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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

PÖYTÄKIRJA 2/21

Hallitus
Aika:

Keskiviikko 7.4.2021 klo. 17.01 – 19.55

Paikka:

Videoneuvottelukokous Microsoft Teams -ympäristössä

Läsnä:

Jari Ahokas
Irja Nieminen
Lassi Koikkalainen
Leena Alanen
Jaakko Kallio
Seppo Kallunki
Kari Kohonen
Werner Orre
Katja Pekkola
Anna-Maria Rajala
Riika Raunisalo
Risto Salmia
Anne Sokka-Tuomala
Kari Vierinen
Emilia Tervonen

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen (<19.31/§18)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:
Leo Stranius (>17.05)
Henrik Lundsten
Elina Valkama
Tukijäsenten edustajat:
Anne Rautiainen
Suomen Latu (<19.37/§18)
Tero Suursalmi
Uudenmaan liitto (>17.04, <19.29/§18)
Toimiston edustajat
Tapio Lepikkö
Silva Sallamaa
9§

10 §

Toiminnanjohtaja
Erikoissuunnittelija

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:

Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
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11 §

Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kallunki ja Kari Kohonen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kallunki ja Kari Kohonen.

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Toimintavuoden 2020 tulos on -17 262,40€ alijäämäinen. Alijäämä syntyi
yhdistyksen alueiden ylläpidon menojen suuresta kasvusta, kun alueiden
kävijämäärät kasvoivat vuonna 2020 paljon.
Toiminnan tuotot toteutuivat kokonaisuudessaan liki talousarvion mukaisesti,
n. +4,5%. Talousarviossa ennakoitua enemmän tuottoa kertyi lähinnä
luonnonhoidosta. Myös Porkkalan yhteishoidon veloitus oli ennakoitua
suurempi, koska yhteishoidon kulut kasvoivat.
Toimiston kustannuspaikka toteutui n. -4% talousarviota pienempänä. Alitusta
syntyi henkilöstökuluissa, kun toimiston kokonaistyöpanos oli hieman
ennakoitua pienempi. Myös muissa kululajeissa syntyi alitusta, mutta
vastaavasti viestinnän panostukset olivat talousarviota suuremmat.
Hallinnon kustannuspaikalla kuluja syntyi tuntuvasti talousarviota vähemmän,
kun kokouksiin osallistuttiin pääasiassa sähköisessä ympäristössä. Siten sekä
matkakulut että kokouskulut jäivät pieneen osaan ennakoidusta.
Kokonaisuudessaan kustannuspaikalla syntyi alitusta yli -36% talousarvioon.
Virkistysalueiden kustannuspaikka toteutui n. +17% yli talousarvion. Ylitys
syntyi alueiden ylläpidon eri kululajeista, kun voimakkaasti lisääntyneet
kävijämäärät lisäsivät ylläpidon tarvetta tuntuvasti. Ylläpidon menot toteutuivat
n. 1,5-kertaisina talousarvioon nähden. Muutamissa kustannuspaikan
kululajeissa syntynyt alitus paikkasi hieman kokonaisuutta.
Kuluneena vuonna yhdistyksen alueilla tehtiin myös kehittämiseen liittyvää
palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista viime vuosia enemmän.
Investointien kokonaismäärä oli yhteensä vajaa 138 000€.
Vuoden 2020 tilinpäätös on liitteenä 1/§11 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§11.
Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2020 on
liitteenä 3/§11.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää
valtuuskunnalle, että vuoden 2020 alijäämä -17 262,40€ siirretään
toimintapääomatilille.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

