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LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2019
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

4.12.2018, klo 16.00
LUT, sali 4304-4305
Hietanen Lotta (NEON), estynyt, varalla Hujanen Teemu (KTOKK)
Hämäläinen Arttu (SLUT-E)
Kousa Olli (SIUN), kokouksen puheenjohtaja
Jyrhämä Lari (NEON)
Kuusela Ville (SLUT-E)
Riedler Larissa (NEON), estynyt, varalla Friman Väinö (KTOKK)
Pirtilä Mari (SLUT-E), estynyt, varalla Haikonen Tara (SLUT-E)
Mäkelä Ida (SIUN)
Hirsimäki Anna (NEON)
Lindroos Juuso (KTOKK)
Mikkonen Henri (SLUT-E)
Räisänen Peppiina (NEON), estynyt, Kantola Samuli (LTKY OIKEAT),
myöhässä, saapui kohdassa 5.
Piiparinen Joni (SIUN)
Skogberg Waltteri (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit
(SLUT-E)
Heiskanen Santeri (NEON), estynyt, varalla Rahikainen Johan (KTOKK)
Mertakorpi Aatu (SLUT-E)
Tuunainen Valeri (NEON), estynyt, varalla Karesjoki Roosa, myöhässä,
saapui kohdassa 12.
Luukka Maija (SIUN), estynyt, varalla Laitinen Emma (SIUN)
Helppi Olli (SLUT-E)
Antikainen Henri (NEON), estynyt
Martikainen Iikka (KTOKK)
Anttila Sara (NEON)
Närhi Kuisma (SIUN), myöhässä, saapui kohdassa 6.
Juntunen Tuomas (SLUT-E)
Aaltonen Maisa (NEON)
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E), estynyt, varalla Onne Lassi (SLUT-E)
Laukkanen Panu (SIUN)
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Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja
Etelävuori Pia, hallituksen jäsen
Kaukinen Arttu, hallituksen jäsen
Kataja Hanna, hallituksen jäsen
Laurikainen Miika, hallituksen jäsen
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Todettiin, että edustajiston 2. varapuheenjohtaja Olli Kousa oli korkea-arvoisin
paikalla olevista vanhan edustajiston puheenjohtajista ja toimi siten kokouksen
puheenjohtajana uuden puheenjohtajan valintaan saakka.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaisesti 5 päivää ennen
kokousta ja kokous on sääntöjen 22 § mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston
jäsentä on läsnä.
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa todetaan uuden
edustajiston kokoonpano.
Kokouksessa oli kohtien 1.-4. ajan läsnä 23 (kaksikymmentäkolme), kohdan 5. ajan
läsnä 24 (kaksikymmentäneljä), kohtien 6.-11. ajan läsnä 25 (kaksikymmentäviisi) ja
kohtien 12.-20. ajan läsnä 26 (kaksikymmentäkuusi) edustajiston jäsentä.
Päätös: Todettiin uuden edustajiston kokoonpano ja todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti
ääntenlaskijoina.
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Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lari Jyrhämä ja Ville Kuusela ja heille
varahenkilöiksi Juuso Lindroos ja Henri Mikkonen.
4.

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Vaalikelpoisuuksien tarkastajan valinta vuodelle 2019
*Kantola saapui klo 16.10*
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimitetään
vaalikelpoisuuden tarkastaja. Vaalisäännön 2 § mukaan edustajisto voi antaa
vaalikelpoisuuden
tarkastamisen
tehtäväksi
LTKY:n
toimielimelle
tai
ylioppilaskunnan henkilöstön jäsenelle.
Päätös: Päätettiin valita pääsihteeri Antti Ilmavirta vaalikelpoisuuksien tarkastajaksi
vuodelle 2019.

6.

Edustajiston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2019
*Närhi saapui klo 16.14*
Pääsäännön 25 § mukaisesti edustajisto valitsee keskuudestaan edustajiston
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaan. Pääsäännön 18 § mukaan tämä
tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa.
6.1.

Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Edustajiston puheenjohtajan tehtävät on määritelty pääsäännön 27 § ja niihin
sisältyvät muun muassa edustajiston kokousten koollekutsuminen,
edustajiston kokousten puheenjohtaminen ja ylioppilaskunnan toiminnan
sääntöjen mukaisuuden valvominen.
Kokouksessa esitettiin puheenjohtajan tehtävään seuraavia henkilöitä: Olli
Kousa ja Miika Laurikainen. Esitetyt henkilöt olivat käytettävissä. Pääsihteeri
Ilmavirta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat vaalikelpoisia, mutta koska
Laurikainen istuu vielä hallituksessa hän ei voi LTKY:n sääntöjen mukaan
toimia tehtävässä ennen hallituksen toimikauden päättymistä.
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Kohdan puheenjohtajana toimi poikkeuksellisesti pääsihteeri, koska Kousa
oli itse ehdolla.
Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja suoritettiin
vaalisäännön mukainen vaali.
Äänestyksen tulos oli:
Ääniä yhteensä
Kousa
Laurikainen
Tyhjiä
Hylättyjä

25
15
10
0
0

Ääntenlaskennan vakuudeksi

Lari Jyrhämä

Ville Kuusela

Päätös: Päätettiin valita Olli Kousa edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle
2019.
*Todettiin, että Kousa jatkaa kokouksen puheenjohtajan tultuaan valituksi
edustajiston puheenjohtajaksi.*
6.2.

Edustajiston kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Pääsäännön 27 § mukaan edustajiston 1. ja 2. varapuheenjohtaja pitävät
huolta puheenjohtajan tehtävistä silloin kun puheenjohtaja on estynyt tai
esteellinen.
Kokouksessa esitettiin puheenjohtajan tehtävään seuraavia henkilöitä: Miika
Laurikainen, Kuisma Närhi ja Hanna Kataja. Esitetyt henkilöt olivat
käytettävissä. Pääsihteeri Ilmavirta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat
vaalikelpoisia, mutta koska Laurikainen ja Kataja istuvat vielä hallituksessa
he eivät voi LTKY:n sääntöjen mukaan toimia tehtävässä ennen hallituksen
toimikauden päättymistä.
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Päätettiin, että äänestetään yhdellä lapulla niin, että ensimmäinen ehdokas
saa yhden kokonaisen äänen ja toinen ehdokas puolikkaan äänen.
Päätettiin, että eniten ääniä saanut tulee suoraan valituksi 1.
varapuheenjohtajaksi
ja
toiseksi
eniten
ääniä
saanut
2.
varapuheenjohtajaksi.
Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja suoritettiin
vaalisäännön mukainen vaali.
Äänestyksen tulos oli:
Ääniä yhteensä
Kataja
Laurikainen
Närhi
Tyhjiä
Hylättyjä

25
5,5
14,5
15
0
0

Ääntenlaskennan vakuudeksi

Lari Jyrhämä

Ville Kuusela

Päätös: Päätettiin valita Kuisma Närhi edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi
ja Miika Laurikainen edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019.
7.

Ilmoitusasiat
Sikanen: Teekkarihymnin uudet sanat on valittu! Työryhmä jatkojalosti tehdyistä
ehdotuksista lopulliseksi voittajaksi muodon: “Yö jo Saimaan ylle alkaa hiipiä”.
Ilmavirta: Keskustelutilaisuus kaksiportaisuudesta 18.12. klo 11-12.
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

8.

Hallituksen eroanomus
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Istuva hallitus esittää eroanomuksensa LTKY:n perinteiden mukaisesti.
Päätös: Päätettiin myöntää ero istuvalle hallitukselle. Hallitus jatkaa kuitenkin
virassaan, kunnes vuoden 2019 hallitus on järjestäytynyt.
9.

Hallituksen muodostajan valinta
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan hallitus
seuraavalle vuodelle. Vaalisäännön 18 § määritellään, että hallitus valitaan käyttäen
muodostamismenettelyä. Muodostajan valinnasta taas määrätään vaalisäännön 11
§ seuraavaa:
“Edustajisto valitsee muodostajan. Vaalin pohjana ovat kokouksessa tehdyt
esitykset. -- Ellei yksikään ehdokas saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta
enemmistöä annetuista äänistä, äänestys suoritetaan uudestaan edellisessä
äänestyksessä mukana olleiden kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.”
Kokouksessa esitettiin hallituksen muodostajan tehtävään seuraavia henkilöitä: Pia
Etelävuori ja Arttu Hämäläinen. Esitetyt henkilöt olivat käytettävissä. Pääsihteeri
Ilmavirta totesi, että kaikki ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
Ehdokkaat kutsuttiin eteen ja läsnäolijat esittivät heille kysymyksiä.
Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja suoritettiin
vaalisäännön mukainen vaali.
Äänestyksen tulos oli:
Ääniä yhteensä:
Etelävuori:
Hämäläinen:
Tyhjiä:
Hylättyjä:

