KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA,
95100 KUIVANIEMI
Osakaskunnan varsinaisen kokouksen 2020 jatkokokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Lauantai 21.11.2020 klo 12:00
Kuivaniemen Nuorisoseuran talo, 95100 Kuivaniemi
16 osakasta osakasluettelon mukaan ( liite )
Lisäksi kokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt:
Jorma Ellilä, paikalla ilman äänioikeutta kuuntelijana
Elise Korpikoski, sihteeri, sähköinen jäsenluettelo valmistelu
Juho Juopperi, avustaja, sähköinen jäsenluettelo valmistelu
Ennen kokouksen avausta sihteeri tiedusteli osakkailta kokouksen tallentamista muistin
tueksi ja asioiden oikeellisuuden varmistamiseksi.
Kukaan paikalla olleista osakkaista ei ilmoittanut vastustavansa tallennusta, joten sihteeri
käynnisti tallennuksen.
Tämän jälkeen siirryttiin kokouksen järjestäytymiseen klo 12:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen avaus
Jatkettiin kokousta 21.11.2020 klo 12:05
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajana toimineen Vesa Rantasen ollessa estynyt jatkamasta puheenjohtajan
tehtävää jatkokokouksessa, valitaan kokoukselle uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi
esitettiin Reijo Kehusta.
Päätös: Reijo Kehus valittiin puheenjohtajaksi.
Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
Kokouksen sihteerinä jatkaa valitut Elise Korpikoski, pöytäkirjan tarkastajana sekä
ääntenlaskijana Heiskari Markku ja Miettunen Tuija.
Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Puheenjohtaja Reijo Kehus luki osakas- ja äänilistan mukaisesti läsnä olevat 16
osakaskunnan osakasta nimeltä ja heidän äänimääränsä, kokouksessa edustettuna
äänimäärä on yhteensä 28 518.
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2. Jatkokokouksen käsiteltäväksi siirtyneet asiat esityslistalta 07.11.2020 alkaen
esityslistan kohdasta 15.2
Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat:
15.2. Vesijättömaan ostotarjous /Vannas
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai
neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistelee
vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.
Esitys Heiskari Markku: Poistetaan esitys vuokraamisesta, hoitokunnalla olisi ollut
mahdollisuus selvittää vesijättömaan arvo, jos olisi halunnut. Esitän että Vannaksen
ostotarjous hyväksytään.
Esitys Kehus Tapio: Tehdään yhteneväinen ratkaisu Peurasaaren kanssa, esitän että
käytännöksi otetaan lunastaminen.
Kannatusesitys Vakkala Kauko: Kannatettu Tapio Kehuksen esitystä. Mennään aina
lunastuksen merkeissä, ei hoitokuntaa rasiteta ja kauppahinnan määritys tilastojen
perusteella ongelmallinen.
Esitys Heiskari Markku raukeaa kannattamattomana.
Heiskari Markku: Puheenjohtaja, haluan esittää tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen.
Päätös: Hoitokunnan esitys päätökseksi.
Merkitään Markku Heiskari jättää eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
15.3 Vesijättömaan osto- tai vuokraustarjous/Leppäjärvi
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai
neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistelee
vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.
Tuija Miettunen esitys: Viittasin näihin liitteisiin Leppäjärvi. Pitäisi olla ajoissa osakkaiden
nähtävillä. Esitän että Leppäjärvelle vuokratarjousta ei hyväksytä.
Kauko Vakkala ja Kari Parkkila kannatti Tuija Miettusen esitystä.
Äänestys, esitykset Heiskari vastaan Miettunen.
Heiskari Markku muutosesitys: Lisään, vuokrausesitys tarkoituksettomana.
Vakkala Kauko, kannatus Heiskarin esitykseen.
Heiskarin muutosesitys: En lähde viemään omaa esitystä Miettusen esitystä vastaan.
Heiskari veti oman esityksen esityksen pois ja jättää tehtyyn päätökseen eriävän
mielipiteen.
Puheenjohtaja: Heiskari on vetänyt esityksensä pois ja merkitään eriävä mielipide
pöytäkirjaan.
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Äänestys Tuija Miettunen esitys Vakkalan ja Parkkilan kannattamana vastaan osakaskunnan
esitys.
Miettusen esitys, ilmoitetaan Leppäjärvelle että hakee lunastusta. Vuokratarjousta ei
hyväksytä, lunastusmenettelyyn.
Äänestyspäätös 15.3, paikalla yhteensä ääniä 28518
Äänestys:
Hoitokunnan esitys: Kyllä
Esitys Tuija Miettunen Kauko Vakkalan ja Kari Parkkilan kannattamana: Ei
Hoitokunnan esitys
Kyllä – äänet 14.994
Tuija Miettusen esitys
Ei - äänet
13.337
Tyhjää - äänet 187
Pöytäkirjaan merkitään että Tuija Miettunen jääväsi itsensä tämän esityksen ajaksi äänten
laskennasta. Ääntenlaskennan toimittivat Reijo Kehus ja Markku Heiskari.
Päätös: Leppäjärvelle ilmoitetaan että hakee lunastusta, vuokraus myös mahdollinen.
15.4 Vesijättömaan vuokrauspyyntö / Ohenoja
Hoitokunnan esitys 1: Hoitokunta valmistelee vuokrasopimuksen osakaskunnan ohjeiden
mukaan ja vuokraa vesijättöaluetta.
Hoitokunnan muutettu esitys: Alkuperäinen hoitokunnan esitys vuokraamisesta vedetään
pois ja muutosesitys alueen 2. virkistyskäyttöön.