12 §

VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS
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Alueisiin liittyvää suunnittelua vietiin eteenpäin pääasiassa aiotun mukaisesti.
Luonnonhoitosuunnitelmia tarkistettiin ja päivitettiin neljällä alueella, käyttö- ja
hoitosuunnitelma tehtiin kolmelle alueelle. Pirttisaaren ja Kalliosaaren
laajempia kehittämissuunnitteluita ei saatu valmiiksi 2020 poikkeusolojen ja
muiden toimijoiden suunnitteluprosessien vaiheiden johdosta.
Seudullinen yhteistyö Helsingin seudun Viherkehän ympärillä jatkui ja
syventyi. Keväällä 2020 valmistui Viherkehän viestintä- ja
markkinointilähtöinen toimintakonsepti sekä kartoitus digitaalisten alusta- ja
viestintäratkaisujen toteuttamismahdollisuuksia. Näiden pohjalta
yhteistyökumppanien kanssa valittiin toimintamalli, jossa Uuvi.fi -sivustoa
uudistetaan karttapohjaiseksi Viherkehä-palvelusivustoksi. Sivustolle
koottavista Viherkehän alueen julkisten toimijoiden ulkoilukohteista ja
palveluista viestitään jatkossa kokonaisuutena. Esimakua yhteisviestinnän
tarpeellisuudesta saatiin, kun keväällä yhteiskumppaneiden kanssa Uuvin
sivuille koottu lähes 300 virkistys-, ulkoilu- ja luontokohteen listaus saavutti
valtavan suosion.
Muilta osin viestinnässä Uuvin ajankohtaisviestintää toteutettiin aktiivisesti
sekä verkkosivuilla että sosiaalisen median palveluissa. Toimia suunnattiin
viestinnän mittaritietoja hyödyntäen, ja Uuvin seuraajamäärät ovat kasvaneet.
Uuvi on saanut näkyvyyttä myös useissa medioissa sekä mm. Vene2020- ja
GoExpo -messuilla.
Kävijämäärät kasvoivat Uuvin monilla kohteilla reilusti. Kävijäseurannan
mukaan suosituimpia kohteita olivat Porkkalanniemi (n. 115 000 käyntiä),
Kopparnäs (n. 91 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (n. 86 000 käyntiä). Näiden
alueiden kävijämäärät ovat jo maakunnallisesti merkittäviä. Luontokohteiden
suuren suosion ei odoteta olleen ohimenevä ilmiö, vaan alueiden
suunnittelussa ja ylläpidossa on syytä varautua myös jatkossa aiempia
korkeampien kävijämäärien pysyvään tasoon.
Paitsi kävijämäärien osalta, kulunut vuosi oli Uuvin alueilla vilkas myös
kehittämisen ja palveluvarustuksen uusimisen suhteen. Palveluvarustusta
uusittiin monessa paikassa, laajempaa kehittämistä tehtiin sekä Sarvikalliolla
että Kopparnäsissä. Sarvikallion uudistuneesta palveluvarustuksesta sekä
kestävöidystä monikäyttöreitistä on saatu erittäin hyvää palautetta ja
kokemuksia. Alueen reitistöä kehitettiin edelleen, pysäköintipaikkaa
laajennettiin sekä palveluvarustusta lisättiin. Kopparnäsissä aloitettiin
kehittämissuunnitelman mukaiset toimet Sandfjärdenissä, missä ranta-alue
kunnostettiin sekä palveluvarustus uudistettiin täysin. Kehittämisen myötä
ranta-alueen käytettävyys ja vetovoimaisuus kasvoivat huomattavasti ja se
palvelee nyt kaikkia käyttäjäryhmiä.
Vuoden 2020 toimintakertomus on liitteenä 4/§12.
Ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen
valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
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Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

