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Yleiskokous/Käyttö- ja hoitosuunnitelman kuuleminen  Pöytäkirja 2/2019 

 

Aika 3.12.2019 alkaen kello 18:00, kahvitarjoilu 17:30. 

  

Paikka       Yrityspuisto Futuria, Jalkalantie 6, Suonenjoki 
 

Jakelu Kalatalousalueen jäsenet sähköpostilla ja niille kirjepostina, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pursiainen avasi kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii Ilkka Pursiainen ja sihteerinä Ari Pyykkönen. Pöy-

täkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Oranen ja Pekka Ovaskainen. 

3. Kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksesta oli ilmoitettu 18.11.2019 lähetetyllä sähköpostilla ja 18.11.2019 lähetetyllä kirjeellä tie-

dossa oleville kalatalousalueen jäsenille. Kokouskutsu ja esityslista julkaistiin 18.11.2019 www.muik-

kusuomi.fi sivuilla. 

Yleistiedoksianto kokouksesta oli virallisessa lehdessä 1.11.2019.  

Päätösesitys: 

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen. Hyväksytään osallistujalista ja ää-

nestysluettelo.  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin osallistujalista ja äänestysluettelo  

 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kutsun yhteydessä jäsenille on lähetetty kokouksen esityslista ja jaetaan tarvittaessa myös kokouk-

sessa. 

 

Päätösesitys: 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

5. Valmistellaan kalatalousalueen yleiskokous/KHS kuulemistilaisuudelle 2019 esitettävät asiat: 

  

Hallitus esittää, että hallituksen kokous ottaa käsiteltäväkseen seuraavat yleiskokouksen ja käyttö- ja 

hoitosuunnitelman kuulemistilaisuuden asiat ja tekee niihin tarvittavat muutokset ja parannukset: 

 

5/1 Hallituksen jäsenten erovuoroisuuden käsittely yleiskokouksessa. 

 
Päätösesitys: 

Hallituksen jäsenet: Knuutinen Juha, Kukkonen Esko, Kärkkäinen Matti, Loimi Kyösti, Mark-

kanen Juha, Puranen Pietari, Pursiainen Ilkka, Puttonen Tero ja Savolainen Tuure 
 

Hallitus esittää yleiskokoukselle, että hallituksen jäsenten erovuoroisuus arvotaan kokouksessa.  

 

Päätös (suluissa kausi): Knuutinen Juha 1 ( 2019-2020), Kukkonen Esko2 (2019-2021 ), Kärk-

käinen Matti 3( 2019-2022), Loimi Kyösti 3 (2019-2022 ), Markkanen Juha 1(2019-2020 

), Puranen Pietari 1 (2019-2020 ), Pursiainen Ilkka 3 ( 2019-2022), Puttonen Tero 2 ( 2019-

2021) ja Savolainen Tuure 2(2019-2021 ). 
 

http://www.muikkusuomi.fi/
http://www.muikkusuomi.fi/
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5/2 Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2019 ja 2020     

       

Päätösesitys: 

Hallituksen puheenjohtajan vuosikorvaus on 1000 €, varapuheenjohtajalle 100 €/kokous, jos 

vetää kokouksen. Matkakulut matkustussäännön mukaan, kokouspalkkiot luokkaa 50 €/ko-

kous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Toiminnanjohtajan töistä aiheutuvat kulut makse-

taan Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastuuvakuutus tu-

lee hoitaa kuntoon. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
5/3 Tilintarkastajan ja varamiehen valinta tarkastamaan vuosien 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa 

 

Päätösesitys: 

 Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa yhden tilintarkastajan ja hänen henkilökohtais-

ten varamiehensä vaalin tarkastamaan vuoden 2019 ja 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään 

HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajaksi HT Juha Tissari Oy:tä.  

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

5/4 Viehelupien hinnat 2020 

 

Päätösesitys: 

Jatketaan viehekalastuslupien myyntiä entisissä myyntipaikoissa sekä maksumahdollisuutta suoraan 

pankkiin.. 