Ollikainen Raimo esitti seuraavaa: Vuokraus ei nyt ajankohtainen, koska Ohenojat
valittaneet vesijätön lunastustoimituksesta maaoikeuteen.
Ohenojan esitys: Me haluamme vielä käyttää aluetta tarkoituksenmukaiseen toimintaan.
Mikäli alueelle rakennetaan osakaskunnan laavuja ja virkistyskäyttö laajenee, ei vuokraus
enää vaihtoehtona.
Miettunen Tuija: Esitän että Ohenojan esittämä hyväksytään.
Matti Paaso esitys: Valmistellaan kunnolla asiaa ja siirretään kevääseen.
Kannatan Tuijan esitystä mahdolliseen lunastukseen tai vuokraukseen.
Tuija Miettunen: Kannatan Matin esitystä, valmistellaan ja tuodaan 2021, noin 5 kk kuluttua
käsittelyyn. Vuosikokoukselle esitys vuokrauksesta.
Heiskari Markku: Kannatan että vuokrataan nyt eikä siirretä kevään 2021 kokoukseen.
Esitys Matti Paaso: Valmistellaan esitys vuoden 2021 kevään kokoukseen, Tuija Miettunen
kannattanut.
Matti Paaso: Vedän esityksen pois ja kannatan Tuijan ja Heiskarin esitystä.
Puheenjohtaja: Muutettu esitys hoitokunnalta on; Varataan alue 2. virkistyskäyttöön
Kahvitauko: klo 14:34—14:56

8

Ohenojan muutosesitys: Me haluamme vielä käyttää aluetta tarkoituksenmukaiseen
toimintaan. Mikäli rakennetaan laavuja ja virkistyskäyttö laajenee, ei vuokraus ole enää
vaihtoehtona.
Miettunen Tuijan esitys: osakaskunnalla ei ole mitään suunnitelmia, toimitussuunitelmia
mitkä on hyväksytty, ei aluesuunnitelmaa ole mainittu. Tuija Miettunen esittää
vuokraamista Ohenojalle.
Heiskari Markku jäävää itsensä äänten laskennassa.
Ääntenlaskijana toimivat Tuija Miettunen ja Kehus Reijo.
Äänestyspäätös kohta 15.4, paikalla yhteensä ääniä 28518
Hoitokunnan esitys on
Kyllä – äänet 17716
Miettunen Tuija esitys on
Ei – äänet
8171
Tyhjää -äänet 2631
Päätös: Hyväksytään hoitokunnan muutosesitys, alue 2. varataan virkistyskäyttöön.