13 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2026 SEKÄ
TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2022 TALOUSARVION
POHJAKSI
Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa
hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva
taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion
suuntaviivoja.
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Uuvin tehtävänä on luoda puitteita
hyvinvointia lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille. Uuvi edistää
kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia
mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen,
sekä omalla alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden
tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista.
Uuvi on jäsenkuntiensa yhteinen maakunnallinen toimija, joka tuottaa
erityisesti sellaisia luonnossa liikkumisen palveluita ja olosuhteita, joita kuntien
ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää tuottaa yksinään omalla
rahoituksellaan, ja joita käytetään yli kuntarajojen. Monella Uuvin
alueverkoston vetovoimaisella kohteella on myös maakunnallista merkitystä.
Alueet toimivat myös luontomatkailun toimintaympäristöinä.
Kuntien yhteisenä toimijana Uuvi toteuttaa laajaa seudullista viestintää
luonnossa liikkumisen mahdollisuuksista, viestien kattavasti eri toimijoiden
hallinnoimista ulkoilualueista ja palveluista. Seudulliselle viestinnälle on selkeä
tarve, ja se parantaa olennaisesti tiedon saamista, joka aiemmin on ollut
hajanaista ja vaikeasti löydettävää. Yhteisen viestinnän lisäksi Uuvilla on rooli
myös seudullisen yhteistyön koordinoijana. Tulevina vuosina tavoitteena on
tiivistää ja kehittää yhteistyötä edelleen.
Monenlainen luonnossa liikkuminen on viime vuosien ajan tullut koko ajan
suositummaksi. Trendi on nähtävissä mm. Luonnonvarakeskuksen Luonnon
virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI3 -tutkimuksen ennakkotiedoista. Suosion kasvu on valtakunnallista ja pitkän ajan kehityksen tulosta.
Koronapandemia-aikana ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio on kasvanut
entisestään hyvin voimakkaasti, ja esimerkiksi LVVI3 -tutkimuksen mukaan
luonnosta on tullut hyvin monelle yhä tärkeämpi paikka sekä liikunnan
harrastamiselle että palautumiselle.
Uudenmaan maakunnassa väestömäärän ennustetaan kasvavan vahvasti
myös tulevina vuosina. Väestönkasvu ja kaupunkirakenteen tiivistyminen
nostavat virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta. Vapailla vihreillä ja
sinisillä alueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja
terveydelle, ja terveydellisen tasa-arvon näkökulmasta hyvinvointia lisäävien
luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien ja -palveluiden hyödyntämiseen tulisi
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kaikilla olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.
Uuvin tarjoamien palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy joka vuosi. Palveluita on
myös kehitettävä jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa nykyaikaista
virkistyskäytön kysyntää. Kehittämisessä on myös huomioitava yhä suurempi
tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiviteeteille, sekä helppokäyttöisille
palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille.
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset
palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 85 % yhdistyksen
vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen
investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden
hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja
kehittämisestä aiheutuvat kuluja.
Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta
2012 lähtien. Tällä hetkellä julkisen talouden näkymissä on lähivuosina
monista syistä epävarmuutta. Vaikka suhteellisesti kuntien maksut
yhdistykselle ovat vähentyneet maksutulotason pysyessä ennallaan jo
yhdeksättä vuotta, kohdistuu kuntamaksuihin vallitsevassa taloustilanteessa
vähentämispainetta. Tästä syystä suunnitelmakauden taloussuunnittelun
lähtökohtana on kuntamaksutason leikkaaminen siten, että reaalinen
maksurasitus kunnille vähenee. Taloussuunnitelmakauden pohjana olevalla
kuntamaksutason leikkaamisella päästään viiden vuoden aikana kuntien
reaaliseen maksurasituksen vähenemiseen vajaalla 8 %:lla vuotuisen
ennustetun väestönkasvun huomioonottavalta perusuralta. Tilanne on
kuitenkin paradoksaalinen, koska yhdistyksen tuottamien palveluiden
käyttäjämäärät ja siten palveluiden järjestämisen kustannukset ovat vahvasti
kasvaneet.
Investointikulujen osalta etenkin suunnittelukauden ensimmäisiä vuosia
leimaa palveluvarustuksen kehittämisestä aiheutuvat investointimenot.
Monella yhdistyksen alueella palveluvarustus on uusimisen tarpeessa, ja
palveluiden kehittäminen eri käyttäjäryhmille aiheuttaa myös
investointipainetta. Vaikuttavuuden kannalta tarkoituksenmukaisten ja riittävän
hyvätasoisten olosuhteiden ja palveluiden tuottaminen on kuitenkin erittäin
tärkeää.
Yhdistyksen alueverkostoa on lähivuosina tarvetta arvioida ja kehittää
kasvavan ja muuttuvan käytön tarpeisiin nykyisiä alueita laajentamalla, uusia
hankkimalla sekä tarvittaessa kohdentamalla verkostoa kysynnän ja tarpeiden
mukaisesti. Verkostoon liittyvien investointien osalta on tärkeää toimia
pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja
käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.
Taloussuunnitelma vuosille 2022–2026 on liitteenä 5/§13.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman
vuosille 2022–2026 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle
hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi

6

hyväksytään vuoden 2022 talousarvion pohjaksi.
===
Keskustelussa käytiin läpi eräiltä jäsenkunnilta saatuja kannanottoja koskien
jäsenkohtaisten maksujen alentamisen huomioimista seuraavaa
viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa. Näin on pohjaesityksessä
tehtykin, mutta eräissä kannanotoissa yhdistyksen investointimaksua esitetään
alennettavaksi pohjaesitystä enemmän siten että investointimaksutaso olisi
0,00e/as vuosille 2022-2023 ja 0,07e/as vuodesta 2024 eteenpäin.
Keskustelussa todettiin kuntataloudessa olevan tulevina vuosina suuria
epävarmuustekijöitä, toisaalta investointimaksun kerääminen ja kerryttäminen
aluehankintoja ja alueille tehtäviä investointeja varten on yhdistyksen
perustehtävän kannalta tarpeellista ja tärkeää. Puheenjohtaja Ahokas teki
keskustelussa jäsen Vierisen kannattaman eräiden jäsenkuntien näkemyksen
huomioivan kompromissiluonteisen muutosesityksen, jossa
taloussuunnitelmaesityksen vuotuiseksi investointimaksutasoksi määritetään
0,07e/as koko suunnitelmakauden ajaksi. Jäsen Alanen teki jäsen Kallungin
kannattaman muutosesityksen, jossa taloussuunnitelmaesityksen vuotuiseksi
investointimaksutasoksi määritetään 0,00e/as vuosille 2022-2023 sekä
0,07e/as vuosille 2024-2026. Suoritettiin äänestys, jossa Ahokkaan ehdotus
sai 13 ääntä (Ahokas, Nieminen, Koikkalainen, Kallio, Kohonen, Orre,
Pekkola, Rajala, Raunisalo, Salmia, Sokka-Tuomala, Vierinen, Tervonen) ja
Alasen ehdotus 2 ääntä (Alanen, Kallunki). Päätettiin, että taloussuunnitelmaesitykseen muutetaan investointimaksutasoksi 0,07e/as koko suunnitelmakauden ajaksi ja muutetaan myös tähän suoraan liittyvät tekstikohdat. Jäsen
Alasen ja jäsen Kallungin vaatimuksesta pöytäkirjaan kirjataan Alasen
tekemän ehdotuksen perustelut: Uuvilla on pelkästään arvopapereissa yli 1
milj. euroa; Yhdistyksen investointien määrä on ollut matala verrattuna
investointimaksuihin ja suuri osa maksuista on jäänyt kassaan; Yhdistys tulee
hyvin toimeen nykyisellä varallisuudellaan ja pystyy sillä myös rahoittamaan
hankintoja tulevaisuudessa; Puskurirahasto on mielestäni tällä hetkellä turhan
suuri eikä ole perusteita pitää rahoja siellä, ristiriita yhdistyksen toiminnan
kanssa; Maksutasoa tulee jatkossa tarkastella enemmän jäsenkuntien
tarpeen, tahtotilan ja taloudellisen tilanteen näkökulmista. Yhdistyksiin ei ole
tarkoituksenmukaista kerätä jäsenkuntien varallisuutta; Uudet investoinnit/
hankinnat kasvattavat osaltaan palvelumaksutarvetta, joten niitä tulisi arvioida
huolellisesti ja kriittisesti.
Päätös:

Hallitus päätti, että taloussuunnitelmaesitykseen muutetaan
investointimaksutasoksi 0,07e/as koko suunnitelmakauden ajaksi
ja muutetaan myös tähän liittyvät tekstikohdat.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

14 §

PÄÄTÖS YHDISTYKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMISEN
SALLIMISESTA TIETOLIIKENNEYHTEYDEN TAI MUUN TEKNISEN
APUVÄLINEEN AVULLA
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
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rajoittamiseksi (677/2020) 4§ 2.momentti antaa yhdistyksen hallitukselle
mahdollisuuden yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja
21 §:stä poiketen sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen
yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys
ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja
vaalijärjestystä.
Kyseisen säännöksen soveltaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
kokouksiin on vallitsevien olosuhteiden vuoksi perusteltua.
Ehdotus:

Hallitus päättää, että yhdistyksen kokoukseen voidaan lain
677/2020 nojalla osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

