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SUOMEN PUNAINEN RISTI   HALLITUS  

Keskustoimisto    10/2020      
 

 
 
 

 
 

139 
KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.  
 

 
140 
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. 
 

Päätös:  Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 

141 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.  
 

Päätös:  Muutettiin kohtaa 147 siten, että esitys valtuustolle sovittelu-
lautakunnan kokoonpanoksi päätetään jo tässä kokouksessa, jotta se 

voidaan lähettää valtuustolle kokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin 
esityslista muilta osin.  
 

 
142 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa 

kokouksesta. Pöytäkirjojen tarkastusmenettely toteutetaan siten, että 
pöytäkirja lähetetään ensin puheenjohtajan hyväksyttäväksi ja tarkas-

tettavaksi. Puheenjohtajan hyväksyttyä pöytäkirjan se lähetetään 
pöytäkirjantarkastajalle sekä tiedoksi myös muille hallituksen jäsenille, 
jotka voivat toimittaa kommenttinsa pöytäkirjaan ennen allekirjoitus-

kierrosta. 
 

Tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan sähköisesti ottaen 
huomioon mitä tietosuojasta, luottamuksellisesta tiedosta, liike-
salaisuuksista ja yksilön suojasta on säädetty. 
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Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-
Willmania. Hyväksytään hallituksen pöytäkirjan hyväksymiseen liittyvä 

menettely sekä pöytäkirjan julkaiseminen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen pöytäkirjan hyväksymiseen liittyvä 
menettely sekä pöytäkirjan julkaiseminen. Valittiin kokouksen pöytä-
kirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa. 

 
 

143 
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA TOIMINTATAPAOHJE 
 

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 52§:n mukaisesti järjestön 
hallituksen tehtävänä on mm: valvoa yleiskokouksen, valtuuston ja 

järjestön hallituksen päätösten täytäntöönpanoa; valmistella ja 
hyväksyä järjestön vuotuinen toimintasuunnitelma, keskushallinnon ja 
piirien yhteinen taloussuunnitelma ja keskushallinnon talousarvio sekä 

valvoa niiden toteutumista; huolehtia siitä, että järjestön toiminta on 
järjestetty asianmukaisella tavalla ja antaa siitä tarvittaessa ohjeita; 

huolehtia järjestön kokonaistaloudesta ja omaisuudesta ja siitä, että 
järjestön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty; päättää koko 

järjestöä koskevista merkittävistä ja laajakantoisista asioista yleis-
kokouksen ja valtuuston päätösten puitteissa; huolehtia siitä, että 
riskienhallinta, sisäinen valvonta ja tarkastus on asianmukaisesti 

järjestetty koko järjestössä; päättää keskushallinnon kiinteän 
omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä päättää järjestön 

omistuksessa olevien yritysten omistajaohjauksesta. 
 
Järjestön hallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvien asioiden 

ratkaisemisen valio-, toimi- tai johtokunnalle, pääsihteerille tai 
toimihenkilölle siten kuin järjestön työjärjestyksessä määrätään. 

 
Järjestön työjärjestyksen 3 §:n mukaan järjestön hallitus ratkaisee 
asiat pääsihteerin tai muun tähän valtuutetun esittelijän esittelystä. 

 
Hallitus tekee päätöksensä hallituksen kokouksessa ja voi kokousten 

lisäksi pitää epävirallisia keskusteluja ja tapaamisia keskenään sekä 
piirien puheenjohtajien kanssa.  

 
Kansainälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton (IFRC) 
integriteettiohjeistuksen sekä yleiskokouksen vaalitoimikunnan toiveen 

mukaisesti hallituksen jäsenille on valmisteltu toimintatapaohjeet, 
joihin hallituksen jäsenen sitoutuvat (liite 143).  

 
Päätösehdotus: Hallitus keskustelee työskentelytavoistaan ja 
käsittelee toimintatapaohjeen, jonka jokainen hallituksen jäsen sekä 

valtuuston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja allekirjoittavat.  
 

Päätös: Puheenjohtaja välitti edellisen hallituksen yleiskokoukselle 
tekemän raportin mukaiset ehdotukset hallituksen työskentelyn 
erityisiksi painopisteiksi. Hallitus kävi keskustelun työskentely-

tavoistaan painottaen riittävää perehtymistä käsiteltäviin asioihin 
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ennalta niin, että niistä voidaan keskustella ja päättää kokouksissa 
ilman tarpeetonta viivytystä. Puheenjohtaja esitti, että hallitus voisi 

syksyn aikana pitää myös epävirallisen keskinäisen kokouksen 
etäyhteydellä. Ajankohtaa ehdotetaan myöhemmin. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat käyvät keskustelun keskinäisestä työnjaostaan.   
 
