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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky 58 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti sähkö-

postitse 7.8.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on ilmoitettu 

3.7.2015 sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai 

henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.  

 

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 59 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Pikkarainen ja Markku Harju.  

Valitut toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS 

 

Ky 60 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 20.5. 

 

 - hankevalmistelut ja edunvalvontamatkan järjestelyt => toteutumassa 22.-23.9.  

  - metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun sidosryhmätilaisuus  

 - ABC-suunnittelupalaveri yhdessä Sodankylän kanssa   

 - Kalastajan Itä-Lappi-hankkeen aloitus; konsultti on tavannut yrittäjiä ja kerännyt  

kerännyt kehittämisehdotuksia 

 - Lapin liitto: hankkeiden yhteinen aloituspalaveri 

 - ILLKKA-ohjausryhmä valmisteluineen  

- BGC-palaveri Haaparannalla: Jari Juga, Anders Segerstedt;  

- BGC- ja Itä-Länsi –matkailuhankepalaveri Kemissä: Oili Ruokamo, Riitta Ahtiainen   

 - BGC-konsultin kilpailutuksen valmistelu ja rahoituksesta sopimiset   

- Eustafor-metsäseminaari Rovaniemellä; Euroopan metsähallitukset; yksi pääaihe 

biotalous  

 - OECD-aluetilaisuus Roi: tutkijat selvittelemässä Lapin haasteita ja mahdollisuuksia 

- Lapin kaivos- ja teollisuuspalveluverkosto; ABC-hanketyötä, kaivosten turvallisuus- 

ja ympäristöturvallisuusasioita, edunvalvontaa, kaivostoiminnan ja muun yhteisön 

kestävä yhteistoiminta => seuraava kokous Kemijärvellä 15.9.  

- Rovaniemi: Lapin liiton edunvalvontatilaisuus: Lapin edunvalvonnan suunnittelu ja 

koordinointi: mitä tehdä yhdessä, mm. kärkihankkeiden nimeäminen => jatkuu ensi 

maanantaina  

- Luosto Classic: Lapin liikenneasioita; Kyösti Orre, Yleinen teollisuusliitto 

 

- valmistellaan Itä-Lapista valtion budjettiin varatun teiden korjausvelkamäärärahaa 

varten ehdotus: jokaisesta kunnasta joku tiehanke tms.  ( kantatie 82 valtatieksi  ja  

Kelujärvi-Hihnavaara-tie) 
 

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MINISTERIVIERAILU 18–19.8.2015  

 

Ky 61 § Kokoomuksen ministeriryhmä järjestää kesäkokouksensa Rovaniemellä ja Kemijär-

vellä 18.–19.8.2015. Kokoomuksen ministeriryhmään kuuluvat ulkomaankauppa- ja 

kehitysministeri Lenita Toivakka, sisäministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri 

Alexander Stubb sekä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kokouksen 

lisäksi ministerit vierailevat yrityksissä ja tapaavat kansalaisia molemmissa kaupun-

geissa.  

Tarkempaa tietoa ministerivierailusta tuodaan kokoukseen. Esityslistan liitteinä 1- 4 

ovat alustavat luonnokset ministereille tarkoitetuista kirjelmistä. 

 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus ohjeistaa kehittämispäällikköä ministerien kirjel-

mien sisällöstä.   

Päätös: Hallitus päätti, että tämän ministerivierailun yhteydessä ei luovuteta kirjelmiä 

vaan ne valmistellaan seuraaviin virallisiin tapaamisiin. Kuntien edustajilla on mah-

dollisuus keskustella ministereiden kanssa Kauppapaikan pihalla järjestettävässä ylei-

sötilaisuudessa 19.8. klo 9-10. 
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LAPIN KANSANEDUSTAJIEN VIERAILU 20–21.8.2015 

 
Ky 62 § Lapin kansanedustajat vierailevat Itä-Lapin kunnissa 20. ja 21.8. tavaten lähinnä kuntien 
 edustajia. Lisää tietoa tapahtumasta tuodaan kokoukseen.  
 

Esityslistan liitteenä nro 5 on kansanedustajien vierailun ohjelma. 
 
 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kansanedustajien vierailusta.  