15.5 Seppo Miettusen esitys
1) Edellisinä toimintavuosina kertyneet ylijäämät jaetaan osakastilojen kesken.
Jaettavan rahasumman ulkopuolella ovat vuoden 2020 talousarvion mukaiset menot ja jo
päätetyt hankkeet.
2) Jako tapahtuu 1.8.2020 osakastilojen omistuksen perusteella ja ylijäämä maksetaan
01.11.2020 mennessä osakastilojen omistajille
Hoitokunnan esitys: Taseen 31.12.2019 mukaan edellisten tilikausien tappio on -41.978,87 €
ja tilikauden tappio on -5.893,55 €. Päätetyt hankkeet ja talousarvion mukaiset menot
huomioiden hoitokunta esittää, että mitään varoja ei päätetä jakaa.
Kehittämishankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan myös omaa rahaa ja varoja hankkeiden
aikaiselle rahoitukselle.
Äänestys 15.5 Seppo Miettusen esitykseen;
Jaetaan rahat Heiskasen ja Vakkalan kannattamana
Hoitokunnan esitys on

Ei – äänet 8593
Kyllä – äänet 19925

Päätös: Hoitokunnan esitys päätökseksi
15.6 Matti Paason esitys
1) Jaetaan rahat.
2) Kaikkolanrannan veneenlaskupaikan eteläpuolella oleva mökkiläisen luvaton liittymä pitää
siirrättää Pankinnokantielle, minne se kuuluukin. Osakaskunta ei ole antanut lupaa liittymän
pitämiseen siinä missä se nyt on.
3) Kuivanjokisuun väylän kunnostusruoppausta tulee jatkaa.
Hoitokunnan esitys:
1) Rahoja ei jaeta. Osakaskunnan tehtävien hoitamiseksi tarvitaan rahavaroja ja
maksuvalmiutta.
2) Tieasiaa on selvitelty, mutta rakennusluvan mukainen liittymäpaikka ei ole vielä selvinnyt
3) Ruoppauksen vaikuttavuutta tulee selvittää ennen uusia ruoppauksia.
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15.6.1 Paaso Matti veti esityksen pois.
15.6.2 Kehus Tapio esittää, että neuvotellaan mökkiläisen kanssa tien käytöstä. Jatketaan
selvittelyä, osakaskunta ei voi antaa tieoikeuksia kenellekään.
Reijo Kehus esitys: Siirretään asia kevään kokoukseen ja selvitellään asiaa. Hoitokunnan
selvitettävä asia, onko rakennuspiirustuksissa tieoikeuksia annettu.
Palautetaan asia valmisteluun ja asian esittelyyn.
15.6.3 Tiitinen Pekka esitys: Työnjako hanke, työryhmä, asioista vastaava, esitys että
hoitokunta käynnistää työryhmän ja työryhmälle tehtävät, hoitokunnan tehtävä tehdä
ja tuoda terveiset osakaskunnalle.

