Etelä-Savo

23.04.2014

ITÄ-PUULAN – KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus


Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat.

2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan perustamisesta


Teemu Hentinen esitteli osakaskunnan perustamista ja tavoitteita kalastuksen
järjestämiselle.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri


Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lokka.



Sihteeriksi valittiin Teemu Hentinen.

4. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni /osuuden mukainen äänestys)


Mahdollisessa äänestyksessä noudatetaan osuuden mukaista äänestystä.

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa


Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
Pentti Hurri ja Aki Laurikainen.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys


Hyväksyttiin.

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0120
PL 164
Jääkärinkatu 14
www.ely-keskus.fi/etela-savo
50101 Mikkeli
50100 Mikkeli

Mikonkatu 3 ja 5
50100 Mikkeli

7. Todetaan kokouksen osanottajat


Kokouksessa oli paikalla 86 osakasta.

8. Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta


Järjestäytymiskokouksesta on lähetetty vähintään 14 vrk ennen kokousta
kirjekutsu kaikille niille osakkaille, joiden yhteystiedot ovat saatavilla kiinteistöja väestötietojärjestelmästä. Kokouksesta on ilmoitettu Länsi-Savo -lehdessä
8.4.2014 sekä osakaskunnan internet –sivuilla vähintään 14 vrk ennen kokousta.
Osakaskunnalla ei ole vielä hyväksyttyjä sääntöjä, joten kokous on kutsuttu
koolle yhteisaluelain edellyttämällä tavalla.



Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9. Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen


Säännöt kts. liite 1 ovat olleet nähtävillä osakaskunnan internet -sivuilla
www.itapuula.net vähintään 14 vrk ennen kokousta ja asia on mainittu
kokouskutsussa.



Osakaskunnan säännöt hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lupamyynnistä, osakaskunnan asioista ja kokouksista tiedotetaan internet –
sivuilla www.itapuula.net Kokousilmoitus on vuosittain Länsi-Savo -lehdessä ja
henkilökohtainen kirjekutsu lähetetään vain niille osakkaille jotka pyytävät ja
ilmoittavat yhteystiedot osakaskunnan sihteerille.



Osakaskunnan hoitokunnan tulee lähettää säännöt vahvistettavaksi
Aluehallintovirastoon ja lisäksi osakaskunnan järjestäytymiskokouksen
pöytäkirjasta kopio. Maanmittauslaitokselle sekä Puulan ja Mikkelin
kalastusalueille tulee lähettää tiedot osakaskunnan puheenjohtajasta ja
osakaskunnan alueista kartta sekä kopio järjestäytymiskokouksen pöytäkirjasta.
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10. Päätös osakaskunnan käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2014-18 (kohdat A – M)
A. Kalojen alamitat ja kalastusalueiden päätökset:
1. Nieriän, järvilohen ja –taimenen alamitta on 60 cm.
2. Kuhan alamitta on 50 cm Puulalla, Mikkelin kalastusalueella 45 cm.
3. Puulalla pinta- ja välivesipyynnissä on kielletty 21-69 mm verkot
30.4.2016 asti sen jälkeen on kielletty 21-79 mm verkot.
4. Puulalla 1.8 – 30.4 välisenä aikana on kielletty yli 10 m syvyydellä 36-59
mm verkot.

B. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä
i.

Esitys: Pyydyksissä on oltava aina kalastajan nimi ja yhteystieto, esim.
nimi ja puhelinnumero. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa
pyydysmerkkiä, verkkokalastuksessa verkkomerkkiä, ravustuksessa
ravustusmerkkiä ja viehekalastuksessa mökkiyrittäjäluvalla
mökkiyrittäjämerkkiä. Muun kalastuksen osalta riittää, kun
kalastusoikeutta osoittava maksukuitti on mukana sekä tarvittaessa
valtion kalastuksenhoitomaksusta kuitti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

C. Päätös perittävistä pyydysmaksuista ja erikoislupien ehdoista
i.

Esitys: Pyydysyksikön hinta on 1.5.2014 alkaen osakkaille 5 € ja ulkopuolisille
10 € . Kalastusluvat ja pyydysmerkit ovat voimassa 1.5 – 30.4 ellei muuta
päätetä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Pyydysyksiköt: Katiska 0 pyydysyksikköä (py), muikkuverkko alle 21 mm 0,5 py
aina alkavaa 90 m2 kohden. Muut verkot 1 py aina alkavaa 90 m2 kohden.
Pitkäsiima (100 koukkua) 5 py ja muut koukut 10 kpl, 1 py
Rysä tai paunetti, korkeus alle 2 m 5 py
Iso- tai avorysä tai paunetti, korkeus yli 2 m 10 py
Nuotta 20 py, trooli 40 py, tuulastus 1 py
Uistin ja merta, osakaskunnan erillinen erikoislupa.
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D. Päätös heitto- ja vetouisteluluvasta
i.