Valtuutetaan toiminnanjohtaja myöntämään Rautalammin reitin kalatalousalueen kilpailuluvat alueel-

lisille kilpailuille, esim. uistelucupin osakilpailut.  

Toiminnanjohtaja hoitaa viehelupatiedot www.muikkusuomi.fi , www.kskalatalouskeskus.fi sivuille , 

www.kalakortti.com ja tarvittaessa muille sivuille. 

Lupa-alueen hintojen tulee seurannan helpottamiseksi poiketa toisistaan, koska kaikki luvanostajat ei-

vät muista merkitä lupaan aluetta missä kalastavat.  

Uisteluluvissa lukuun ottamatta 1 vavan lupaa (Uusi) ei ole vaparajoitusta. 

Nykyiset lupa-alueet sekä esitys luvan hinnasta (suluissa vanha hinta): 

1. Konnevesi, 55 (50) € vuosi ja 26 (25)€ viikko (7 vrk). Huom ! Alue laajeni 2019. 

2. Sisä-Savon viehelupa-alue (entiset Niiniveden-Iisveden ja Rasvanki-Virmasveden viehelupa-

alueet), 50 (50)€ vuosi, 35 (35) € kk ja 25 (25) € viikko (7 vrk). 

(Ei koske Koskiveden erityislupa-aluetta.) 

3. Suonteen järviuistelulupa 48 (50) €/ kalastuskausi, 34 (35) € /kk ja 19 (20) € /vko (7 vrk) alle 

18 v. ½ hintaan. Ikä on osoitettava tarvittaessa. 

4. Suonenjoen jokilupa 80 (80) €/kausi, 42 (40) €/vko (7 vrk) , 15 (15) € /vrk, , 1 lohikalaa/lupa/vrk, 

alle 18 v. ½ hintaan. Ikä osoitettava tarvittaessa. 

5. Uusi ! Rautalammin reitin kalatalousalueen viehelupa 90 € /kausi. Ei koske virtavesiä. 

6. Uusi ! Rautalammin reitin kalatalousalueen 1 lisävavan ”pappalupa” 18 €/kausi (lisäksi voi olla 

ikään-  tai kh-maksuun perustuen 1 vapa) 

7. Suonteen pyydyslupa: Yksikön hinta on 3 (3) euroa. Lupa on lunastettava myyntipisteestä, joista 

saa mukaansa pyydysyksikkömerkit. 

 

Kivijalkamyyntipaikat: Kinuskihuone, Suonenjoki, Huoltopysäkki, Tervo, Mierontie, Konne-

vesi, Vestori, Vesanto. Uusia kysytään mm. Kivisalmen kioski. 

http://www.muikkusuomi.fi/
http://www.kskalatalouskeskus.fi/
http://www.kalakortti.com/
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

5/5 2019 Viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakorvauksien jako osakaskunnille ja 

muille vesialueen omistajille. Viehekalastusrasituskertoimen määrittely. 

 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheutuvaan rasi-

tukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytetään perusteet rasituksen määrittämiselle. Usein käy-

tössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

- Ely- keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytettävästä 

viehekalastusrasituskertoimesta 8.11. 2019 mennessä. Hallitus/ tj. toimitti päätösesityksen mukaisen 

esityksen Pohjois-Savon ELY:lle määräaikaan mennessä. 

 

-Vuoden 2018 omistajakorvaukset tulevat alueen tilille vuoden vaihteessa ja jakoesitys käsitellään 

2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleiskokouksen päätös on lainvoimainen vuonna 

2020.  

