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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky 31 § Hallituksen ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 

22.4.2015. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille 29.4.2015.  

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista vara-

jäsenistä on läsnä kokouksessa. 

 

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 32 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Soppela ja Markku Harju. 

 

 



ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä    3 

Hallitus          8.5.2015  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Annika Kostamo saapui kokoukseen klo 13.05. 

 

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS 

 

Ky 33 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän  

 ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 19.3.2015. 

 

Kehittämispäällikkö esitteli lyhyesti tilaisuudet johon on osallistunut kevään aikana. 

Uusille kansanedustajille on lähetetty onnitteluviestit ja toive tapaamisesta. 

 

Hankeasiat:  

- Salla Gate hankkeen lopputoimet 

- ILLKKA (Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti) käynnistynyt 

    - hallitus: paikallisten työllistäminen otettava esille ohjausryhmässä 

- Jälleenrakennusaikaa viimeistellään hakuun  

- Barents Growth Corridorin tilanne 

    - valmisteluhanke päättyi 30.4.2015, jatkovalmistelun rahoitusta selvitellään  

- ABC-hanke: seuraavassa hallituksessa 20.5. esittely, hankehakemus jätetty 5.5.2015 

- Luonnontuotehanketta valmistellaan Leader hakuun 

 

Edunvalvonta asiat: Uusi hallitus ja Lapin liitto 

- maakuntakaava 

- uudet kansanedustajat 

- edunvalvontamatka  

 

 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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EDUNVALVONTAMATKA  

 

Ky  34 § Näin vaalien jälkeen ja hallitusohjelman ollessa valmisteluvaiheessa on aiheellista jär-

jestää edunvalvontamatka. Tavoitteena on saada hallitusohjelmaan Itä-Lapille suotui-

sia asioita, edistää muiden Itä-Lapille tärkeiden päätösten toteutumista, edistää Itä-

Lapille tärkeiden asioiden nostamista keskusteluun sekä edistää suhteita valtakunnan 

tason päättäjiin.  

 

Ohjelmaan on hyvä sisällyttää mahdollisimman paljon seuraavista tapaamisista:  

  - mahdollisimman monen puolueen puheenjohtajien tapaamiset, etusijalla suurimmat 

puolueet  

- keskeisten ministereiden tapaamiset, mikäli ministerit ovat selvillä 

- illallinen, jonne kutsutaan kaikki Lapin kansanedustajat  

- muita keskeisiä henkilöitä  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää 2-päiväisen edunvalvontamatkan toteutta-

misesta ensimmäisenä sopivana ajankohtana.  

 

Päätös: Hallitus päätti, että edunvalvontamatkaa Helsinkiin ryhdytään välittömästi 

valmistelemaan. Matka toteutetaan ennen juhannusta. Edunvalvontamatkalle osallistu-

vat kehittämispäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja sekä kunnista 2 henkilöä/kunta. 
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Kaarina Imponen ja Aila Ryhänen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän pykälän kohdalla. 

 

 

ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ 

 

Ky 35 § Itä-Lapin kuntayhtymä järjesti 21.4.2015 Kemijärvellä kehittämisseminaarin, jonka  

aiheina olivat edunvalvonta, venäjäyhteistyö, kuntien elinkeinoyhteistyö sekä kuntien 

välisen yhteistyön kehittäminen. Tilaisuudessa toimi sparraajana FCG erityisasiantun-

tija Jaana Myllyluoma. 

 

Tilaisuudessa käsiteltyjen aiheiden ja ryhmätöiden jälkeen loppukeskustelussa tehtiin 

Kemijärven kaupungin edustajan toimesta esitys, että alueyhteistyölle etsittäisiin vaih-

toehtoinen toimintamalli, jota erillinen omistajatahoista koostuva työryhmä alkaa sel-

vittämään. Tilaisuudessa todettiin myös, että koska kuntayhtymän toimintaan ollaan 

suunnittelemassa muutoksia, on käynnistettävä kunnallisen yhteistoimintalain mukai-

nen menettely henkilökunnan kanssa. 