Hallituksen jäsenet allekirjoittivat toimintatapaohjeet. Etäyhteydellä 

kokoukseen osallistuneita hallituksen jäseniä pyydettiin toimittamaan 
allekirjoitettu asiakirja seuraavassa kokouksessa, jossa he ovat läsnä.  

 
 
144 

YLEISKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄT PÄÄTÖKSET 
 

144.1 Yleiskokouksen päätökset 
 

Tausta: Yleiskokous hyväksyi SPR:n seuraavan kolmen vuoden 

strategiset painopisteet asiakirjan ”Toimintalinjaus vuosille 2021 – 
2023” (liite 144.1.1). 

 
Aloitteita hyväksyttiin esityksen mukaisesti 11 (liite 144.1.2):  

 
Aloite 1 – Oma järjestelmän jatkokehittäminen  
Aloite 2 – Vapaaehtoistoiminnan linjausten uusinta 

Aloite 3 – Johtamisjärjestelmän kehittäminen 
Aloite 4 – Digitaalisten edellytysten kehittäminen vapaaehtoisten 

tarpeisiin 
Aloite 5 – Paikallisen avustustoiminnan mahdollistaminen myös 
taloudellisesti 

Aloite 6 – Nuorisotoiminnan resurssien lisääminen piireissä 
Aloite 7 – Koulutuskoordinaation siirtäminen piiritoimiston ohjaukseen 

Aloite 8 – Vapaaehtoiskouluttajien haastatteleminen piirin toimesta ja 
osaamisen varmistaminen kolmen vuoden välein 
Aloite 9 – Nollatoleranssi kiusaamiselle, seksismille ja rasismille 

Aloite 10 – Kotimaan lentoliikenteen vähentäminen, hyväksyttiin 
muokattuna 

Aloite 11 – Punaisen Ristin turvallisemman tilan periaatteet 
 

Lisäksi kokouksessa jätettiin kaksi pontta (liite 144.1.3). Ponsiin 

hallitus antaa vastaukset kuuden kuukauden sisällä yleiskokouksesta.  
Vastaukset ponsiin käsitellään hallituksen tammikuun kokouksessa. 

 
Yleiskokous valitsi SPR:n puheenjohtajaksi Elli Aaltosen sekä vara-
puheenjohtajiksi Ann-Mari Audas-Willmanin, Laura Mustan ja Harri 

Virran sekä jäseniksi Outi Forsblomin, Harri Jokirannan, Katja 
Kuuselan, Marju Pihlajamaan, Jarno Rasinkankaan ja Ruut Rissasen. 

SPR:n valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Otto Kari ja varapuheen-
johtajaksi Päivi Kuntze. Valtuustoon valittiin 23 jäsentä sekä heidän 
varajäsenensä. Ministeriöitä on pyydetty nimeämään edustajansa 

valtuustoon.  
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Tilintarkastajiksi valittiin: 
Tilintarkastusyhteisö PwC Oy. 

 
Päätösehdotus: Hallitus toteaa yleiskokouksen päätökset. 

 
Päätös: Todettiin yleiskokouksen päätökset. Merkittiin lisäksi tiedoksi, 
että kokouksen pyytämä toimintalinjauksen ruotsinkielisen version 

oikoluku on suoritettu ja huomioitu lopullisessa toimintalinjauksessa. 
 

144.2 Seuraavan yleiskokouksen aika 
 

Tausta: Yleiskokous päätti seuraavan yleiskokouksen isännäksi Savo-

Karjalan piirin. Alustavat tila- ja hotellivaraukset tehdään syksyn 2020 
aikana. Sääntöjen mukaan yleiskokous on pidettävä kesäkuun 20. 

päivään mennessä. Yleiskokous esitetään järjestettäväksi 10.- 
11.6.2023.  
 

Päätösehdotus: Seuraava yleiskokous pidetään 10.-11.6.2023. 
 

Päätös: Päätettiin, että seuraava yleiskokous pidetään 10.-11.6.2023 
Savo-Karjalan piirissä. 

