuutta arvioidaan säännöllisesti
vuosittain taloussuunnittelun yhteydessä.
Päätös: Hallitus kävi keskustelun muokatusta esityksestä. Valmiuden

ja jäsenmäärien osalta hallitus piti mittareita hyvinä.
Oman käyttö mittarina nosti näkemyksiä puolesta ja vastaan. Osa
hallituksen jäsenistä koki Oman sisällyttämisen mittaristoon tukevan
sen käyttöönottoa ja olevan perusteltu alkuvaiheen mittariksi. Toiset
eivät pitäneet Oman käyttöä mittarina järkevänä vaiheessa, jossa
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käyttäjiä on vielä vähän. Huomioitiin myös erityisesti ikääntyneiden
mahdolliset vaikeudet ottaa Oma käyttöön. Lisäksi tuotiin esille
kysymys, onko Oman osalta kirjautuneiden määrä sen todellista
käyttöä mittaava, ja esitettiin tilalle esimerkiksi Oman kautta
järjestettävää toimintaa.
Myös nuorten osuus osastojen hallituksissa mittarina jakoi mielipiteitä. Katsottiin, että mittari ei ole yksiselitteinen, mutta se on
selkeä todentaa sekä linjassa IFRC:n linjausten kanssa. Toisaalta
nähtiin, että nuorten määrä hallituksissa mittarina voi johtaa
”kiintiönuoriin”, eikä välttämättä mittaa nuorten määrää varsinaisessa toiminnassa. Todettiin, että piirien ja osastojen hallitusten
kokoonpanojen tulisi olla tasapainoisia ja hallituksissa tulisi olla
edustettuina eri ikäluokkaan kuuluvia ja erilaista osaamista omaavia
henkilöitä. Esitettiin tilalle esimerkiksi kouluvierailujen määrää,
InAction-tapahtumiin osallistuneiden määrää tai muuta nuorille
suunnattua toimintaa.
Lisäksi ehdotettiin yhdeksi toimintaa mittaavaksi mittariksi osaston
järjestämien koulutusten tai niihin osallistuneiden henkilöiden
määrää.
Hallitus toivoi myös otettavan huomioon piirien erilaiset toimintaympäristöt.
Hallitus käy asiasta keskustelun piirien kanssa toukokuussa ja
käsittelee sen pohjalta tehdyn esityksen elokuun kokouksessaan.
93
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Sähköpostikokous päätettiin 10.5. klo 18.

