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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ky  1 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 27.1.2015 hallituksen jäsenille ja vara-

jäsenille. Vuoden 2014 viimeinen kokous peruttiin ja uudesta kokouspäivästä on so-

vittu työvaliokunnan kokouksessa 8.12.2014. Kokousilmoitus on lähetetty 17.12.2014 

jäsenille 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.  

 

 

 

Työjärjestyspuheenvuoro 

 

Puheenjohtajan esitys: Esitän, että hallitus ottaisi kiireellisenä käsiteltäväksi lisälistalla 

esitetyn asian / Esiselvitys matkailun alueellisen yhteistyön kehittämismahdollisuuk-

sista ja että se käsiteltäisiin §:nä 12. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ky 2 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulikki Imporanta ja Arto Ojala.  
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PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

Ky 3 § Kuntayhtymän perussopimuksen §:n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan  

vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

 Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2015 on  

 Kemijärven kaupunki. 

 

 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2015 puheenjohtajan ja  

varapuheenjohtajan. 

 

Aulikki Imporanta esitti puheenjohtajaksi Anita Ruokamoa ja varapuheenjohtajaksi 

Lea Soppelaa. 

 

 Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Anita Ruokamon ja varapu-

heenjohtajaksi Lea Soppelan. 
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TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET 

 

Ky 4 § Puheenjohtajan vaihtumisen vuoksi kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden vali-

tulle uudelle puheenjohtajalle ja poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä pu-

heenjohtajalta.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS 

 

Ky 5 § Kehittämispäällikkö antoi hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän toiminnasta. 

 

Edellinen hallituksen kokous oli 3.10.2014, minkä jälkeen työvaliokunta on kokoon-

tunut 3 kertaa. 

 
 Hankkeet ja hankevalmistelut:  

- SallaGate hankeessa oli päätösseminaari 28-29.1. Sallassa. Hanke päättyy 2.4.2015.   
- Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshanke (ILLKKA) on saamassa rahoituksen. 

- BGC-hankkeen ohjausryhmä oli 30.1. Hankevalmistelijana on toiminut Minna Hamara.   
- Selvitelty mahdollisuutta olla mukana Merenkulun tutkimus- ja koulutuskeskuksen  
hankkeessa Northern Pheripery and Arctic Programme. Todettiin, että ei lähdetä mukaan. 
- Oman Sokli –hankkeen sijasta selvitellään mahdollisuutta osallistua Digipoliksen ABC- 
hankkeeseen, jossa kaivosasiat ovat mukana.   
- Elinkeinotiimi on kokoontunut 2  kertaa. 

 
 Seminaarit ja muut vierailut  

- Brysseli 5.-8.10.2014: tapaaminen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa 
- Edunvalvontamatka HKI 14.-15.10.: Yara Suomen johtaja, Eero Hemming; kaikkien 
suurten puolueiden eduskuntaryhmät.  
- Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto Roissa lokakuussa; alueiden edustus + samalle 

päivälle Omavarainen Lappi-seminaarissa käynti. 
- Seutuseminaari 6-7.11.2014, vajaat 80 ihmistä: hanke-metsä-kaivos-saavutettavuus + 
kuntatalous-asiat. 
- Itä-Lappi Oulussa 13.11.: Pohjois-Suomen maantieteellinen seura, OY:n maatieteenlai-
tos; kehittämispäällikkö ja Regis Rouge-Oikarinen esittelemässä. 
-  LappiForum Murmanskissa 
- Lapin laajakaistahankkeiden loppuseminaari. 
- Northern Lights Corridor – Länsi-Lapin liikenneseminaari  
- Lohiseminaari – ajatus Itä-Lapin alueellisesta kalastusmatkailuhankkeesta 
- Savukoskella Suomen Luonnonsuojeluliiton järj. Sokli- ja rataseminaari, kehittämis-
päällikkö oli tilaisuudessa puhumassa kaivoksen aluetaloudellisista vaikutuksista 
- Mukaan kaivostoimintaverkostoon, kokous joulukuussa, jatkuu helmikuussa  

- Luonnonvaratuottajien valmistujaiset ja Luonnontuotepuolen koulutustilojen kehittä-
mishankkeen kokouksia 2 
- Ylimaakunnallisten kaivos- ja metsäalan hankkeiden infotilaisuus Kajaanissa 
8.1.,kehittämispäällikkö kaivospuolella ja Jari Polvi metsäpuolella 
- Lapin radiossa kommentoimassa Lapin asukasluvun kehittymistä  
- SallaGate –hankkeen loppuseminaari Sallassa, n. 80 osallistujaa, tiedotusvälineet 
- Aviation day 4.2.; lentoliikenneseminaari Rovaniemellä 
- Tarkastuslautakunnan kokoukset lokakuussa ja joulukuussa  
- Maakuntakaavan ohjausryhmä on kokoontunut 2 kertaa 
- LappiTimberiin tutustuminen, Pekka Tuovisen tapaaminen  
 
 Erkki Parkkinen kertoi Kiinan vierailusta 27.1.-1.12.2014. 