 
 
145 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 - 2023 
 

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan yleiskokousvuotena 
järjestön hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman marraskuun loppuun mennessä yleiskokouksen 

hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta. Järjestön hallitus tarkentaa 
toimintasuunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle vuosittain marras-

kuun loppuun mennessä.  
 
Hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kolmivuotisen toiminta-

suunnitelman valmistelu ja hyväksyminen. Taustavalmistelua on 
toteutettu edellisen hallituksen, piirien ja keskustoimiston asian-

tuntijoiden ja ohjelmavastaavien kanssa (liite 145). Hallitukselle 
esitellään osana tulevaa toimintasuunnitelmaa myös kärkihankkeet 
vuosille 2021-2023.  

 
Edellinen hallitus kävi alustavan keskustelun toimintasuunnitelmasta 

kokouksessaan elokuussa ja istuva hallitus hyväksyy kolmivuotisen 
toimintasuunnitelman marraskuun kokouksessaan.  
 

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toimintasuunnitelmasta 
vuosille 2021-2023 sekä tarkemmin vuodelle 2021 ja vahvistaa ne 

seuraavassa kokouksessaan 20.11.2020. 
 
Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin esittelyn toimintasuunnitelmaan 

sisällytettävistä ohjelmista toimintalinjauksen pohjalta.  
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Hallitus kävi keskustelun esittelyn pohjalta ja antoi näkemyksensä 
jatkovalmistelua varten. Hallituksen painopisteenä toiminta-

suunnitelmaan korostui strategisten tavoitteiden priorisointi, talouden 
tasapainottaminen, paikallisuus ja vapaaehtoisuus sekä henkilöstön 

hyvinvointi. Hallitus antoi pääsihteerille valmisteluun toiminnan 
vaikuttavuuden arvioinnin mittariston ja kriteerit.  
 

Hallitus edellyttää toimintasuunnitelman riskiarviointia, jota hallitus voi 
seurata.   

 
Tarkempaa toiminnansuunnittelua tehdään parhaillaan ja hallitus 
päättää toimintasuunnitelmasta seuraavassa kokouksessaan 

20.11.2020. 
 

 

146 

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11§:n mukaisesti 

järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien 
yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun 

mennessä talousarviovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa 
vuotta varten.  

Keskustoimiston taloussuunnitelma vuosille 2021- 2023 on talouden 

tasapainottamisen ohjelma, joka ulottuu koko tulevalle yleiskokous-
kaudelle globaalin talouskriisin ja rahoitustilanteen vaikeutumisen 

takia (liite 146.1 KT ja 146.2 Piirit).  

Hallitus käy alustavan keskustelun taloussuunnitelmasta sekä 
talouden tasapainottamisen ohjelmasta vuosille 2021-2023. 

 
Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun taloussuunnitelmasta 

vuosille 2021-2023 sekä talouden tasapainottamisen ohjelmasta 
tulevalle yleiskokouskaudelle ja vahvistaa ne seuraavassa 

kokouksessaan 20.11.2020. 
 
Päätös: Hallitus kuuli talous- ja henkilöstöjohtajan esittelyn koko 

järjestön talouden kokonaisuudesta sekä tarkemmin talouden 
tasapainottamisesta vuosille 2021-2023. Hallitus kuuli katsauksen 

ajankohtaisista talouteen liittyvistä asioista, ml. järjestötuesta sekä 
palvelukeskuksesta. Lisäksi saatiin tiedoksi välitilinpäätös 2020.  
 

Hallitus päätti, että ennen sen seuraavaa kokousta pidetään 
hallituksen sekä piirien puheenjohtajien yhteinen (etä)tilaisuus, jossa 

käsitellään talouden tasapainottamista; miten tasapainottamista 
voidaan tehdä yhteistyössä päällekkäisyyksiä karsien ja miten 
yhteistoimintaa voidaan tehostaa.  

 
Hallitus vahvistaa taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä 

keskushallinnon talousarvion vuodelle 2021 seuraavassa kokouk-
sessaan 20.11.2020. Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi laatia 



 7 

tarkennetun talouden tasapainottamisen ohjelman konkreettiset 
toimenpiteet.  

 
Hallitus pyysi lisäksi, että sen seuraavaan kokoukseen valmistellaan 

koonti järjestön vakuutuskokonaisuudesta.  
 