Esitys:
1. Heittokalastuslupa. Vuosilupa 20 €, kuukausilupa 10 €,
mökkiyrittäjälupa 30 €.
2. Vetouistelulupa. Vuosilupa 60 €, kuukausilupa 30 €, mökkiyrittäjälupa
80 € ja matkailuyrittäjälupa 100 €.
3. Kalastusluvan ehdot.

 Heittokalastuslupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 2 viehettä heittokalastuksessa
tai vetouistelussa. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 6 viehettä
heittokalastuksessa tai vetouistelussa.
 Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan.
Lupa on henkilökohtainen ja veneessä vähintään yhdellä on oltava kalastuslupa.
Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön
vuokrauksesta.
 Rasvaevälliset järvitaimenet (2014 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on
vapautettava luonnonkantojen elvyttämiseksi. Nieriän, järvitaimenen ja -lohen alamitta
on 60 cm. Kuhan alamitta on 50 cm Puulalla, muissa vesistöissä 45 cm.
 Saaliskiintiö on 3 nieriää, järvilohta tai rasvaevätöntä taimenta per vuorokausi per
kalastaja.
 Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien
kalojen vioittumisen vähentämiseksi. Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt
hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein kapeilla vesialueilla ja häiritsemättä
vesiliikennettä tai muuta kalastusta.
 Seisovien pyydysten osalta tulee noudattaa lain edellyttämään 50 m
vähimmäisetäisyyttä. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa
häirinnän välttämistä, suositus 100 m.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

E. Päätös ammattikalastajaluvasta
i.

Esitys: Osakaskunta myy ammattikalastajalupaa kalastajille, jotka kuuluvat
ammattikalastajarekisteriin (Y-tunnus) ja luokitellaan lakien mukaan
ammattikalastajaksi. Lupamyynnistä, hinnoittelusta ja ehdoista päättää
osakaskunnan kokous. Lupa voidaan myöntää trooli, nuotta-, rysä- tai
verkkokalastukseen enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa oikeuttaa
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kalastamaan 20 pyydysyksiköllä tai lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.
Ammattikalastajaluvan hinta on 1.5.2014 alkaen 100 € ja lupa on voimassa
1 vuoden luvan myöntämisestä alkaen. Osakaskunnan kokous myöntää
hoitokunnalle valtuudet myöntää em. lupia ja liittää niihin erillisiä ehtoja ja
velvoitteita.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

F. Päätös nuotta- ja ravustusluvasta
i.

Esitys nuottaluvasta: Suuremmille osakkaille nuotan vetäminen on

mahdollista pyydysyksiköiden perusteella ja lisäksi osakkailla on
mahdollisuus ostaa yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa erikoislupa
pelkästään nuottakalastukseen. Nuottakalastuksen sosiaalisten vaikutusten,
nuottaperinteen säilyttämiseksi ja valikoivan kalastusmuodon vuoksi
nuottaluvan hinta on osakkaille 1.5.2014 alkaen 50 € ja lupa on voimassa 1
vuoden luvan myöntämisestä alkaen. Luvan myöntää osakaskunnan
hoitokunta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
ii.

Esitys ravustusluvasta: Osakaskunta myy osakkaille ravustuslupaa, jonka
hinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. Lupa on voimassa
yhden kalenterivuoden. Ravustusluvan hinta on 1.5.2014 alkaen 2 € per
merta, enintään 20 mertaa per osakas.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

G. Päätös kalastus- ja ravustuslupien myynnistä
i.

Esitys: Lupamyyntipaikat ovat Kyläkauppa V. Myyryläinen Ky, KalaKalle Mikkeli, Vahvaselän kauppa Korpikoski, Otavan Neste,
Hirvensalmen Seo -huoltamo sekä Pirkon kahvio ja kioski
(Väisälänsaari). Lupamyynnin järjestämisen helpottamiseksi osakkaille
myydään 10 pyydysyksikköä. Ne osakkaat, joilla omistusosuus
määrittelee suuremman kuin 10 pyydysyksikköä hoitokunta myy
omistusosuutta vastaavan määrän pyydysyksiköitä. Kyläläiselle ja
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ulkopuoliselle kalastajalle myydään korkeintaan 5 pyydysyksikköä per
kalastaja. Lupamyynti alkaa 1.5.2014.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
H. Päätös pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista tai –alueista
i.