 

Tilaisuuden jälkeen pidettiin työvaliokunnan kokous, jossa työvaliokunta päätti esittää 

hallitukselle, kehittämisseminaarin tuloksena, että se perustaisi alueyhteistyön toimin-

nan muutosta varten valmistelutyöryhmän ja pyytää kuntia nimeämään työryhmään 

kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston- ja hallituksen puheenjohtajan. Työvaliokunta esit-

tää hallitukselle, että se käynnistää kuntayhtymässä kunnallisen yhteistoimintalain mu-

kaisen menettelyn.  

 

Puheenjohtajan esitys: Hallitus perustaa alueyhteistyön muutostyöryhmän ja pyytää 

kuntia nimeämään edustajansa (1+2) työryhmään. Kuntayhtymä käynnistää kunnalli-

sen yhteistoimintalain mukaisen menettelyn henkilöstön kanssa. 

 

Päätös: Hallitus perustaa alueyhteistyön muutostyöryhmän ja pyytää kuntia nimeämään 

edustajansa (1+2) työryhmään. Työryhmään kuuluu kuntayhtymän hallituksen puheen-

johtaja. Työryhmä antaa esityksensä viimeistään elokuun 2015 loppuun mennessä. 

Kuntayhtymä käynnistää kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen menettelyn henki-

löstön kanssa.  

 

 

Arto Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 14.05. 
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KALASTAJAN ITÄ-LAPPI ESISELVITYS  

 

Ky:n hallitus 19.3.2015 / 

 

Ky 28 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT /Kalastajan Itä-Lappi  

 

Viime aikoina alueella on keskusteltu kalastuksen kehittämishankkeista aikaisemmissa 

hankkeissa tehdyn alustavan työn jatkoksi. Alueen eri osissa on tehty hyvää työtä ja 

kalastusinfrastruktuuri alkaa olla kohtuullisessa kunnossa (Tuma-hanke, Kalastajan 

Savukoski ym.). Elinkeinotiimin mielestä tarvitaan alueen laajuinen kehittämissuunni-

telma, jonka avulla koordinoidaan kalastuksen kehittämisen seuraavat askeleet ja kes-

kitetään resursseja. Suunnitelman laatiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian.     

 

Sekä kalastuksen aktiivisille harrastajille suunnatut mahdollisuudet että matkailukalas-

tus eli satunnaisille kalastajille suunnatut palvelut ja elämykset toisivat alueelle lisää 

matkailutuloa. Kalastuksen kehittäminen itsenäisenä osa- tai pääelinkeinona on mah-

dollista.  

 

Kehittämissuunnitelmaa varten tulee asiantuntijan avulla selvittää, millaisilla toimen-

piteillä lohikantoja sekä kalastusta erityisesti matkailuun liittyen Itä-Lapissa kannattaa 

kehittää. Tämän pohjalta laaditaan selkeä, jaksotettu kehittämissuunnitelma.      

 

Työvaliokunta päätti 10.3. kokouksessaan ohjeistaa kehittämispäällikköä valmistele-

maan Kalastajan Itä-Lappi-esiselvityshankkeen ja selvittämään rahoitusmahdollisuu-

det.  

 

Hallitus päätti, että kuntayhtymä tilaa esiselvitystyön Kari Kivelältä. Keskusteltiin 

myös, että selvitetään mahdollisuudet hakea selvitystyön tekemiseen hankerahoitusta.  

 

----------- 

 

Ky 36 § Hankkeesta tehtiin 27.3. tarjouspyynnöt kolmelle konsultille laillisuusvaatimusten  

täyttymiseksi. Tarjousten jättöaikaa oli 10.4. asti ja arviointiryhmä (Ryhänen, Ruoka-

mo, Polvi) käsitteli tarjoukset 13.4. ja teki päätöksen. Esityslistan liitteenä nro 1 on 

hankintapäätös tarjousvertailuineen sekä toimeksiantosopimuksen luonnos liitteenä 2.  

