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    MUISTIO  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 3.6.2014 klo 13.00 – 15.02 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoustila Loppupeli,  Helsinki 

  

jäsenet:    varalla: 

Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto 

Olli T. Alho, erityisasiantuntija, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, erityisasiantuntija, YM 

Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Anders Jansson, yksikön päällikkö,  

Liikennevirasto 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM  

Jarmo Linden, johtaja, ARA 

Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY-keskus Pirkanmaa 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

 

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun 

kaupunki 

 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, vs. seutujohtaja,  

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Markku Toivonen, ympäristötoimialan johtaja, Turun 

kaupunki 

Christina Hovi, kehittämispäällikkö,  

Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Kristiina Rinkinen, maakunta-arkkitehti, 

Uudenmaan liitto 

 

 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.05. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista. 

   

 

2. Edellisten kokousten (12.3.2014 ja Paikkatietohankkeen sähköpostikokous 24.3. – 28.3.2014) 

muistioiden hyväksyminen  

 

Edellisten kokousten muistiot on osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisten kokousten muistiot. 

  

Päätös: Hyväksyttiin edellisten kokousten muistiot (12.3.2014 ja sähköpostikokous      

24.3. –  28.3.2014). 

 

3. MAL-verkoston toiminta- ja rahoitus v. 2014 jälkeen 

 

MAL-verkoston toiminta on perustunut v. 2012 alusta Koheesio- ja kilpailukykyohjelman 

päättymisen jälkeen uudistettuun rahoituskonseptiin. Verkoston toiminta-alusta ja 

rahoitus vuodesta 2012 eteenpäin tukeutuvat kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja siitä 

vastaaviin ministeriöihin, ARAn ja Kuntaliittoon ja kaupunkiseutujen osallistumiseen. 

 
MAL-verkoston toimintaan ja rahoittamiseen on ilmoittautunut vuodeksi 2014 yhteensä 
14 kaupunkiseutua. Seutujen ilmoittautumisiin sekä ministeriöiden, ARAn ja Kuntaliiton 
kanssa käytyihin neuvotteluihin sekä MAL-verkoston ohjausryhmän päätöksiin 
tukeutuen verkostoon on haettu ajalle 1.1.-31.12.2014 rahoitusta seuraavasti: 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö   30 000 euroa 
Ympäristöministeriö   30 000 euroa 
Liikenne- ja viestintäministeriö  30 000 euroa 
ARA    10 000 euroa 
Kuntaliitto      6 000 euroa 
Helsingin seutu     9 000 euroa  
Muut kaupunkiseudut (13 seutua, á 6 000 euroa) 78 000 euroa 
   Yhteensä 193 000 euroa 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Olli Alhon kanssa käydyn keskustelun 

(14.5) perusteella TEM ei tämän hetken tiedon mukaan voi luvata rahoitusta MAL-

verkostolle enää kuluvan vuoden jälkeen.  Perusteena on poliittinen päätös maakunnan  

kehittämisrahan  lakkauttamisesta, eli ko. määräraha siis nollataan. Alhon mukaan MAL-

verkoston tavoitteisiin, toimintaan ja tuloksiin on sinällään oltu tyytyväisiä ja verkoston 

jatkuvuudelle on olemassa muutoin hyvät perusteet. Olli Alho käy vielä neuvottelun 

muiden ministeriöiden edustajien kanssa mahdollisen täydentävän rahoituksen 

löytämisestä.  

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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Hallitus jakoi maakunnan liitoille 27.2.2014 maakunnan kehittämisrahaa yhteensä 5,7 

miljoonaa euroa. Kansalliseen kehittämistyöhön varattiin samalla 366 000 euroa. Näillä 

rahoilla rahoitetaan erilaisia aluekehitystä tukevia tutkimuksia ja selvityksiä, 

kehittämishankkeita (esim. kehityskäytävät) sekä kaupunki- ja saaristopoliittista 

kehittämistä. Kyseinen maakunnan kehittämisrahan lakkauttaminen kohdentuu siis 

jatkossa myös kansalliseen kehittämistyöhön ja samalla MAL-verkoston toimintaan.  

 

Mikäli TEMin 30.000 €:n vuosittainen  määräraha ei ole enää jatkossa MAL-verkoston 

käytössä, on tällöin pohdittava kompensoivan rahoituksen hakemista ja vaihtoehtoisia 

toimintamalleja. Näitä voisivat olla esimerkiksi: 

 

- Uuden ministeriön (esim. VM), muun valtionhallinnon tahon ja uusien 
kaupunkiseutujen mukaantulo verkoston toimintaan ja rahoittamiseen 

- Maksuosuuksien korottaminen 
- Useampivuotisen EAKR-projektin käynnistäminen sekä  
- Rahoituksen hakeminen Tekesiltä ja/tai Sitralta tai joltain muulta taholta. 

 

Rahoituksen tulisi olla riittävä verkoston käytännön toimintamuotojen näkökulmasta. 