Heiskari esittää: Mikäli osakaskunta jatkaa väylähanketta, niin samalla selvitettäisiin
yksityisten osallistuminen mm. rannan ja veneväylän ruoppaus omilta alueilta.
Tuija Miettunen esitti työryhmää ja työryhmään asiantuntijaksi Matti Paasoa.
Matti Paaso esitti Kauko Vakkalaa.
Hoitokunta valmistelee asiaa ja mikäli työryhmä katsotaan tarpeelliseksi, hoitokunta
tuo asian osakaskokoukselle.
Kohta 15.6.1 päätös: Matti Paaso veti pois kohdan 1. mukaisen esityksen.
Kohta 15.6.2 päätös: Tieasiaa selvitetään, palautetaan takaisin esittelyyn ja valmisteluun,
tuodaan esitys kevään 2021 kokoukseen.
Kohta 15.6.3 päätös:Tiitinen/Pj Hoitokunta alkaa selvittämään asiaa ja käyttää
asiantuntijoita, esitetään hoitokunnalle että perustavat tämän jälkeen työryhmän ja tuo
osakaskuntaan käsittelyyn.
15.7 Pekka Tiitisen esitys
Varvinkarin länsipuolen vesiväylän avaamisesta Varvinkarin länsipuolen jokihaara on
maatunut, virtaama heikkenee, vedenlaatu huononee, virkistysarvot heikkenevät vapaa-ajan
asuntojen edessä. Tarkoitus on avata vesiväylää Varvinkarin länsipuolelta ja läjittää
ruoppausmassat maalle. Siirrettävät massat jäävät alle 500m3. Kustannusarvio on
maksimissaan 8000 €, johon esitetään, että osakaskunta avustaisi hanketta 75 %
toteutuneista kustannuksista.
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta ei osallistu hankkeen kustannuksiin. Muiden vastaavien
kohteiden tarve huomioitava.

Pekka Tiitisen selostus aiheesta: Kuvaesitys, jossa kiviröykkiöiden kertymä, levän kasvun
kertyminen heikentää länsirannan aluetta ja jokisuuta. Jäiden mukana kertyvät kiviröykkiöt
tukkivat virtauksen.
Selin ELY– keskuksesta suorittamassa katselmusta, lausunto Tiitiselle. 14.11.2020 tarkastus,
Varvinkarin uomassa heikko virtaus ja rehevöittää uoman ja ympäristön kasvua. Vesistön tai
kalataloudellisen kunnostuksen hakemus on yhteisaluelain mukaan tehtävä yhteisten
alueiden kunnostusta, kalataloudellista ja virkistyskäyttöä tukevana. Rahoitushakemus ELY keskukselle hakemus 50 % tukea. Tämä esitys on valmisteltu ja kustannusarvio 10.000, josta
avustuksen määrä 5000,00 euroa, osakaskunta 3.500 euroa, mökkiläiset 1.500 euroa.
Pekka Tiitisen uusittu esitys: Osakaskunta päättää valmistella ja antaa hoitokunnalle
tehtäväksi valmistella avustushakemuksen 30.11.2020 mennessä ELY: lle.
Osakaskunta varaa 3.500,00 euroa talousarvioon ja kirjaa ruoppauksen osaksi 2021
toimintasuunnitelmaa.
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Vakkala Kauko: Kannatusesitys Varvinkarin eteläpuolella liettyminen ongelma ja väylän
madaltuminen, mahdolliset reitit jotka parantavat tulvavesien purkautumista auttavat
asutuksen vahinkoja keväällä. Kannatan esitystä.
Pekka Tiitisen esitystä ovat kannattaneet Matti Paaso, Tuija Miettunen, Kauko Vakkala ja
Markku Heiskari.
15.7 äänestys
Äänestyspäätös 15.7, paikalla yhteensä ääniä 28518
Hoitokunnan esitys äänestys Kyllä –äänet 13931
Pekka Tiitinen uusi esitys
EI -ääniä
8848
Tyhjiä/Poissa
Tyhjiä
5739
Päätös: Hoitokunnan esitys päätökseksi.
16. Päätetään yhteisalueen varojen käytöstä
Voittoa ei ole syntynyt vuonna 2019.
Päätetään edellisen vuoden alijäämän käytöstä. Vuodelta 2019 kertyi ali-/+ylijäämää 5.893,55 €.
Päätös: Ei voittoa, siirretään tappio katettavaksi omaan pääomaan.
17. Pyydysmaksuista päättäminen
Hoitokunnan esitys:
Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x4 = 32 €
Viehe- ja perholupa 15 €/kausi
Lippolupa 10 €/kausi
Ravustuslupa 4 €/kpl (vain paikkakuntalaisille rapuruton vuoksi)
Katiska 5 €/kausi
Päätös: Esityksen mukaisesti voimaan.
18. Kalastuksen järjestäminen
Vuoden 2020 kiinteät pyyntipaikat on hoitokunnan päätöksellä lakimiestä kuullen päätetty
tarjota kullekin vuonna 2019 paikan huutaneelle. Jäljelle jääviä paikkoja on voinut lunastaa
50 €/paikka.
Tilitoimisto on laskuttanut pyyntipaikat 2020 ja lisälunastuksista on sovittu erikseen.
Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan vuokraaja myös muun pyydyksen
kalastuslain ja -asetuksen mukaan.
Tapio Kehus esitti pyyntipaikkojen vuokrauksen koronan tuomiin haasteisiin vaihtoehtoisena
ratkaisuna, esimerkiksi nettihuutokaupan järjestäminen , onko mahdollinen perinteisen
huutokaupan rinnalle ? Tämä on esitys osakkaille tulevaisuuteen asian kehittämiseksi.
Juho Juopperin huomiona hän kertoi asian vaativan vahvan tunnistautumisen, miten tulisi
ratkaista?
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
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19. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Puheenjohtaja Paula Juopperi esitteli hoitokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020 (liite 7).
Tuija Miettunen esittää, että edistetään Vähäjärvi-Myllyoja hanketta.
Hoitokunta velvoitetaan selvittämään mahdollisuuksia etäkokouksen järjestämiseen
vuosikokouksen ajankohtana keväällä 2021?
Selvitetään GDPR –selvitys toimintasuunnitelmaan, tämä tulee laatia seuraavaan
vuosikokoukseen.
Toimintasuunnitelman toimintojen muutossuunnitelmien kautta hyväksytään. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti asian
käsittelyn.