 

Edellisessä hallituksen kokouksessa oli valmiutta käynnistää selvitystyö suoraan kun-

tayhtymän varoin, mutta päätettiin kuitenkin selvittää myös mahdollisuudet hankera-

han hakemiseen Leaderin kautta. Leader-hankehaku aukeaa 11.5.2015. Jos esiselvitys 

halutaan aloittaa heti, on käytettävä kuntayhtymän varoja. Mikäli hankerahaa aiotaan 

käyttää, työt voidaan aloittaa omalla riskillä sitten kun hankehakemus on jätetty rahoit-

tajan käsittelyyn.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää hakea esiselvitystyön tekemiseen hanke-

rahoitusta Leaderistä lump sum rahoitusmallin mukaan ja käynnistää tämän jälkeen 

työn omalla riskillä.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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AVOIMEN HALLINNON TOIMINTASUUNNITELMAN TOIMEENPANON TUKIRYHMÄ  

Ky:n hallitus 5.2.2015 /  

Ky 8 § Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja 31.1.2015 mennessä Suomen toiseen  

avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman on tarkoitus sisältää 

konkreettisia, hallinnon avoimuutta edistäviä toimenpiteitä. Toimintasuunnitelma-

luonnosta on työstetty avoimessa työpajassa, kahdella verkkokyselyllä sekä kansalais-

tapaamisessa. Laadintaan toivotaan mukaan kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, 

valtion virkamiehiä ja kuntien viranhaltijoita. 

 

Suomelle hallinnon avoimuus on perusarvo ja työtä avoimuuden eteen on tehty pit-

kään. Suomi liittyi huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kump-

panuushankkeeseen (Open Government Partnership). Siinä jokainen maa laatii kaksi-

vuotisen toimintasuunnitelman avoimuuden edistämiseksi hallinnossaan. Suomen en-

simmäinen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma pannan toimeen ajalla 7/2013 – 

6/2015. Helmikuussa 2015 valmistuva toimintasuunnitelma käsitellään kansainvälisen 

kumppanuushankkeen toimielimissä ennen heinäkuussa tapahtuvaa toimeenpanoa.   

 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman luonnos on nähtävillä täällä:  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1596c345-192d-

470a-a3af-153b3d58a390&respondentId=b2c719a2-514e-464a-bb46-55b16eb4f640 

Lausunto annettiin portaalin kautta asiakohtia kommentoiden.  

Kehittämispäällikkö esittelee Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta antamansa 

kommentit (esityslistan liite 3). 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi kehittämispäällikön antamat 

kommentit. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

---------- 

 

TVK 21.4.2015/ 

 

Kuntayhtymä lähetti kommentit Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaan.  

  

VM asetti 8.4. ryhmän tukemaan avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeen-

panoa ja aktivoimaan hallinnon toimijoita sen toteuttamisessa ajalla 1.5. 2015 – 

30.6.2017.  Ryhmän seuraa avoimuuden kehittymistä Suomessa ja kansainvälisesti ja 

esittää tarvittaessa lisätoimenpiteitä. Ryhmään kuuluu jäseniä eri ministeriöistä ja val-

takunnallisista organisaatioista. Ryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, ja VM 

maksaa matkakulut ensimmäiseen ja viimeiseen kokoukseen, muut osallistumiset 

voimme järjestää etäyhteyksillä tai yhdistää muihin matkoihin. Valtiovarainministeriö 

pyytää 21.4. mennessä Itä-Lapin kuntayhtymään nimeämään jäsenen ryhmään.   

 

Liitteenä 1 Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma, liitteenä 2 asettamispäätösluon-

nos ja liitteenä 3 nimeämispyyntö.  

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1596c345-192d-470a-a3af-153b3d58a390&respondentId=b2c719a2-514e-464a-bb46-55b16eb4f640
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1596c345-192d-470a-a3af-153b3d58a390&respondentId=b2c719a2-514e-464a-bb46-55b16eb4f640
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Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää hallitukselle kehittämispäällikön va-

lintaa kuntayhtymän edustajaksi avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpa-

noryhmään.  

 

Päätös: Työvaliokunta esittää hallitukselle puheenjohtaja Anita Ruokamon valitsemis-

ta kuntayhtymän edustajaksi avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano-

työryhmään. 