 

147  
HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN ROOLIT JA TEHTÄVÄT 

 
Tausta: SPR:n sääntöjen 52§:n mukaisesti hallitus voi asettaa 
määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka 

työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen. Koko viime yleis-
kokouskauden toimi talous- ja  kehittämisvaliokunta sekä ohjelma- 

ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta.  
 
Sääntöjen mukaisesti hallitus nimeää alaistensa laitosten johto-

kunnat. Tällaisia laitoksia ovat Veripalvelu, Kontti -kierrätys-
tavaratalo sekä Nuorten Turvatalot. 

 
Asetuksen 56§:n mukaisesti valtuusto nimeää sovittelulautakunnan 
yleiskokouskaudeksi. Hallitus valmistelee esityksen valtuustolle. 

 
Asetuksen 68§:n mukaisesti hallitus nimeää talouden valvontaa 

varten tarkastusvaliokunnan. 
 
SPR:n hallituksen 28.4.2017 hyväksymän Nuorten vuosikokouksen 

työohjeen mukaisesti nuorten vuosikokouksen valitsema vaali-
toimikunta valmistelee valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalin 
esiteltäväksi hallitukselle viimeistään neljä kuukautta yleiskokouksen 

jälkeen. Ehdollepano on aloitettu.  
 

SPR:n ensiavun- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän toimeksi-
antona on seurata ensiavun ja terveyden kansallista ja kansain-
välistä kehitystä, niihin liittyvää koulutusta sekä koota SPR:n 

kannalta keskeiset toimijat alalta.  
 
Kaikkiin valiokuntiin ja johtokuntiin haetaan myös ulkopuolista asian-

tuntemusta ja sidosryhmien edustustajia ja hallituksen jäsenet 
toimivat valiokuntien ja johtokuntien puheenjohtajina/ 

varapuheenjohtajina. Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja raportoi 
hallitukselle kokouksissa nousseista kysymyksistä sekä valio-/johto-
/toimikuntien näkemyksistä hallituksen esityslistalla oleviin 

kysymyksiin. Toimialajohtaja, laitoksen johtaja tai heidän 
nimeämänsä henkilö toimii valiokuntien esittelijänä.  
 

Kolmivuotiset valiokunnat ovat olleet jonkin verran haasteellisia sekä 
valiokuntien jäsenten sekä hallituksen valmistelun näkökulmasta. 

Niitä on kuitenkin pidetty tärkeinä, koska ne laajentavat hallituksen 
asiantuntijuutta ja lisäävät demokraattista osallisuutta. Vaihtoehto 
voisi olla määräaikaiset työryhmät, joita hallitus nimeää valmiste-

lemaan strategisiin ja/tai laajaa järjestökäsittelyä edellyttämiin 
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ohjelmiin. Tällaisia ovat esim. uusien auttajasukupolvien mukaan 
saaminen (vapaaehtoisuus), johtamisjärjestelmä tai digitaalisuus. 

 
Päätösehdotus: Hallitus keskustelee valiokuntien työskentelystä 
sekä pysyvistä ja/tai määräaikaisista työryhmistä. Hallituksen 

jäsenet tuovat esiin omat kiinnostuksensa ja osaamisalueensa. 
Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen 

päätettäväksi tarkastusvaliokunnan, sovittelulautakunnan, ensiapu- 
ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän sekä laitosten johtokuntien 
kokoonpanot päätettäväksi hallituksessa. Sovittelulautakunnan 

kokoonpano päätetään valtuustossa 30.11. Samalla hallitus jatkaa 
nykyisten johtokuntien toimeksiantoaikaa siihen asti, että uudet 
valiokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvioesitykset saadaan 

valmisteltua.  
 

Päätös: Hallitus keskusteli valiokuntien työskentelystä sekä 
pysyvistä ja/tai määräaikaisista työryhmistä. Hallitus kuuli edellisen 
hallituksen jäseniltä kokemuksista valiokuntien toiminnasta. 

Valiokuntia pidettiin sinänsä hyvin toimineina, mutta yhteys 
hallituksen työhön oli jäänyt heikoksi.  
 

Talouden tasapainottamistarve huomioiden pidettiin tärkeänä, että 
talous- ja kehittämisvaliokunta asetetaan jatkossakin. Huomioitiin 

myös yleiskokouksen hyväksymä aloite vapaaehtoistoiminnan 
linjauksen päivittämisestä ja päätettiin perustaa tämän laatimista ja 
seurantaa varten oma valiokuntansa.  