Esitys ravustuksesta: Rapujen tikku- ja sukelluspyynti on kiellettyä.
Mertojen desifiointi on pakollista ennen ravustuksen aloittamista.
Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman
välipakastusta on kiellettyä. Rapujen siirtäminen pyyntivesistön
ulkopuolella on kiellettyä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

ii.

Esitys rauhoitusalueista:
1. Rauhoitusalueeksi I perustetaan Kellosalmen ja Korpikosken
kapeille vesialueille, josta on kartta liitteenä 2. Kielto ei koske
onkimista, pilkkimistä tai läänikohtaisella vieheluvalla tapahtuvaa
kalastusta, jotka ovat yleiskalastusoikeuksia.
2. Rauhoitusalueeksi II perustetaan Korpikoski, ravustaminen ja
kalastaminen on kiellettyä kaikilla pyynti- ja kalastusmuodoilla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

I. Päätös osakaskunnan omasta pyydysrajoituksesta Puulavedellä
i.

Esitykset
1. Verkkojen suurin korkeus on 6 m.
Peruste: Kalastuksen säätelyssä on erilaiset säännöt pohjaverkkopyyntiin
verrattuna pinta- ja välivesiverkkopyyntiin, jolloin on perusteltua välttää
sellaisten pyydysten käyttöä, jotka ovat samanaikaisesti sekä pohjaverkkoja
että välivesipyydyksiä. Verkkojen maksimikorkeutta säätelemällä pyritään
vähentämään alamittaisten kalojen joutumista tiheäsilmäisempiin
pohjaverkkopyydyksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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2. 1.9 – 30.11 välisenä aikana on kielletty solmuväliltään 36 – 79 mm
verkot.
Peruste: Syksyllä vaelluskalat liikkuvat aktiivisesti rantavesissä, jolloin niiden
joutuminen alamittaisena pyydyksiin on haitallista kalakantojen kestävälle
käytölle. Puulan kalastusalueelle istutetaan vuosittain noin 40 000 – 50 000
euron arvosta vaelluskalojen poikasia. Kielto ei haittaa muikun, siian tai
ahvenen pyyntiä. Kielto (3 kk) ei haittaa kohtuuttomasti hauen tai muiden
lajien pyyntiä, kuhakanta on heikko.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

J. Päätös osakaskunnan omasta pyydysrajoituksesta Korpijärvi - Verijärvi
i.

Esitys Korpijärvi – Verijärvessä yli 6 m syvyydellä on kielletty 40 – 59
mm verkot.
Peruste: Kuhan ja hauen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi sekä istutusten
tuottavuuden lisäämiseksi rajoituksella turvataan kuhalle vähintään yksi
lisääntymiskerta. 60 mm solmuvälin verkko pyytää tehokkaasti 1,2 kg ja sitä suurempia
kuhia, haukia, planktonsiikoja ja särkikaloja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
K. Päätös osakaskunnan omasta pyydysrajoituksesta Valkjärvi
i.

Esitys: Kielletty alle 50 mm solmuvälin verkot. Peruste: Valkjärvi on
kirkasvetinen ja karu latvavesistö. Planktonsiika kasvaa hyvin ja muiden kalalajien
esiintyminen on vähäistä. Planktonsiika –istutusten tuottavuuden lisäämiseksi
järvessä on ollut voimassa jo pitkään kyseinen rajoitus. Rajoitus ei haittaa muiden
lajien pyyntiä, koska niiden kalastusta ei ole heikkojen kantojen vuoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
L. Päätös osakaskunnan vesialueen vuokraamisesta metsästysseuroille
i.

Esitys: Osakaskunnan kokous myöntää hoitokunnalle valtuudet solmia
paikallisten metsästysseurojen kanssa vuokrasopimuksia koskien metsästystä
niin että vuokrauksessa noudatetaan metsästysseurojen rajoja ja
vuokrauksessa noudatetaan seurojen tasapuolista kohtelua.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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M. Päätös istutussuunnitelmasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä
i. Esitys vuodelle 2014: Istutustoimintaa tehdään alla olevan listauksen
mukaisesti ja muista hoitotoimista päätetään myöhemmin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kuha 1 k,

18 000 kpl 1 750 € +2 000 €

i.