  

  Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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”LAPISTA TALOUDEN VETURI” –TAPAHTUMA HELSINGISSÄ 25.2. 

 

Ky 6 § Koko Lapin kattava Lapista talouden veturi -seminaari järjestetään Helsingissä 25.2.  

Finlandiatalossa. Tapahtumalla herätellään Etelä-Suomea huomaamaan pohjoisen 

mahdollisuudet. MTV televisioi seminaarin paneelikeskustelun.  Arto Ojalan johtama 

työryhmä valmistelee tapahtumaa. Ohjelmaluonnos on esityslistan liitteenä 1.  

 

Työvaliokunta on kokouksessaan 26.1. keskustellut seminaarin rahoittamisesta, oh-

jelmasta ja oheisohjelmasta. Työvaliokunta esittää, että tapahtumaan lähetetään kunti-

en ja kuntayhtymän lähetystö ja että matkaan yhdistettäisiin edunvalvontatapaamisia 

24.2. Eduskunnassa (maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo, liikenne- ja viestintämi-

nisteri Paula Risikko, kehitysministeri Sirpa Paatero sekä Keskustan puheenjohtaja Juha 

Sipilä). Kehittämispäällikön ja hallituksen puheenjohtajan kustannukset maksaa kun-

tayhtymä. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että Helsingin matkalle 24-25.2. osallistui-

sivat jäsenkuntien kunnanjohtajat sekä 1-2 johtavaa luottamushenkilöä.  Rahallisesta 

osallistumisesta tapahtumaan päätetään kun on saatu tarkempia tietoja tilaisuuden kustan-
nuksista.  

 
Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä lähettää tilaisuuteen kehittämispäällikön ja pu-

heenjohtajan ja maksaa heidän kulunsa. Todettiin, että kunnat päättävät omista edustajis-
taan ja maksavat heidän kulunsa. Hallitus päätti osallistua tilaisuuden järjestämiskuluihin 
enintään 3000 eurolla. 
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LAUSUNTO ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU-

AINEISTOSTA 

 

Ky 7 § Lapin liiton hallitus hyväksyi 8.12.2014 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 

valmisteluaineisto taustaselvityksineen asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille 

15.12.2014 - 30.1.2015 väliseksi ajaksi. Lapin liitto pyytää viranomaisilta ja yhteistyö-

tahoilta lausuntoja kyseisestä aineistosta 31.1.2015 mennessä ja se toivoo kannanottoja 

erityisesti vaihtoehtoisten ratkaisujen paremmuuteen.  

 

Näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat:  

- Rovajärven ampuma- ja harjoitusalue 

- tulvasuojelun vaihtoehdot  

- Rovaniemi/Kemijärvi-ratalinjaukset 

- Sallatunturin rinnealueen laajennus  

 

Kaavaluonnos taustaselvityksineen on nähtävillä Lapin liiton kotisivuilla osoitteessa 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava. 

 

 

Kuntayhtymä sai jatkoaikaa lausunnon laatimiselle 16.2. saakka.  

 

Kehittämispäällikkö on päivittänyt luonnosta kuntayhtymän työvaliokunnan ohjeiden 

mukaan. Kehittämispäällikkö tekee lopulliset muutokset lausuntoon kuntien antamien 

lausuntojen pohjalta niin, että kuntien ja kuntayhtymän lausunnot ovat ristiriidattomia. 

   

Esityslistan liitteenä 2 on luonnos lausunnoksi. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus ohjeistaa kehittämispäällikköä lausunnon sisällös-

tä.  
 
Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä lausuu: 
 
- Rovajärven ampuma-alueesta (Pyhä-Luosto matkailun merkitys, rakentamisen mah-

dollistaminen, ampuma-alue ei saa laajentua, Pro Rovajärven lausuntoa mukaillen) 
- Sallatunturin laajennuksesta 
- Ratalinjauksesta Kemijärveltä pohjoiseen (perusteluita tulee syventää) 

 
- tulvasuojelusta ei lausuta kuntayhtymän lausunnossa 

 
Kehittämispäällikkö muotoilee lausunnon hallituksen evästyksen mukaan. Lausunto lähe-
tetään luettavaksi vielä työvaliokunnalle ja puheenjohtajalle ennen lähettämistä. 