20. Päätetään hoitokunnan palkkiot
Hoitokunnan esitys:
- puheenjohtaja 1000€/vuosi
- hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokous
- kalastuksen valvonta 15€/h
- hoitokunta voi ottaa sihteerin (Osakaskunnan säännöt 14 § Osakaskunnalla voi olla sihteeri,
toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan tehneitä tai vastaavan
vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa
toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään. )
- Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion
matkustussäännön mukaan.
Päätös: Hoitokunnan esityksen mukaisesti.

21. Hoitokunnan jäsenten vaali
Todettiin, että hoitokunnan jäsenistä jatkavia jäseniä kaudelle 2020 ovat Tapio Kehus, Paula
Juopperi ja Tauno Kivelä.
Erovuorossa ovat; Olli Dahl varajäsen Jaakko Ellilä Seppo Miettunen varajäsen Raimo
Ollikainen Mauri Juopperi varajäsen Kyösti Ollikainen
Erovuoroisten tilalle varsinaiseksi jäseneksi
Tapio Kehus esitti: Hietala Hannu, Antti Karen, Raimo Ollikainen
Markku Heiskari esitti: Parkkila Kari, Heiskarin esittämänä Kari Parkkila kieltäytyi
ehdokkuudesta.
Valinta suoritettiin esityksiä kannattamalla.
Varsinaisiksi jäseniksi valituksi tulivat;
Varsinainen jäsen:
Antti Karen, jäsen
Raimo Ollikainen, jäsen
Hannu Hietala, jäsen
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Hoitokunnan henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi
Tapio Kehus esitti: Parkkila Kari
Parkkila Kari esitti: Mauri Juopperi
Ellilä ja Ohenoja esittivät: Vakkala Kauko
Vakkala Kauko kieltäytyi varajäsenyydestä
Miettunen Tuija esitti: Matti Paaso varajäseneksi
Tapio Kehus esitti: Juho Juopperi Antti Karenin varalle koska Antti Karen on valittu
varsinaiseksi jäseneksi
Valinta suoritettiin esityksiä kannattamalla.
Varajäseniksi valittiin
Kari Parkkila
Mauri Juopperi
Juho Juopperi
Matti Paaso
2020 Varsinaiset jäsenet
2020 Varajäsenet
Paula Juopperi
Teemu Väätäjä
Tapio Kehus
Antti Leppäjärvi
Tauno Kivelä
Juho Juopperi
Antti Karen
Kari Parkkila
Raimo Ollikainen
Mauri Juopperi
Hannu Hietala
Matti Paaso
22. Toiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry.
23. Kokousedustajien valinta
Markku Heiskari: Esitys korjataan että hoitokunta valitsee edustajan joka parhaiten
osaamisellaan soveltuu kulloinkin. Pitää olla henkilö tai henkilöt, jolla/joilla on
allekirjoitusoikeus.
Paula Juopperi: Osakaskunnan sääntö allekirjoitusoikeus 12 . pykälä.
Hoitokunnan esitys: Hoitokunta valitsee kokousedustajat.
Päätös: Hoitokunta valitsee henkilöt, jotka parhaiten täyttävät esitetyt vaatimukset.
24. Kokousilmoitukset
Hoitokunnan esitys: Kokousilmoitus julkaistaan seuraavissa lehdissä: Rantapohja ja IiSanomat ja lisäksi Kuivaniemen Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla.