 

Päätösesitys: 

Pohjois-Savon Ely- keskukselle ilmoitetaan, että viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakor-

vausten jako perustuu pinta-alaan ja viehekalastusrasituskertoimeen 1. Ilmoitus koskee ylimenokautta, 

jolloin ei ole voimassa olevia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja viehekalastusrasituskertoimia, 

 

Esitys yleiskokoukselle ja ELY:lle: Omistajakorvaukset määritellään kaavalla  

omistajayksikön pinta-ala * viehekalastuskerroin. Viehekalastusrasituskertoimeksi esitetään kerrointa 

”1”. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, joilla kalastonhoitomaksuun perustuva 

viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-alatieto valmiiksi 

saatavilla. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

5/6 KHS Kuulemistilaisuudessa käsiteltävät asiat.  

 

Kalastuslain 36§ mukaisesti jaoteltu käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö: 

 

Hallitus esittää, että KHS jaetaan eri osiin, yleissuunnitelmaan ja osasuunnitelmiin, jotka käsittävät 

seuraavat alueet: Samassa vedenkorkeuden tasossa olevat keskusjärvet (Koskivesi, Rasvanki, Virmas, 

Iisvesi ja E - ja P – Niinivesi), yläpuoliset keskusjärvet ja niihin laskevat vesistöt (Liesvesi, Tallusjär-

vet, Hirvijärvi, Ahveninen/Kalliovesi, Kuttajärvi), alapuoliset keskusjärvet ja niihin laskevat vesistöt 

(Miekkavesi, Koskelovesi, Hankavesi ja Konnevesi) ja koski- ja virtavedet 

 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta; 

 

Päätösesitys: Perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta kootaan sovelletusti mm. olemassa ole-

vasta käyttö- ja hoitosuunnitelmista, taimenen hoito-ohjelmasta (Syrjänen ym. 2016) sekä mahdolli-

sista kirjanpitokalastusaineistosta.  

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä eh-

dotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi; 

 

Päätösesitys. 

Rautalammin reitin kalatalousalueella on käytössä 7 erilaista kalastuslupaa: 6 viehelupa- ja 1 pyydys-

lupaa. Ks. kohta 5/3. 
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Vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään KHS-prosessin ai-

kana. Suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila mää-

ritellään KHS-prosessin aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Lisäksi hallitus päätti esittää, että pyritään yksinkertaistamaan lupatarjontaa. Otetaan huomioon myös 

se, että nykyiset suositut kalastustavat, jigaus ja pohjaonginta sisältyvät yleiskalastusoikeuksiin ja lu-

patulot ovat vähenemässä uistelulupien kysynnän heiketessä. Pyydyslupa-alueita pyritään muodosta-

maan esimerkiksi osakaskuntien kanssa solmittavilla selvittelysopimuksilla.  Tavoitteeseen päästään 

myös kannustamalla osakaskuntia yhdistymään laajemmiksi yksiköiksi. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: Kalakantojen tilaa tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri lajit huomioiden. 

Suunnitelman tulee huomioida kalastuslain 1§:n mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 

kestävä käyttö ja hoito. Lopullinen suunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Lisäksi hallitus päätti, että vaikka lain tavoite on, että kalakannat perustuvat luontaiseen lisääntymiseen 

tulee KHS:n kirjata kaikki käytettävät istutuslajit.  KHS:n yhteydessä tulee kirjata tiedossa olevat jo-

kiharjuksen ja siian lisääntymisalueet ja tehdä istutussuunnitelma kantojen vahvistamiseksi. Järvisiika 

voi nopeakasvuisena lajina myös soveltua tiettyihin vesistöihin, siitä ei kuitenkaan saa olla vaaraa 

elinvoimaisille siikakannoille. Siikaistukset tulee suunnata niihin vesiin, jossa niitä kalastetaan ja nuo-

risoa pitäisi opettaa kalastamaan myös siikoja. KHS:N kirjataan soveltuvin osin Rautalammin reitin 

yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelmaan kirjattuja ohjeet ja toimenpiteet. Painotus tulisi 

olla virtavesien taimenen mäti- ja pienpoikasistutuksissa.  Kalataloudelliset kunnostuskohteet pyritään 

kartoittamaan. Kalankantojen ylläpidon tulee perustua seurantaan. Esimerkiksi kuhaistutukset aloite-

taan seurannan osoittaessa kuhakannan heikkenemistä. 