15 §

PIKE-HANKKEEN HANKEAJAN PIDENTÄMINEN
Pirttisaaren kehittämishanke Piken toteutusaika on päättymässä 30.6.2021.
Koronavirusepidemia on merkittävästi häirinnyt hankkeen toteuttamista.
Koronavirukseen liittyvän ohjeistuksen mukainen riittävän etäisyyden
säilyttäminen Pirttisaaren yhteysaluksella on vaikeaa. Koska suuri osa saaren
vakituisista asukkaista kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmiin, on liikkumista
Pirttisaaren yhteysaluksella pyritty mahdollisuuksien mukaan välttämään.
Tämä on aiheuttanut viivästyksiä hankesuunnitelman mukaisiin suunnittelutöihin ja sidosryhmien osallistamiseen.
Hankkeen toteutusaikaan on em. syistä tarpeellista hakea rahoittajalta
jatkoaikaa 30.6.2022 saakka.
Ehdotus:

Hallitus päättää, että Pike-hankkeelle haetaan jatkoaikaa
30.6.2022 saakka, syynä koronavirusepidemian aiheuttamat
viivästykset suunnittelutyön etenemisessä.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa

16 §

YKSITYISHENKILÖN TEKEMÄ MAA-ALUEEN OSTOPYYNTÖ
Långön virkistysalueen rajanaapurina on yksityishenkilön yhdistykseltä
vuonna 2004 ostamalla alueella pienvenesatama. Satamaa käytetään
lähialueen saaristossa sijaitseville vapaa-ajanasunnoille kulkemiseen.
Sataman pysäköintiin ja veneiden talvisäilytykseen käytettävä maa-alue on
tarpeeseen nähden riittämättömän kokoinen, jonka vuoksi yksityishenkilö on
tehnyt yhdistykselle ostopyynnön 3500 m2 suuruisesta maa-alueesta. Alue,
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jonka pyynnön tekijä haluaa ostaa, rajoittuu saman henkilön omistamaan
satama-alueeseen, ja sillä on tarkoitus laajentaa sataman maa-aluetta.
Yhdistykselle tehty ostopyyntö on liitteenä 6/§16.
Ehdotus:

Hallitus keskustelee yhdistykselle esitetystä ostopyynnöstä ja
päättää alueen myynnistä.

Päätös:

Hallitus päätti jättää asian pöydälle. Yhdistyksen toimisto käy
lisäkeskusteluja ostopyynnön tekijän kanssa.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

17 §

ILMOITUSASIAT
Vilha-hankkeen rahoituspäätös
Vieraslajien hallintaan virkistysalueilla keskittyvä Vilha-hanke on saanut
myönteisen rahoituspäätöksen Kainuun ELY-keskukselta. Hanketta aletaan
toteuttamaan keväällä 2021.

18 §

MUUT ASIAT
Uuden tilin perustaminen yhdistykselle
Uudenmaan virkistysalueyhdistys on vasta perustetun Kopparnäsintien
tiekunnan suurin (yli 90%) osakas. Nykyisten finanssialan säännösten mukaan
tilin avaaminen tiekunnalle on vaikeaa, koska tiekunnille ei myönnetä ytunnuksia. Ratkaisuna ongelmaan olisi tilin perustaminen yhdistykselle, mutta
tiekunnan käyttöön. Menettelystä on tiedusteltu yhdistyksen tilintarkastajalta,
joka piti sitä tässä tapauksessa suositeltavana menettelytapana ja antoi
ohjeen miten tiliä tulee käsitellä yhdistyksen kirjanpidossa.
Päätös:

Hallitus päätti, että Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle avataan
uusi tili Op-pankkiin siten, että tili tulee Kopparnäsin tiekunnan
(käyttöoikeusyksikkö K 9366) käyttöön.

Yhdistyksen yritysyhteistyön periaatteet
Käytiin keskustelua toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta yhdistyksen
yritysyhteistyöstä. Toimisto jatkaa asian valmistelua keskustelun pohjalta.
19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
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_______________________
Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

_________________________
Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:
____/____ 2021

____/____ 2021

_______________________
Seppo Kallunki

_________________________
Kari Kohonen