Otavanlahti, Puula

2 000 kpl

500 euroa

i.

Korpijärvi

5 000 kpl

1 000 euroa

ii.

Korpijärvi

10 000 kpl

2 000 euroa (Korpijärven hoitovarat)

iii.

Verijärvi

1 000 kpl

250 euroa

Planktonsiika 1 k,

12 000 kpl 3 000 €

i.

Itä-Puula

2 000 kpl,

500 €

ii.

Korpijärvi

2 000 kpl,

500 €

iii.

Ylänne

1 000 kpl,

250 €

iv.

Vuolinkojärvet

1 000 kpl

250 €

v.

Hirvijärvi

1 000 kpl

250 €

vi.

Lahnajärvi

500 kpl

150 €

vii.

Hietanen

1 000 kpl

250 €

viii.

Pieni- ja Iso-Montonen 500 kpl

150 €

ix.

Valkjärvi

500 kpl

150 €

x.

Poikelmus

500 kpl

150 €

xi.

Verijärvi

1 500 kpl

Vapon kalatalousmaksu, ELY-keskus

xii.

Pienvesistö______________________________________________

________kpl

______€

xiii.

Pienvesistö______________________________________________

________kpl

______€

Järvitaimen 3 v, 35 cm, 450 – 550 g/kpl, 10 €/kg + alv
i.

Puula, Punapukki

~330 kpl

2 000 euroa (Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunta)

ii.

Puula, Väisälänsaari

~800 kpl

5 000 euroa (Väisälä eteläinen osakaskunta)

iii.

Puula, Väisälänsaari

~330 kpl

2 000 euroa (Malvaniemen osakaskunta)

iv.

YHTEENSÄ

~1 500 KPL 9 000 EUROA
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Järvilohi 2 v, normaalia suurempi poikanen vähintään 24 cm, ~2,3 euroa kpl
i.
ii.

Puula, Punapukki

~860 kpl

2 000 euroa (Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunta)

YHTEENSÄ

~860 KPL

2 000 EUROA

Nieriä 2 v, 2,5 euroa kpl
i.

Puula, Vilkonpää

800 kpl

2 000 €

(Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunta)

ii.

Puula, Vilkonpää

800 kpl

2 000 €

(Malvaniemen osakaskunta)

iii.

Puula, Vanhamäki

600 kpl

1 500 €

(Vanhamäen osakaskunta)

iv.

YHTEENSÄ

~2 200 KPL 5 500 €

N. Päätös Korpijärven hoitovarojen käyttösuunnitelmasta
i.

Esitys: Korpijärven hoitovaroja käytetään Korpijärven kuhakannan
vahvistamiseen 2 000 euroa vuodessa niin pitkään, että varat on käytetty
kokonaan. Korpijärven hoitovarojen tilinkäyttöoikeudet myönnetään Jarmo
Huoponen ja varahenkilö Petteri Nikulainen. Tili lopetetaan sen jälkeen kun
varat on käytetty.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11. Päätös hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkioista
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Puheenjohtaja:

150 euroa



Sihteeri ja rahastonhoitaja:

150 euroa



Hoitokunnan jäsenet:

Kokouspalkkio 25 euroa per kokous.



Kirjanpito

Laskun mukaan.

12. Päätös osakaskunnan tulo- ja menoarviosta kuluvalle tilivuodelle
TULOT


Kalastus- ja ravustuslupien myynti

7 000 €



Omistaja- ja viehekorttikorvaukset kalastusalueelta
sekä vanhojen osakaskuntien varat

22 000 €



Omistaja- ja viehekorttikorvaukset 2014

6 000 €



YHTEENSÄ

35 000 €

MENOT


Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitusmaksu

8 000 €



Kalastus- ja ravustuslupamerkit sekä myyntivihkot

3 000 €



Kalanpoikasten istuttaminen

11 000 €



Hallinto- ja kokouskulut sekä kirjanpito

1 500 €



Internet-sivut, kalastuksen valvonta ja muut kulut

1 500 €



YHTEENSÄ

25 000 €

KESTÄVÄN KALASTUKSEN HANKE RAHOITTAA 100 %


Internet-sivut,

1000 €



Lupa-aluekartat ja syvyyskartat,

1000 €



Tiedotevihkoset,

2000 €



Käyttö- ja hoitosuunnitelma,

2000 €

Tilikauden 24.4.2014 – 31.12.2014 ylijäämä
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.