 N 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tavoitteeksi asetetaan nuorison saaminen kalastuk-

sen pariin ja pohditaan keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuo-

toisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; 

 

Päätösesitys: Rautalammin reitin kalatalousalueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee vaelluskalojen vir-

tavesielinympäristöjä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida vaelluskalojen ja uhanalaisten 

kalakantojen tarpeet. Samalla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kala-

kantojen hyödyntäminen. Tämän osion laatimisessa hyödynnetään mm. alueelle tehtyjä selvityksiä. 

Lopullinen ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Ks kohta 3. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

5) Ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: Ennen kuin voidaan laatia ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimen-

piteiksi, tulee käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessissa määritellä yhteinen tavoitetila, niin kala-

kantojen hoidon kuin käytön suhteen. Säätelytoimenpiteet ovat työkalu näiden tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Lopullinen, tavoitetilan kanssa linjassa oleva, ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien 

kanssa.  

 

Lisäksi hallitus esittää, että tavoitteeksi asetetaan luonnonvaraisen järvitaimenen ja muiden vael-

luskalojen kuten siian kalastuksen säätely niin, että kannat perustuvat luontaiseen lisääntymi-

seen. Toiseksi tavoitteeksi, että hyvässä tilassa olevien lajien kuten kuhan, muikun, ahvenen tai 
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hauen kannat pyritään säilyttämään. Kolmanneksi, että vapaa- ajan ja kaupallisen kalastuksen 

edellytykset säilytetään. Nykyiset säätelytoimet ovat hyvä pohja khs:n laatimisessa. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jaka-

miseksi; 

 

Päätösesitys: Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta ai-

heutuvaan rasitukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytään perusteet rasituksen määrittämiselle. 

Usein käytössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. ks. kohta 6/4. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ks. 5/5.  

 

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoi-

tukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys; 

 

Päätösesitys: Kalataloudellisesti merkittävät alueet sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkai-

lutarkoitukseen sopivat alueet tullaan määrittelemään yhdessä sidosryhmien kanssa.  

Huomioitavaa on, että paikalliset ELY-keskukset voivat jo nykyisellään myöntää rajoitettuja kalastus-

lupia kalastusmatkailutarkoitukseen. Paikallisten ELY-keskusten myöntämien lupien lupa-alueet kat-

tavat kunkin maakunnan kokonaisuudessaan. 

Samoin tulee huomioida se seikka, että mikäli jokin alue määritellään kaupalliseen kalastukseen so-

veltuvaksi, ELY-keskus voi tulevaisuudessa viime kädessä myöntää tälle alueelle luvan kaupalliseen 

kalastukseen.  

Porvoon-Sipoon pilotti KHS:ssä kaupalliseen kalastukseen soveltuviksi alueiksi määriteltiin suuri osa 

kalatalousalueesta. Kaupallisen kalastuksen monipuolistuessa (esim. särkikalojen kaupallinen pyynti), 

kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden määritelmä tulee laajentumaan aiemmin ajatellusta.  

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että kaupalliseen kalastukseen so-

veltuvia alueita tullaan kysymään kevään tiedustelussa. Tehdään esitys sidosryhmille käsiteltäväksi. 

 

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltu-

vien pyydysten määritys; 

 

Päätösesitys: Pyydysten määritys tullaan laatimaan sidosryhmien yhteistyönä. 

 

Lisäksi hallitus esittää, että  KHS:ssä esitettävät säätelytoimet koskevat samalla tavalla kaikkia kalas-

tajia. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 

 

Päätösesitys: 

Kalastustietoja seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koskevia tiedus-

teluja, koekalastuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastus. 