 

 ---------- 

Ky 37 § Esityslistan liitteenä 3 on Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma, asettamispäätös- 

luonnos ja nimeämispyyntö.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus nimeää Anita Ruokamon Itä-Lapin kuntayhtymän 

edustajaksi Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotyöryhmään.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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MEDIANÄYTTÖJEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET 

TVK 26.1.2015/ 

SallaGate-hankkeen kuntiin hankkimat medianäytöt jäävät kuntiin. Projektipäällikkö 

Regis Rouge-Oikarinen on keskustellut asiasta kunnissa ennen medianäyttöjen hank-

kimista. SallaGate hoitaa näyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset 31.3. asti, minkä 

jälkeen hankkeelle saa syntyä vain palkkakuluja. Liitteessä 1 esitetään näyttöjä koske-

vat sopimukset ja jatkoehdotukset.      

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää, että kunnat ottavat hoitaakseen me-

dianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset SallaGate-hankkeen loputtua.   

  

Päätös: Työvaliokunta jätti asian pöydälle. Kunnat tarvitsevat lisää tietoa ylläpitoso-

pimuksista, laitteiden toimivuudesta ja lopullisista kunnille esitettävistä hinnoista. 

Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen pyydetään kertomaan lisää asiasta seuraa-

vaan työvaliokunnan kokoukseen. 

 

----------- 

TVK 10.3.2015/ 

 

Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen esittelee suunnitelman medianäyttöjen siir-

tämiseksi kuntien omistukseen. Sopimuksista neuvotellaan parhaillaan tavoitteena 

saada sopimusluonnokset aikaan kuluvalla viikolla.  

 

Liite 3 Laskelma medianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannuksista.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää, että kunnat ottavat hoitaakseen me-

dianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset SallaGate-hankkeen loputtua.   

Päätös: Työvaliokunta keskusteli asiasta ja osa kunnista haluaa vielä keskustella kun-

nissa halutaanko laitteet säilyttää ja tehdä sopimus toimittajan kanssa. Kemijärvi ei 

näe tarkoituksenmukaisena tehdä jatkosopimusta laitteista. 

 

----------- 

TVK 21.4.2015/ 

 

Tällä hetkellä medianäytöt ovat kuntayhtymän omistuksessa. Kuntayhtymä vastaa pal-

velintilan kustannuksista sekä liittymäkustannuksista kunnes asiasta päätetään. 

 

 Kehittämispäällikkö selvitti medianäyttöjen toimivuutta ja tarpeellisuutta sijaintipai-

koilla ja tuo kommentit kokoukseen.  

 

Medianäyttöjen jatkosopimukset:   

- kunnat tekevät sopimukset ky:n kanssa näyttöjen siirtymisestä kuntien omistukseen  

- kuntayhtymä hoitaa kuntien puolesta Lappeenrantanyt Oy:n (ent. MediaNyt) kanssa 

sopimukset laitteiden ylläpidosta ja toimittaa ne kuntiin, joista tulee sopimusosapuolia   

- liittymäsopimukset siirretään kuntayhtymästä kuntiin, jatkossa kunnat voivat liittää 

sopimukset osaksi omia sopimuksiaan  
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Hankerahoittajan kanssa käytyjen keskusteluiden mukaan rahoittajalla ei ole mahdolli-

suuksia periä investointeja takaisin, vaikka laitteet eivät tulisi käyttöön, koska kunnilla 

ei ole sopimuksia asiasta. Lappeenrantanyt Oy voi lunastaa laitteet takaisin hintaan à 

500 € tai he voivat yrittää myydä niitä 20 % myyntipalkkiolla.  

 

Lisätietoa asiasta tuodaan kokoukseen.  

Liitteenä 4 MediaNytin tarjous laitteiden ylläpidosta ja liitteenä 5 laskelman kuntien 

kokonaiskustannuksista.   

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää hallitukselle tarpeellisena pidettyjen 

medianäyttöjen siirtämistä kuntien omistukseen.  

Päätös: Työvaliokunta esittää hallitukselle, että laitteet poistetaan käytöstä ja myydään ta-

kaisin yhtiölle, josta ne on hankittu. 