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymän edustajat (puheenjohtaja ja kehittämispääl-

likkö) osallistuvat Kemijärvellä 20.8.2015 klo 11.45 lounastapaamiseen Uitonpirtillä. 
 
 
 

 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    6 

Hallitus   13.8.2015  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

EDUNVALVONTAMATKA   

Ky 63 §  Kesäkuulle suunnitellun edunvalvontamatkan ajankohta siirrettiin syksylle, koska ei  

saatu tarpeeksi tapaamisia sovittua ministeriöiden järjestäytymisen ollessa vielä kes-

ken.  

 

Kuntayhtymän edunvalvontamatkoille on tavallisimmin osallistunut kuntien virka-

miesjohto sekä 1-2 johtavaa kuntapoliitikkoa sekä kuntayhtymän puheenjohtaja ja ke-

hittämispäällikkö. Kunnat valitsevat omat edustajansa ja vastaavat kustannuksistaan.  

 

Alueyhteistyön muutostyöryhmän kokouksessa 2.7.2015 edunvalvontamatkan uudeksi 

ajankohdaksi oli esitetty sovittu 8-9.9.2015. 

Tämä ajankohta ei ministereille sovi 9.-10.9. olevan budjettiriihen takia. Ministereiden 

sihteerit ja kansanedustajat esittivät, että vierailu kannattaa lykätä ainakin syyskuun 

lopulle. Kehittämispäällikkö tiedusteli ministeri Tiilikaiselta mahdollisia vierailuajan-

kohtia. Tieto asian etenemisestä tuodaan kokoukseen.  

Kokouksessa kehittämispäällikkö kertoi sovituista ja pyydetyistä tapaamisista. Sovitut 

tapaamiset:  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 22.9. klo 11, sosiaa-

li- ja terveysministeri Hanna Mäntylä  22.9. klo 13 ja perhe- ja peruspalveluministeri 

Juha Rehula 23.9. klo 13.   

 

Lisäksi tapaamispyynnöt on lähetetty elinkeinoministeri Olli Rehnille, kuntaministeri 

Anu Vehviläiselle, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille. Pyyntö lähetetään vielä 

liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että edunvalvontamatka toteutetaan 22-

23.9.2015. Luovutettavat edunvalvontakirjelmät valmistellaan työvaliokunnan johdol-

la.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE  

 

Ky 20.5.2015/ 
Ky 51 § Kauan valmisteltu Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke on tarkoitus  

jättää Leader-hakuun, kun haku avautuu kesäkuun aikana.  

 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 177 154 €. Hankkeen budjetti muutetaan flat rate kus-

tannusmallimuotoon, jossa yleiskustannusosuus on 24 % hankkeen palkkakuluista. 

Kunnat ovat kattaneet omat maksuosuutensa Leader-toimintaryhmien kautta, joten 

kuntaosuuksia ei hanketta varten tarvitse erikseen varata. Yksityinen rahoitus tulee 

alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä.   

 

Hankeaika on 1.6.2015–30.5.2017. Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hank-

keelle palkataan projektipäällikkö, muut palvelut ostetaan ostopalveluina (esim. vi-

deokuvaus ja -tuotanto, sotahistorian asiantuntijan palvelut).  

 

Hankkeen taustalla ovat Itä-Lapin sotahistoriahankkeet. Niissä tuotetun aineiston 

kanssa yhdessä jälleenrakennusaika-hankkeessa tuotettava materiaali ja tuotteistettavat 

matkailutuotteet muodostavat Itä-Lappiin vetovoimaisen ja alueen omaan historiaan 

pohjautuvan sota- ja kulttuurihistoriallisen matkailuteeman. Hankkeessa kartoitetaan 

alueen jälleenrakennusajan kohteet ja dokumentoidaan historiaa (esim. tallenteet, esit-

teet), yrittäjien työpajoissa tuotetaan matkailutuotteita ja järjestetään markkinointia eri 

kieliversioina (paikkatietosivut, some, messut, esitteet, medianäkyvyys lehdissä, medi-

an tutustumismatkat). Uutena kehittämisaihiona mukaan otetaan ajankohdan ruoka-

kulttuuri; tärkeä osa kulttuuria ja erityisen tärkeää ja ajankohtaista matkailussa. Tässä 

hankkeessa selkeästi yrittäjien tarpeista lähtevät ja matkailijoiden helposti hyödynnet-

tävät tuotteet ovat sotahistoriahankkeita vahvemmin keskiössä niin, että hankkeen tu-

lokset aidosti vahvistavat alueen matkailumahdollisuuksia. Historiatiedon kerääminen 

ja tuottaminen alueen ja muiden ihmisten käyttöön elävällä tavalla on myös parasta 

tiedon uusintamista.  