Kalastuksenvalvonta on yksi kalatalousalueiden lakisääteisistä tehtävistä. Kalastuksenvalvonta on 

mahdollista toteuttaa niin kalatalousalueen omien valvojien suorittamana kuin ostopalveluna, käytet-

tävissä olevat resurssit ohjaavat valvontatoimintaa voimakkaasti. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisäl-

lytään kalastuksenvalvonnan perussuunnitelma, vaihtelevat resurssit huomioiden. 

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupallisen kalastuksen saalistiedot olisi 

hyvä saada mukaan seurantaa. Antaa monipuolisemman kuvan kalakannoista. Valvojalla on 

myös palvelutehtävä. 
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10) Muu, kalastuslain 36§:n ulkopuolinen sisältö: 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan voidaan perustelluista syistä sisällyttää myös kalastuslain 36§:n ulko-

puolista sisältöä. LUKE:n KHS-rungossa ja Porvoo-Sipoon pilotti KHS:ssä sisältönä olivat myös ka-

latalousalueen viestintä- ja valvontasuunnitelmat, vieraslajien eli täpläravun huomioon ottaminen, 

yhteistoimintaosio (osakaskuntien yhdistäminen), alueellisen edunvalvonnan osio, käyttö- ja hoito-

suunnitelman toimeenpano taulukko (kuka tekee, mitä ja milloin), vaikuttavuuden arviointi ja suun-

nitelman päivitys.  

 Muun sisällön tarkoituksenmukaisuus ja tarkempi sisältö määritellään yhdessä sidosryhmien kanssa, 

olemassa olevat resurssit huomioiden.  

 

Päätös: Päätös esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

   

6. Tiedoksi: Hallituksen kokous valitsi käyttö- ja suunnitelman laatijan ja hoitotyöryhmän ohjaamaan ja 

avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 

Hallitus valitsi kokouksessaan 23.10.2019 saatujen tarjouksien perusteella Rautalammin reitin kala-

talousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatijaksi Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n, joka esitti 

kirjoittajaksi Ari Pyykköstä. 

Hallitus valitsi työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista. Työ-

ryhmä pitää tarvittavan määrän kokouksia esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinkokouksina. Työryh-

mällä tulee olla kiinteä yhteistyö käyttö- ja hoitosuunnitelman laatijan kanssa ja laatija osallistuu 

kokouksiin.  

Työryhmään valittiin Ilkka Pursiainen, Juha Markkanen, Juha Knuutinen ja Ari Pyykkönen.  

 

7. Alustava suunnitelma käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen aikataulusta 

 

Päätösesitys: 

 

 2019: 

 Lokakuu: Hallitus valitsee laatijan ja valmistelee 1. kuulemistilaisuutta,  

 Joulukuu: laatija aloittaa työnsä, pidetään 1. kuulemistilaisuus osakaskunnille 

 Työryhmä kokoontuu   tarpeen mukaan laatimisen edistyessä. 

 2020; 

 Tammi-Maalis: Kysely kalastusalueiden hallituksen jäsenille, kaupallisille kalastajille ja oppaille 

 Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan laatimisen edistyessä. 

 Huhtikuu: Pidetään yleiskokous, jossa 2. kuulemistilaisuus  

 Elo: KHS -hallitus 

 Lokakuu: Laatimistyö valmistuu ja hallitus valmistelee yleiskokouksen, jossa ehdotus vahvistetaan 

 Marraskuu: Yleiskokous. KHS käsitellään alueellisessa YT- Ryhmässä 

 Joulukuu: Kalatalousalue jättää ehdotuksen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään 29.12.2020 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

8. Muut asiat 

Ei ollut. 
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9. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:31. 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Ilkka Pursiainen Ari Pyykkönen 

puheenjohtaja sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu 3.12.2019  

   

          __________________________________      ___________________________________  

  Timo Oranen   Pekka Ovaskainen 