25
17
8
0
0

Ääntenlaskennan vakuudeksi

Antti Ilmavirta
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Ville Kuusela

Päätös: Päätettiin valita Pia Etelävuori hallituksen muodostajaksi.
10.

Hallituksen valinta vuodelle 2019
Pääsäännön 34 § mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään jäsentä. Hallitus
valitaan muodostamismenettelyllä vaalisäännön 12 § mukaan seuraavasti:
“Muodostaja esittää joko samassa tai jatkokokouksessa edustajistolle esityksensä
toimielimen henkilökokoonpanoksi. -- Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on
muodostaja valittu toimielimen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt
toimielimen jäseniksi. Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan samassa tai
jatkokokouksessa uusi muodostajan vaali. Toimielimen muodostaminen voidaan
antaa uudelleen tehtäväksi aiemmin epäonnistuneelle. Menettelyä jatketaan,
kunnes edustajisto hyväksyy muodostajan tekemän esityksen toimielimen
kokoonpanoksi.”
Toisin sanoen hallituksen muodostajasta tulee hallituksen puheenjohtaja ja hänen
esittämästään kokoonpanosta hallitus, mikäli muodostajan esitys hyväksytään.
Hallitus valitsee sitten aikanaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja päättää
sisäisestä tehtävänjaostaan.
Hallituksen muodostaja Pia Etelävuori esitti kokouksessa seuraavia henkilöitä
valittavaksi hallitukseen vuodelle 2019: Anna Hirsimäki, Patricia Virsinger, Vilma
Mäkitalo, Topias Suikula, Eemeli Kettunen ja Noora Rautio.
Päätös: Päätettiin valita LTKY:n hallitus vuodelle 2019 hallituksen muodostajan
esityksen mukaisesti ja todettiin hallituksen muodostaja Pia Etelävuoren tulleen
valituksi LTKY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019.

11.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2019
Pääsihteeri on talousarviossa esittänyt, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
palkkiot pidettäisiin vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018. Hallituksen
puheenjohtajan palkkio 670 € kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio 500 €
kuukaudessa.
Päätös: Päätettiin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot
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talousarvion mukaisesti.
12.

Kauppa Skinnarilaan
*Karesjoki saapui klo 17.24*
Tuodaan pöydältä takaisin käsittelyyn.
Etelä-Karjalan osuuskauppa EeKoo on tehnyt Ylioppilastalolle tarjouksen Salen
avaamisesta LTKY:n omistamaan Ylioppilastalon ensimmäisen kerroksen tilaan,
jossa nyt toimivat Enklaavin ja Kaplaakin kiltahuoneet. EeKoon sopimus olisi
pituudeltaan 1+5 vuotta ja maksettu vuokrataso 12 € per neliömetri. Vertailun vuoksi
Yliopiston tukisäätiö maksaa tällä hetkellä noin 17 € per neliömetri vuokraa. Lisäksi
on sovittu, että ensimmäisen vuoden jälkeen vuokratasoa tarkastetaan toteutuneen
myynnin suhteessa ja EeKoo on luvannut selvittää mahdollisia muita etuuksia
ylioppilaskunnalle ja sateenvarjon alla toimiville yhdistyksille, jos esim. ostot
keskitetään Ylioppilastalon Saleen.
Ylioppilastalo Oy hyväksyi osaltaan kaupan toteutumisen kokouksessaan
19.11.2018 sillä lisäyksellä, että uudet kiltatilat tulisi osoittaa pikaisesti. Yliopiston
tukisäätiö on ilmaissut valmiutensa vetäytyä nykyisestä vuokrasopimuksesta
kyseisten neliöiden osalta.
Kauppa Skinnarilaan on ainakin kaksikymmentä vuotta ollut opiskelijoiden toiveena
ja se on edelleen yksi LTKY:n kuntavaikuttamisohjelman kärkiä. Kuitenkin kaupasta
aiheutuu LTKY:lle menetettyä vuokratuloa suhteessa vuoteen 2021 asti solmittuun
nykyiseen vuokrasopimukseen Yliopiston tukisäätiön kanssa. LTKY:n omistus
vuokrattavasta tilasta on 88 neliömetriä ja menetetty tulo on tarkalleen 4,87 € per
neliömetri per kuukausi. Näin ollen vuositasolla vaikutus on 5 143 €. Laskelmat
perustuvat Ylioppilastalon toimitusjohtaja Jorma Vilkon laskelmiin.
Hallitus päätti kokouksessaan 21/2018 esittää edustajistolle EeKoon tarjouksen
hyväksymistä. LTKY pyrkii vaikuttamaan yliopiston päättäjiin, jotta kiltatiloille olisi
osoitettu uudet tilat ennen edustajiston kokousta. Talousarvio on laadittu siitä
lähtökohtasta, että kauppa toteutuu.
Päätös: Päätettiin, että LTKY:n omistamista Ylioppilastalon tiloista vuokrataan 88
neliömetriä EeKoolle pienen kaupan rakentamista varten. Päätettiin valtuuttaa
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pääsihteeri Ilmavirta neuvottelemaan vuokrasopimus EeKoon kanssa.
13.