+ 10 000 €

13. Päätös hoitokunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varamiehiksi.


Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Esa Ruhanen

Arto Loponen

Jyrki Taskinen

Raimo Nousiainen

Jarmo Huoponen

Petteri Nikulainen

Seppo Lokka

Antero Vahvaselkä

Aki Laurikainen

Kalle Vahlman

Tenho Pulkkinen

Jari Tuukkanen

Seppo Pöyry

Matti Koppanen

Kalevi Tiilikainen

Veikko Marttinen

Tauno Liukkonen

Veikko Pitkänen

Pöyry Pentti

Sampsa Hatakka

14. Päätös sihteerin ja kirjanpitäjän nimeämisestä.
Päätös: Ilmo Sjöberg, Merokas ky.
15. Kalastuksenvalvojien nimeäminen, palkkiot ja yleiset ohjeet valvontaa varten


Esitys: Valtuutetaan Puulan kalastusalueen nimeämät valvojat suorittamaan
valvontaa osakaskunnan alueella, jolloin kustannuksista vastaa kalastusalue.



Valtuutetaan osakaskunnan valvojiksi valvojakokeen suorittaneet henkilöt
suorittamaan kalastuksen valvontaa alueella: Jarmo Huoponen, Mauri Mattila,
Petteri Nikulainen, Teemu Hentinen, Sampsa Hatakka, Veijo Hänninen ja Kalle
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Vahlman. Kalastuksen valvojille maksetaan kulukorvaus valvonnasta 70 €/pv
laskun perusteella, osakaskunnan valvojat voivat suorittaa enintään 15
valvontapäivää vuodessa (kaikki yhteensä). Osakaskunnan alueella suoritetaan
opastavaa ja neuvovaa kalastuksen valvontaa vuonna 2014 ja vasta toistuvien
välinpitämättömyyden tai rikkeiden jälkeen annetaan hoitokunnalle valtuutus
päättää jatkotoimista.


Päätös: Esitys hyväksyttiin.

16. Päätös toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta


Esitys: Toiminnantarkastaja Tapio Loimula ja varatoiminnantarkastaja Eija
Piipari.



Päätös: Esitys hyväksyttiin.

17. Päätös pankkitilin avaamisesta osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen)
sekä todetaan vanhojen osakaskuntien varojen siirto


Esitys: Tilin nettipankkioikeudet ja käyttöoikeudet myönnetään osakaskunnan
puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle kullekkin erikseen.
Päätös: Osakaskunnan hoitokunta valitsee puheenjohtajan. Yleinen kokous
valtuuttaa hoitokunnan avaamaan tilin ja päättämään tilinkäyttöoikeuksista
sekä siihen liittyvistä yksityiskohdista.

18. Päätetään arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta


Päätös: Osakaskunta hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi ja arvonlisävero
sisältyy lupahintoihin.
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19. Päätös kokousedustajiksi ja heidän varamiehistä


Päätös: Hoitokunta valitsee edustajat.

20. Muut esille tulevat asiat.


Ei muita asioita.

21. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka:


Esitys: 2.5 – 2.6.2014 osakaskunnan internet-sivuilla www.itapuula.net ja EteläSavon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli.



Päätös: Esitys hyväksyttiin.

22. Muita asioita


Keskustelua veneenlaskuluiskista ja Puulan kalastusalueen päätöksistä.

23. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo15.26.

LIITTEET
-

LIITE 1.

OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

-

LIITE 2-3.

KARTTA RAUHOITUSALUEISTA SEKÄ KORPIJÄRVEN
SYVYYSVYÖHYKKEIDEN MUKAINEN VERKKOJEN SOLMUVÄLIPÄÄTÖS

LIITE 4.
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KARTTA OSAKASKUNNAN ALUEESTA

ALLEKIRJOITUKSET JA NIMENSELVENNYKSET
Mikkelissä 23.04.2014

Puheenjohtaja: ________________________________________________________________________
SEPPO LOKKA
Pöytäkirjan tarkastajat
___________________________________________________ ____________________________________________________
PENTTI HURRI
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AKI LAURIKAINEN