 

 

http://lapinliitto.tjhosting.com/kokous/2014307-4.HTM
http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava
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KOMMENTIT AVOIMEN HALLINNON TOIMINTASUUNNITELMAAN 

 

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. 

 

 

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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ESA HÄRMÄLÄN VIERAILU 

 

Ky 9 § Metsähallituksen toimitusjohtaja Esa Härmälä vierailee Kemijärvellä 19.3.2015 ja ta-

paa Itä-Lapin kuntien edustajia ajankohtaisten asioiden tiimoilta klo 13 kaupunginhal-

lituksen kokoushuoneessa. Jokaisesta kunnasta kutsutaan tilaisuuteen 3 henkilöä ja 

kuntayhtymästä kehittämispäällikkö. 1,5 tunnin tapaamisen jälkeen Kemijärvi jatkaa 

Härmälän kanssa ja vierailee Lappi Timberillä. 

 

Kemijärven kaupunginjohtaja esitti, että kehittämispäällikkö esittelee yhteisessä ta-

paamisessa Itä-Lapin ja alueen kuntien ajankohtaisia asioita.  

 

Esityslistan liitteenä 4 on luonnos Härmälälle luovutettavasta kirjelmästä. Lisäksi ta-

paamista varten kehittämispäällikkö valmistelee alueen yleisesittelyn. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kirjelmän sisällöstä ja tilaisuudessa 

keskusteltavista asioista. 
 

 
 
Päätös: Hallitus keskusteli kirjelmän sisällöstä ja evästi kehittämispäällikköä kirjelmän 
laatimisessa. Kirjelmään lisättiin seuraavat kohdat: 

 
- matkailuyrittäjille kiintiöt maalintulupia myyntiin  
- moottorikelkkailun lupa-asioiden helpottaminen 
- umpihankikelkkailun alueet. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAISTA LAPPIIN –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 

 

Ky 10 § Olli-Pekka Salminen on ollut Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi –hankkeen Kaista  

Lappiin-hankeosion ohjausryhmässä Itä-Lapin edustajana. Varajäsen on Erkki Parkki-

nen. Laajakaistakoordinaattori Kaisa Hytönen pyysi 7.11. uutta suostumusta siitä, kuka 

edustaa Itä-Lapin kuntayhtymää ohjausryhmässä. Kaupunginjohtaja Tuula Kuvajan 

ehdotus ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi on Kemijärven kaupungin tietohallinto-

päällikkö Mari Tervola.  

 

Työvaliokunta on käsitellyt asiaa 8.12.2014 ja nimesi Kaista Lappiin-hankeosion oh-

jausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Kemijärven kaupungin tietohallintopäällikkö Mari 

Tervolan. Varajäsenenä jatkaa Erkki Parkkinen. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus vahvistaa työvaliokunnan nimeämisen. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN ALUEMALLIN SELVITYSTYÖN OHJAUSRYH-

MÄÄN 

 

Ky 11 § Lapin liiton hallitus käynnistää maakunnan kehittämisrahahankkeena Lapin aluemallin  

selvitystyön. Selvityksen mukainen Lapin aluemalli -esitys viedään hallituksen hyväk-

syttäväksi huhtikuussa 2015. Hankkeen ohjausryhmän muodostuu Lapin liiton halli-

tuksen nimeämistä edustajista ja seutukuntien nimeämistä edustajista ja sitä täydenne-

tään asiantuntijajäsenillä. Lapin liiton hallituksen edustajiksi ohjausryhmään on nimet-

ty Hilkka Halonen (Markku Harju), Arto Ojala (Maarit Airaksinen), Juhani Keinänen 

(Hanna Mäntylä), Markus Lohi (Veikko Virtanen) ja Pertti Keränen (Sari Moisanen).  

 

Seutukuntia pyydetään ilmoittamaan edustajansa ja varaedustajansa 19.1. mennessä. 

Kuntayhtymä sai jatkoaikaa 27.1. asti.  

 

Työvaliokunta on käsitellyt asian 26.1.2015 kokouksessaan ja nimesi Lapin aluemalli 

-hankkeen ohjausryhmään kuntayhtymän edustajaksi Sallan kunnanjohtaja Erkki 

Parkkisen.  
 
Kehittämispäällikön esitys: Hallitus vahvistaa työvaliokunnan nimeämisen. 
 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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ESISELVITYS MATKAILUN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMIS- 

MAHDOLLISUUKSISTA 

 

Ky 12 §  Itä-Lapin kuntayhtymässä on valmisteilla Barents Growth Corridor – Pohjoinen  

kasvukäytävä –hanke, jonka rahoitushaku suunnataan 2014-2020 ENI-ohjelmaan  

(European Neighbourhood Instrument). ENI-ohjelman rahoitushaku toteutuu todennä-

köisesti vuoden 2017 alkupuoliskolla.  Logistiikkapainotteisessa kasvukäytävä- hank-

keessa ovat mukana Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen kunnat, Kemijärven ja Ke-

min kaupungit, Oulun yliopisto sekä Kemin satama.  