Tuija Miettunen tiedoksi hoitokunnalle, osakaskunnan www-sivuilla oltava 2 vk
aikaisemmin kaikki kokousmateriaali. Asiasta tehty päätös 2013
Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys.
25. Pyydysten merkitseminen
Hoitokunnan esitys: Kalastuslain ja -asetuksen mukainen
Päätös: Hoitokunnan esityksen mukaan.
26. Kalastuksen valvonta
Hoitokunta huolehtii kalastuksen valvonnasta ja pyrkii alueelliseen yhteistyöhön.
Päätös: Hoitokunnan esityksen mukaan.

13

27. Rauhoitusalueet
Hoitokunnan esitys: Kalastuslain ja -asetuksen mukainen.
Rajoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.fi –sivuilla
Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys.
28. Kalastuslupien myynti
Hoitokunnan esitys: Nettipalvelussa www.kalakortti.com
Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys.

29. Muut asiat

Heiskari esitti arkistointipäätöksen v.2019 toimeenpanoa
Matti Paaso kertasi tiedonantona, kenellä hoitokunnassa on oikeus ja pätevyys
kalastuslupien valvojaksi ja valvontaan, seuraavat henkilöt Matti Paaso , Timo Väätäjä, Seppo
Miettunen
Tuija Miettunen haluaa merkinnän kokouspöytäkirjaan kokousen nauhoituksesta. Matti
Paason lisäys kun nauhoitus on tarkistettu ja kirjoitettu, nauhoitus on tuhottava. Ääniä ei saa
jäädä editoitavaksi mihinkään.
30. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä 30.11.2020 alkaen
14.12.2020 saakka Kuivaniemi-talolla.
31. Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan 15.1 asiakohtaan asti kokouksen puheenjohtajana on toiminut Vesa Rantanen.
Pöytäkirjan 15.2 asiakohdasta lähtien kokouksen puheenjohtajana on jatkanut Reijo Kehus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:17.
Puheenjohtaja

Sihteeri

__________________________
Reijo Kehus

___________________________
Elise Korpikoski

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________________
Tuija Miettunen

___________________________
Markku Heiskari

Liitteet
Liite 1. Osakas-/ääniluettelo
Liite 2. Kokouskutsu
Liite 3. Esityslista
Liite 4. Toimintakertomus 2019
Liite 5. Toiminnantarkastajan lausunto
Liite 6. Tilinpäätös 2019
Liite 7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Liite 8. Pöytäkirja kohta 15.3 Leppäjärvi
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