 ---------- 

Ky 38 § Esityslistan liitteenä 4 on MediaNytin tarjous laitteiden ylläpidosta ja liitteenä 5  

laskelman kuntien kokonaiskustannuksista.   

Mikäli alueelle jää vähemmän kuin 6 laitetta, etäylläpitokustannukset nousevat 10 

€:lla kuukaudessa/laite. Jos esimerkiksi Sallan raja-asemalle jäisi alueelle tulijoita pal-

veleva laite, sen kustannukset olisivat 1092,52 €/v (475 €/v visiteastlapland.fi –

sivuista + etäylläpito 30,50 €/kk  + yhteys 20,96 €/kk).  

  

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että medianäytöt (10 kpl, erittely liittees-

sä) poistetaan käytöstä ja myydään takaisin LappeenrantaNyt- (ent. MediaNyt) yhtiölle 

hintaan 500 € + ALV/kpl. 

 

 Päätös: Hallitus jätti esityksen pöydälle. 

 

Juha Pikkarainen poistui kokouksesta 14.24. 
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LAPIKAS - LAPIN ALUEMALLI 

 

Ky 39 § Lapin liitto valmisteli osin virkatyönä (maakuntajohtaja/kuntatalous asiantuntija + 

muut) ja hallituksen päättämän hankevalmistelun auttamana ja siihen valittujen am-

mattisparraajien työstämänä Lapin aluemalli-hankkeen ohjausryhmän ja Lapin liiton 

hallituksen ohjauksessa Lapikas – Lapin aluemallia ehdotukseksi vaalikeskusteluun ja 

uuteen hallitusohjelmaan. Malli hyväksyttiin 30.3. yhdistetyn Lapin liiton hallituksen / 

ohjausryhmän kokouksessa ja se julkistettiin 8.4. 

 Lapin aluemalli – Esitys Lapin aluemallin kokeilusta on esityslistan liitteenä nro 6. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi. 

 

Erkki Parkkinen ohjausryhmän jäsenenä kertoi Lapikas – Lapin aluemallista ja sen 

valmistelusta. 

  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

HALLITUKSEN KOKOUSMATERIAALIN TOIMITTAMINEN 

 

Ky 40 § Kuntayhtymän hallituksen kokousaineistot on tähän saakka toimitettu paperisina pos-

titse. Pelkästään 31.3.2015 mennessä alkuvuoden kuntayhtymän hallinnon kopiointi-

kustannukset ovat 887 €, mihin tulee lisätä usean tunnin palkkakulut sekä postitusku-

lut. Hallituksen kokousaineistot muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan hallinnon 

kopiointikustannuksista.  

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy, että kokousaineisto lähetetään sähköi-

sessä muodossa sähköpostilla lukuun ottamatta tilanteita, joissa materiaalin lähettämi-

nen paperisena on tarpeen.     

  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

 

Ky 41 § a) Lapin sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön työvaliokunnan järjestäy- 

tymiskokouksen muistio 26.2.2015 on esityslistan liitteenä nro 7. 

 

b) Kantalahden piirin kirje 20.4.2015 venäjäyhteistyön jatkosta on esityslistan liittee-

nä nro 8. 

 

c) Työvaliokunnan kokouksen 21.4.2015 pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. 

 

d) Itä-Lapin kuntayhtymän 21.4.2015 kehittämisseminaarin muistio on esityslistan 

liitteenä 10 . 

 

e) Kuntayhtymän henkilöstön lomat: kehittämispäällikkö Aila Ryhänen on lomalla 

22.6.-17.7.2015 ja toimistosihteeri Kaarina Imponen 6.7.-31.7.2015. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 42 § Olli Saariniemi esitti, että kuntayhtymä laittaisi lähialueelle Kantalahden piiriin ter-

vehdyksen 9.5.2015 voitonpäivän johdosta. Esitys raukesi kannattamattomana. 
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 43 §         Hallituksen seuraava kokous on päätetty jo aikaisemmin pitää 20.5.2015 klo 9.00.  

Kokouspaikkakuntana on Pelkosenniemi ja siellä Luontokeskus Naava.  

                      

Kehittämispäällikön esitys: Merkitään tiedoksi. 

  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  44  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