  

Esityslistan liitteenä 5 on Jälleenrakennusaika-hankkeen hankesuunnitelma.   

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi 

-hanke laitetaan Leader-hakuun flat rate 24 % kustannusmallilla, kun haku avautuu. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

------------- 

Ky 64 § Pohjoisimman Lapin Leader ja Lapin ELY-keskus esittivät, että hanke laitetaan ELY- 

keskusen hakuun, koska kyseessä on alueellisesti neljän kunnan hanke, jonka budjetti 

on kohtuullisen suuri.  

 

ELY-keskuksen rahoittamana hanke on kokonaan julkisrahoitteinen. Kuntarahan 

osuus on 5 % hankebudjetista.  
 

Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 6. 
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HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA

   kerroin € 

Julkinen rahoitus 1 177150

EU+valtio 0,95 168293

0,05 8858

0 0

Yhteensä 177150

Kuntarahoituksen jakaantuminen % -osuus v. 2015-2017

Kemijärvi 59,0 5226

Pelkosenniemi 6,9 611

Salla 25,3 2241

Savukoski 8,8 779

Yhteensä 100 8858

Kuntaosuuksien jakaantuminen vuosille 2015 2016 2017 Yhteensä

€ € € €

Kemijärvi 1310 2620 1297 5226

Pelkosenniemi 153 306 152 611

Salla 562 1123 556 2241

Savukoski 195 391 193 780

Yhteensä 2220 4440 2198 8858

Kuntarahoitus

Yksityinen rahoitus (rahallinen osuus)

 
 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että kunnat varaavat Jälleenrakennusaika 

hankkeelle omarahoitusosuudet yllä esitetyn taulukon mukaisesti.    

 

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että hankesuunnitelmaan tehdään vielä tarvittavat 

muutokset.  
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VILLI LUONTO – METSÄSTÄ MARKKINOILLE –LUONNONTUOTEALAN  

KEHITTÄMISHANKE 

 

Ky:n hallitus 20.5.2015/ 

Eija Vuorela Kemijärven Kehityksen rahoittamana valmistelee luonnontuotealan ke-

hittämishanketta, jonka tarve on lähtenyt alan yrittäjistä sekä kouluttajien kokemuksis-

ta. Kyseessä on noin 2 vuoden mittainen hanke, jolle haetaan rahoitusta Leaderista 

noin 180 000 €.  

 

Tavoitteena on kehittää luonnonraaka-aineiden saatavuutta ja luontoon liittyvää hy-

vinvointiyrittäjyyttä, yrittäjien osaamista liiketoiminnan, markkinoinnin sekä hankinta- 

ja tuotantoprosessien osalta, kehittää alan verkostoitumista ja lisäksi viestiä alueen 

luonnonraaka-aineiden erinomaisuudesta niin, että se tuottaa lisäarvoa alueen yrittä-

jyydelle.   

 

Hallitus päätti 20.5.2015 yksimielisesti, että hankerahoitusta haetaan Pohjoisimman 

Lapin Leaderin rahoituksesta.  

 

-------------- 

 

Ky 65 §  

Rahoittajan vaatimuksesta hanke tulee laittaa hakuun ELY-keskukseen. Lisäksi hank-

keeseen tulee lisätä yrittäjyyttä edistäviä elementtejä. Hankesuunnitelmaan lisätään lii-

ketoimintaosaamisen kehittämistä, aidosti yritysten syntymistä ja alueelle etabloitu-

mista tukevia toimenpiteitä ja alueen oman yritysneuvojan erikoistuminen luonnon-

tuotealaan.  Hankkeen budjetiksi tulee noin 280 000 €, mutta hanke kannattanee jakaa 

kahteen osaan, joista toinen on kokonaan julkisrahoitteinen ja toisessa on merkittävä 

yritysrahoitusosuus. Sodankylä on kiinnostunut tulemaan mukaan hankkeeseen keruu-

tuoteasemakonseptin kehittämisen osalta.  