Hallintovaliokunnan valinta
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan
hallintovaliokunta. Pääsäännön 38 § mukaan hallintovaliokuntaan kuuluu viidestä
seitsemään
jäsentä
sisältäen
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla edustajiston varsinaisia jäseniä ja
hallintovaliokunnan enemmistön tulee niin ikään olla edustajiston varsinaisia
jäseniä.
13.1.

Hallintovaliokunnan muodostajan valinta
Hallintovaliokunta valitaan
muodostamismenettelyä.

vaalisäännön

18

§

mukaisesti

käyttäen

Kokouksessa esitettiin tehtävään Hanna Kataja (SLUT-E), joka oli
käytettävissä. Esitettyjä ehdokkaita oli yhtä paljon kuin avoimia paikkoja.
Päätös: Päätettiin valita hallintovaliokunnan muodostajaksi Hanna Kataja
(SLUT-E).
13.2.

Hallintovaliokunnan valinta vuodelle 2019
Hallintovaliokunnan muodostaja Hanna Kataja toi kokoukselle esityksen
vuoden
2019
hallintovaliokunnasta.
Esityksessä
valiokunnan
varapuheenjohtajana toimisi Joni Piiparinen (SIUN) ja jäseninä olisivat Maija
Kangasniemi (LTKY OIKEAT), Tara Haikonen (SLUT-E) ja Tuomas Juntunen
(NEON).
Päätös: Päätettiin valita hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet
vuodelle
2019
muodostajan
esityksen
mukaisesti
ja
todettiin
hallintovaliokunnan muodostajan tulleen valituksia hallintovaliokunnan
puheenjohtajaksi vuodelle 2019.

14.

Tilintarkastajan,
toiminnantarkastajan
varahenkilöidensä valinta vuodelle 2019

ja

heidän

henkilökohtaisten

Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan
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LTKY:lle
tilintarkastaja,
toiminnantarkastaja
ja
heidän
henkilökohtaiset
varahenkilönsä. Pääsäännön 53 § kertoo näiden henkilöiden toiminnasta ja
valinnasta seuraavaa:
“Ylioppilaskunnan seuraavan tilivuoden tilejä, taloudenhoitoa ja muuta hallintoa
tarkastamaan edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessa yhden (1)
tilintarkastajan ja Toiminnantarkastajan, sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tulee olla
sellainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen, joka ei ole edustajiston tai
hallituksen jäsen eikä kuulu ylioppilaskunnan henkilökuntaan tai sen
määräysvallassa olevien organisaatioiden hallitukseen tai henkilökuntaan.”
Vuoden 2018 hallintovaliokunta on laatinut esityksen näiden henkilöiden valinnasta.
Päätös: Päätettiin valita vuodelle 2019 tilintarkastajaksi KHT Pasi Waris
Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:stä ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi HT
Sami Kurri Nexia Oy:stä.
Päätös: Päätettii valita vuodelle 2019 toiminnantarkastajaksi Tuomas Telkkä ja
hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Mantsinen.
Liitteet: Hallintovaliokunnan 2018 esitys
15.

Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2019
*Tiainen poistui klo 17.42*
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa perustetaan ja
nimitetään valiokunnat. LTKY:n perinteiden mukaisesti tämä on kuitenkin hoidettu
niin, että järjestäytymiskokouksessa edustajisto on velvoittanut hallitusta tuomaan
esityksen perustettavista valiokunnista seuraavaan edustajiston kokoukseen.
Valiokunnista määrää tarkemmin pääsäännön 10. luku. Erityisesti huomioitava on
pääsäännön 49 §, joka määrittelee seuraavaa:
“Valiokunnan
puheenjohtajana
toimii
edustajiston tehtävään nimittämä
ylioppilaskunnan
hallituksen
jäsen.
Valiokunta
valitsee keskuudestaan
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varapuheenjohtajan.
Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä
tai
varajäsentä.
Lisäksi
valiokunta voi täydentää itseään kahdella
asiantuntijajäsenellä, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.”
Kokouksessa evästettiin hallitusta perustamaan samat valiokunnat kuin vuonna
2018. Eli jäsenpalvelu-, talous-, ja kulttuurivaliokunnat, sekä kunniajaosto
valiokuntien ulkopuolelta.
Päätös: Päätettiin merkitä käyty keskustelu tiedoksi ja päätettiin velvoittaa hallitus
tuomaan esitys perustettavista valiokunnista seuraavaan edustajiston kokoukseen.
16.

Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitaan
kiltaneuvoston puheenjohtaja seuraavalle vuodelle.
Päätös: Päätettiin valita Pia Etelävuori kiltaneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle
2019.

17.

Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2019
Pääsäännön 18 § mukaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa vahvistetaan
ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät pysyväispäätökset.
Päätös: Päätettiin vahvistaa liitteen mukainen edustajiston käytännön työjärjestys
vuodelle 2019.
Liitteet: Edustajiston käytännön työjärjestys 2019

18.

Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
LTKY:n
yhdistysohjesäännön
mukaan
edustajisto
päättää yhdistyksen
hyväksymisestä erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon. Edustajisto
päättää myös jäsenyhdistysten hyväksymisestä silloin, kun hakeva yhdistys toivoo
poikkeusta jäsenyhdistyksen normaaleihin velvoitteisiin. Seuraavat yhdistykset ovat
ilmoittaneet pääsihteerille hakevansa pääsyä yhdistysluetteloon.

Antti Ilmavirta
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Lappeenrannan teekkarireserviläiset ry
LaTeRes ei voi liittyä luetteloon pelkästään LTKY:n hallituksen päätöksestä,
sillä sääntömme ovat ristiriidassa yhdistysohjesäännön 6 § kanssa.
Sääntöjemme mukaan: ”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja joka on yliopistolain mukainen korkeakouluopiskelija.”
Tämän säännön velvoittaa Suomen reserviupseeriliitto sekä opiskelijain
reserviupseeripiiri, joiden alainen jäsenyhdistys olemme.
Lappeenrannan teekkarireserviläiset ry on päättänyt hakea jäsenyhdistyksen
asemaa ja pyytää edustajistoa poikkeamaan yhdistysohjesäännön 6 §
kolmannesta kappaleesta siltä osin, että yhdistyksen jäseniksi voidaan
sääntöjen mukaan hyväksyä vain Suomen kansalaisia.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Lappeenrannan teekkarireserviläiset ry
jäsenyhdistykseksi
LTKY:n
yhdistysluetteloon
ja
päätettiin,
että
yhdistysohjesäännön 6 § kolmatta kappaletta ei sovelleta Lappeenrannan
teekkarireserviläiset ry:n.

19.

Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

20.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Kousa

Antti Ilmavirta
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Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Lari Jyrhämä
Pöytäkirjantarkastaja

Ville Kuusela
Pöytäkirjantarkastaja

Juuso Lindroos
Varapöytäkirjantarkastaja

Henri Mikkonen
Varapöytäkirjantarkastaja
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