 
Muina toimintaa läpileikkaavina teemoina pidettiin ilmasto-
kysymyksiä, viranomais- ja sidosryhmäkumppanuutta sekä 

digitaalisuutta. Todettiin jälkimmäisen liittyvän myös yleiskokouksen 
tekemään aloitteeseen.  

 
Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen 
päätettäväksi tarkastusvaliokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan 

asiantuntijaryhmän, talous- ja kehittämisvaliokunnan, ilmasto-
valiokunnan, vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan 
valiokunnan sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot päätettäväksi 

hallituksessa. Digitaalisuuteen sekä kumppanuuteen liittyvien 
työryhmien osalta hallitus päätti jatkaa keskustelua tammikuun 

seminaarissaan. Hallituksen jäseniä pyydettiin ilmoittamaan 
pääsihteerille kiinnostuksensa eri valiokuntien ja johtokuntien 
jäsenyyteen.  

 
Hallitus päätti jatkaa nykyisten johtokuntien toimeksiantoaikaa siihen 
asti, että uudet valiokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvio-

esitykset saadaan valmisteltua. 
 

Hallitus päätti esityksestä valtuustolle sovittelulautakunnan 
kokoonpanoksi: 
 

puheenjohtaja Elli Aaltonen 
Maria Pietikäinen 
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Pekka Annala 
Kalle Löövi 

pääsihteeri Kristiina Kumpula 
 

Sovittelulautakunnan kokoonpano päätetään valtuustossa 30.11. 
 

 

148 
VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 

 
Tausta: SPR:n sääntöjen  47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu 
syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston 

syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin 
kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaate-

kysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä 
kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden 
ylläpitämistä (liite 148).  

 
Päätösehdotus: Hallitus päättää Helsingissä 30.11. järjestettävän 
valtuuston kokouksen esityslistan. 

 
Päätös: Hallitus päätti Helsingissä 30.11. järjestettävän valtuuston 

kokouksen esityslistan. Lisättiin esityslistalle sovittelulautakunnan 
nimeäminen. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.  

 
 
149 

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
 

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön 
hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle 
annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä 

henkilöistä (liite 149 esillä kokouksessa). 

 
Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet. 

 
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet. 

 
 
150 

HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 
 

Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello 
loppuvuodeksi 2020 sekä vuodeksi 2021, joka sisältää hallituksen ja 
valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja 

säännöllisesti raportoitavat kysymykset (liite 150). Hallituksen 
puheenjohtajan kutsusta pidetään näiden lisäksi hallituksen sisäinen 

palaveri sekä puheenjohtajiston palaveri, joihin tulee erillinen kutsu.  

 
Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä 

vuosikellon työskentelynsä rungoksi. 
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Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon 

työskentelynsä rungoksi, kuitenkin sillä muutoksella, että marraskuun 
piiriseminaari siirtyy pidettäväksi tammi-helmikuussa mahdollisuuksien 

mukaan yhdessä piirien koko hallitusten kanssa ja marraskuussa 
pidetään piirien puheenjohtajien kanssa lyhyempi talouteen liittyvä 
etätilaisuus. 

 
 

151 
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS  

 

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Pääsihteerin katsaus on jaettu etukäteen kirjallisessa 

muodossa. Yksittäisenä nostona kokouksessa kuultiin Nälkäpäivän 
tuloksesta.  

 
 
152 

ILMOITUSASIAT 
 

152.1 Pöytäkirjat 
 - Hallituksen allekirjoittamaton pöytäkirja 9/2020 oheisena (liite 
152.1.1) 

- Kontti johtokunnan pöytäkirja 1/20 oheisena (liite 152.1.2) 
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirjat 2-3/20 

oheisena (liite 152.1.3) 
 

152.2 Sijoitustoiminnan raportti 

 - jaettiin kokouksessa (liite 152.2) 
 

Merkittiin asiakirjat tiedoksi. Sijoitustoiminnan raportti lähetetään 
etäyhteydellä osallistuneille kokouksen jälkeen.  
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Pääsihteeri valmistelee vastauksen edelliselle hallitukselle tulleeseen 

kirjeeseen. Hallitukselle on avattu sähköposti hallitus@punainenristi.fi, 
jota kautta hallituksen jäseniin saa yhteyden, eikä jäsenten henkilö-

kohtaisia sähköpostiosoitteita jaeta.  
 
 

154 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.04. 

mailto:hallitus@punainenristi.fi