 

Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle ajankohtaiset tilannetiedot.   
 

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus merkitsee hankevalmistelun tiedoksi. 

Kehittämispäällikkö jatkaa valmistelua niin että rahoitusta voidaan hakea Lapin ELY-

keskukselta ja Pohjoisimman-Lapin Leaderilta.  

 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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BGC –HANKEVALMISTELU 

TVK 10.6.2015/ 

Barents Growth Corridor -hanketta on valmisteltu tulevaan Kolarctic ENI –

lähialueohjelmaan vaihtelevalla intensiteetillä yli puolentoista vuoden ajan. 1.5.2014 

alkanut valmisteluhanke päättyi 30.4.2015  

 

BGC:n tavoite on Perämerenkaarelta Sallan kautta Murmanskiin kulkevan logistisen 

käytävän ja alueen pk-yrittäjyyden kehittäminen lähinnä logistiikkaan ja matkailuun 

keskittyen. 3-vuotiseksi suunnitellun hankkeen budjetti on 2-3 miljoonaa ja osallisia 

on tulossa Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä.   

 

Valmisteluhankkeen ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa päätettiin, että kehittä-

mispäällikkö valmistelee hankkeen valmistelun jatkamissuunnitelman, jota aletaan to-

teuttaa kesän jälkeen.    

 

Elinkeinotiimi päätti 26.5., että BGC:n matkailua koskeva työpaketti valmistellaan Itä-

Lapin osalta virkatyönä elinkeinotiimin ja matkailuyhdistysten johdolla niin, että yrit-

täjiin ollaan yhteydessä kesän jälkeen. Elinkeinotiimi esittää, että lopulliseen hanke-

valmisteluun ja hankkeen kirjoittamiseen hankitaan Luoteis-Venäjän tunteva resurssi.  

Kehittämispäällikkö tapasi Luulajan yliopiston ja Oulun yliopiston edustajat 8.6. ja ta-

paa Kemin kaupunginjohtajan esittämät yhteyshenkilöt 12.6. Venäjän yhteyshenkilö 

Olga Buchin tapaaminen on elokuun lopulla.  

Liite 1: BGC-valmistelukooste 6_2015, (sisältää työpakettien tiivistelmän).  

 

Kehittämispäällikön esitys: Keskustellaan kuntien roolista ja mahdollisuudesta osallis-

tua hankevalmisteluun sekä konsultin palkkaamiseen.   

  

Päätös: Työvaliokunta valtuuttaa kehittämispäällikön neuvottelemaan hankevalmiste-

lun toteuttamisesta konsulttityönä ja selvittämään rahoituksen. Valmistelutyön tukena 

toimii työvaliokunta sekä pääpartnereiden edustajista koostuva valmistelutyöryhmä. 
 

 ----------- 

Ky 66 § Kehittämispäällikkö neuvottelee konsulttityön rahoittamisesta Itä-Lapin kuntien ja 

Kemin kaupungin sekä Kemin sataman johdon kanssa. Neuvottelun tulos tuodaan ko-

koukseen.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy konsulttityön rahoitussuunnitelman,  

jonka kokonaissumma on 18.000 €. Summa jakaantuu seuraavasti: Kemin kaupunki  

4500 € ja Kemin satama 4500 €, Itä-Lapin kuntien maksuosuus on yhteensä 9000 €, 

mikä jakaantuu kunnille verokertymän mukaisin maksuosuuksin. Maksuosuuksista 

laskutetaan tänä vuonna puolet ja ensi vuonna toinen puoli.   

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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ESISELVITYS ALUEELLISEN MATKAILUYHTEISTYÖN KEHITTÄMISMAHDOLLI-

SUUKSISTA 

 

Ky 67 § Kuntayhtymä on saanut 1.7.2015 rahoituspäätöksen ”Esiselvitys alueellisen matkailu- 

yhteistyön kehittämismahdollisuuksista” - nimiselle esiselvityshankkeelle, jonka työ-

nimi on ”Itä-Länsi matkailuhanke”. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 21.031 €. 