 

Hankevalmistelun yhteydessä heräsi kiinnostus alueiden matkailualan yhteistyön ke-

hittämiseen. Matkailualueina mm. Meri- ja Itä-Lappi eroavat selkeästi toisistaan. Mat-

kailuyhteistyötä käsittelevän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää edellytyksiä 

toteuttaa yhteistyötä matkailualueiden välillä. Selvityksen aikana kartoitetaan ja koo-

taan alueiden yritysten ja matkailuyhdistysten konkreettiset yhteistyömahdollisuudet 

sekä laaditaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden toteuttamiseksi. Tätä tar-

koitusta varten on tarkoitus hakea rahoitusta Lapin liitosta avoinna olevasta EAKR-

hausta, joka päättyy 16.2.2015.  

 

Esiselvityshanke toteutetaan Meri-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin matkailualueilla 

1.4.-30.10.2015 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Esiselvi-

tystyötä tekemään palkattaisiin 1 kokoaikainen projektityöntekijä 3 kuukaudeksi Itä-

Lappiin ja osa-aikaisesti työtä hankkeelle tekisi 1 työntekijä Meri-Lapissa. 

 

Hankkeen suunniteltu kustannusarvio on 21.031 euroa. Hankesuunnitelma, kustannus-

arvio ja rahoitussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä nro 10. Rahoitusvaihtoehdois-

ta kuntaosuuksien jakamiseksi esitetään joko verokertymän mukaista jakoa tai tasa-

osuuksia. 

 

 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää rahoitushakemuksen jättämisestä EAKR – 

hakuun ja esittää kunnille maksuosuuksien hyväksymistä. 

 

 Päätös: Hallitus päätti että esiselvityksestä (liite 1) jätetään rahoitushakemus EAKR-

hakuun ja että kuntarahoituksen hyväksymistä esitetään kunnille rahoitusvaihtoehdon 

1 mukaisesti, jossa kuntaosuuden jakoperusteena on verokertymän mukainen jako.  
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________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN MUUTOKSET ERI TOIMIELIMIIN 

 

Ky 13 § Kunnissa tapahtuneiden henkilövaihdokset johtavat kuntayhtymän edustajien vaihdok-

siin niissä toimielimissä ja työryhmissä, joissa kuntayhtymällä on edustuksia.   

  

 Esityslistan liitteenä 5 on lista kuntayhtymän nimeämistä edustuksista. Työvaliokun-

nan kokouksen jälkeen listasta on poistettu jo päättyneet edustukset sekä tehty muu-

tokset ja lisäykset edustuksiin. 

 

Työvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.1. ja esittää, että väistyvien edus-

tajien tilalle nimetään heitä virka- tai edustuksellisessa asemassa seuraavat henkilöt, ja 

mikäli erityistä syytä on, työvaliokunta on tehnyt tästä poikkeavat ehdotukset.  Työva-

liokunta totesi, että kokouksien pöytäkirjat tulee toimittaa kuntayhtymän toimistoon, 

jotta kokousten päätöksistä saadaan tietoa.  

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee nykyisistä edustuksista ja tekee tarvit-

taessa muutoksia. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Ky 14 § Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö) 

19.8.2014 / 101 § - 18.12.2014 / 158 §  
 
Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja) 

20.10.2014 / 4 § - 9.12.2014.2014 / 5 § 

 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mai-

nittuja viranhaltijapäätöksiä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE 

 

Ky 15 § a) Barents Growth Corridor valmisteluhankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 17.10.2014  

on esityslistan liitteenä nro 6.  

b) Tarkastuslautakunnan kokouksen 3.11.2014 pöytäkirja on esityslistan liitteenä  

nro 7.  

c) Työvaliokunnan kokouksen 8.12.2014 pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 8.  

d) Työvaliokunnan 26.1.2015 kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. 

 

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ky 16 § Erkki Parkkinen toi hallitukselle tiedoksi, että hän osallistuu maaliskuun alussa  

Takauskeskuksen järjestämään seminaariin, jossa hän esittelee Itä-Lapin ajankohtaisia 

kehitysnäkymiä. 
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Puheenjohtajan nimikirjaimet                                                             Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Ky 17 §        Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on  

Pelkosenniemi. 

                      

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen 19.3.2015  

klo 9.00 Kemijärvellä, koska iltapäivälle on jo sovittu Esa Härmälän tapaaminen.  

  

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Ky  18  §      Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 