Kunnat ovat sitoutuneet hankkeen omarahoitusosuuksiin. 

 

Hankkeen tuloksena saadaan selvitys Meri-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailu-

alueiden yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksista ja matkailualueiden sisäisistä lii-

kenteellisistä kehittämistarpeista ja –mahdollisuuksista. Esiselvityksen pohjalta laadi-

taan toimintasuunnitelma, jonka toteuttamiseksi haetaan erillistä rahoitusta.  

 

Esityslistan liitteenä 7 on hankkeen rahoituspäätös. 

 

Hankkeeseen palkataan kolmeksi kuukaudeksi projektityöntekijä, joka tekee selvityk-

sen. 

 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2015-31.10.2015. Hankkeen toteuttamiselle joudutaan 

hakemaan jatkoaikaa, koska rahoituspäätös saatiin vasta heinäkuussa. Hankkeen ly-

hyyden vuoksi ohjausryhmänä toimisi työvaliokunta. Projektisuunnittelijaksi on rekry-

toitu Sonja Aatsinki, joka aloittaa työt 17.8.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi rahoituspäätöksen, nimeää työ-

valiokunnan hankkeen ohjausryhmäksi ja esittää, että esiselvityshankkeelle haetaan 

jatkoaikaa 31.12.2015 saakka.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 11.10. Alueyhteistyön muutostyöstä käytiin 

tauolla vapaata keskustelua, johon osallistuivat hallitus, työvaliokunnan jäsenet ja 

kuntayhtymän työntekijät. 

Kokous jatkui 11.48.  

Kehittämispäällikkö ja toimistosihteeri poistuivat pykälän 68 käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtaja toimi kyseisessä pykälässä pöytäkirjanpitäjänä. 

 

ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ 

Ky 68 § Kuntayhtymän hallitus asetti 8.5.2015 kokouksessaan alueyhteistyön muutostyöryhmän. 

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän seuraava kokous on 24.8.2015. 

Työryhmän pöytäkirjat 15.6.2015 (liite 8) ja 2.7.2015 (liite 9) ovat tämän pöytäkirjan liit-

teinä. 

Puheenjohtaja antaa hallitukselle selonteon työryhmän työskentelystä ja aikatauluista. 

 

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi saaneensa ja keskustelun  

jälkeen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.  

 

Päätös: Hallitus merkitsi muutostyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, että eri  

yhteistyövaihtoehtojen (mallien ja talousvaikutusten) selvittämiseen käytetään  

ulkopuolista asiantuntijaa. Alueyhteistyön muutostyöryhmän toiminta-aikaa  

jatkettiin 31.10.2015 saakka.  
 

Juha Pikkarainen poistui kokouksesta klo 12.40. Lea Soppela valittiin hänen tilalleen 

pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi. 

Kehittämispäällikkö ja toimistosihteeri palasivat kokoukseen klo 12.40. 

Erkki Parkkinen poistui kokouksesta klo 12.46. 
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TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

Ky 69 § a) Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän 1/2015 pöytäkirja 6.5.2015  

on esityslistan liitteenä nro 10. 

 

b) Lausunto 26.5.2015 Oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä käräjäoikeusverkos-

ton kehittäminen on esityslistan liitteenä nro 11. 

 

c) Muistio Elinkeinotiimin 26.5.2015 kokouksesta on esityslistan liitteenä nro 12.  

 

c) ILLKKA –hankkeen 28.5.2015 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan 

liitteenä nro 13. 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 70 § Murmanskin Arktisen keskuksen johtaja Olga Buch tulee Kemijärvelle 27.8.2015 ja 

tapaa kuntien edustajia lounaalla Mestarin Kievarissa. Keskustelujen aiheina on lä-

hialueyhteistyö ja meneillään olevat hankevalmistelut.   
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 71 §        Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Salla. 

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pai-

kan.  

  

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään Sallassa 16.9.2015 klo 10.00. 

 

Alueyhteistyön muutostyöryhmän kokouspäivä muutettiin niin että seuraava kokous 

pidetään 3.9.2015 klo 12.00 Kemijärvellä. 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  72  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.57. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