Perustaso, jossa katetaan palkka- ja kiinteät kustannukset, ei siis riitä, vaan rahoitusta 

tulisi olla myös itse kehittämistoimintaan eli on voitava toteuttaa riittävän paljon ja 

riittävän laadukkaita seminaareja, työpajoja ja sparrauksia sekä hankkeita.  Verkoston 

rahoituskysymykset  liittyvät tältä osin myös  verkoston roolin, tavoitteiden ja  

vaikuttavuuden pohdintaan  jäsenalueidensa MAL-toimintojen kehittäjänä. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun verkoston toiminnan jatkamisen 

edellytyksistä, uusista rahoitusvaihtoehdoista ja linjaa MAL-koordinaatiolle 

jatkovalmistelua. 

 

Päätös: Todettiin, että maakunnan kehittämisrahan lopetus ja TEMin poisjäänti MAL-

verkoston osarahoittajana vaikuttaa väistämättä verkoston toimintaan vuoden 2015 

alusta lähtien. Todettiin myös, että TEM:n vetäytyminen rahoituksesta on samanlainen 

taitekohta toiminnassa ja taloudessa kuin KOKO-ohjelman lopetus 2011-2012. Toisaalta 

huomioitiin, että TEM:n rahoitus on vastannut noin 15 % verkoston rahoituksesta KOKO-

kauden jälkeen ja on siis määrältään korvattavissa uusilla rahoittaja-osapuolilla tai 

selvällä toiminnan sopeutuksella. Oleellista on keskittyä sellaisiin sisältöihin, 

toimintamuotoihin ja verkostosuhteisiin, jotka vahvistavat kaupunkiseutujen MAL(PE)-

toimintojen yhteensovittamista ja eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Erityisesti 

palveluverkkotarkastelujen ja elinkeinojen huomioiminen, yhteisvastuullinen 

asuntopolitiikka sekä uusi liikennepolitiikka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia MAL-

verkostolle kehittää uusia joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaupunkiseutujen 

tarpeisiin.  

 

Linjattiin, että rahoituksen osalta edetään uusien valtio-osapuolen rahoittajien etsinnän, 

entisten ja vuodeksi 2014 poisjääneiden jäsenkaupunkien ja uusien jäsenten kanssa 
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keskustelujen sekä toiminnan ja talouden sopeuttamisen kautta. Täydentävistä 

rahoitusmuodoista neuvotellaan muiden ministeriöiden (VM, STM, OKM) ja 

valtionhallinnon laitosten kanssa. Myös yksityisen sektorin osallistumismahdollisuudet 

selvitetään, riippuen sisältöpainotuksista. Ohjausryhmän jäsenet toimivat koordinaation 

kumppaneina tukena rahoitusneuvotteluissa.  Hankerahoituksen hyödyntäminen on 

myös mahdollista, mutta se ei kohdennu MAL-verkoston perustason toimintaan ja 

koordinointiin, vaan yksilöidyimpiin kehittämistarpeisiin esim. asemanseutujen ja 

ratapiha-alueiden hankkeistamiseen.  

 

4. Ohjausryhmän jäsenten tiiviit ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta  

 

Kokouksessa esittelivät kuulumisiaan seuraavat tahot: Helsingin seutu/ HSL, Joensuun 

seutu, Oulun seutu, Tampereen kaupunkiseutu, Aalto-yliopisto, Kuntaliitto, 

Ympäristöministeriö.  

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
5. MAL-verkoston vuoden 2014 ensimmäinen maksatushakemus TEM:iin 
 

MAL-verkoston isäntäorganisaatiossa Tampereen seudun kuntayhtymässä on laadittu 
MAL-verkoston vuoden 2014 ensimmäinen maksatushakemus TEM:iin  ajalta 1.1. – 
31.5.2014. Liitteinä ovat maksatushakemus, kustannuserittely ja väliraportti ajalta 1.1. – 
31.5.2014 (kirjanpitoajojen takia esitellään/jaetaan vasta kokouksessa).  
 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen, 
kustannuserittelyn ja väliraportin ajalta 1.1.2014 – 31.5.2014. 
 
Päätös: Todettiin, että kirjanpitoajoja ei ole saatu valmiiksi, koska laskut eivät ole 
saapuneet ajoissa perille. Ohjausryhmä merkitsi väliraportin keskeisen sisällön, 
toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsauksen sekä kertyneiden kustannusten 
kokonaissumman ja pääluokat katsauksen tiedokseen ja hyväksyi ko. asiakohdan.  

 

6. Tarkennukset MAL-verkoston toiminta- ja taloussuunnitelmaan   
 

Ohjausryhmä päätti 12.3.2014 kokouksessaan (kohta 4.), että Hämeenlinnan seutu 
(Hämeenlinna, Janakkala, Hattula) voi tulla MAL-verkoston jäseneksi. Sovittiin, että MAL-
verkoston projektipäällikkö on asian tiimoilta yhteydessä HHT-kehityskäytävän 
projektijohtaja Anna-Mari Ahosen kanssa. MAL-verkoston projektipäällikkö keskusteli 
Hämeenlinnan mahdollisesta mukaantulosta MAL-verkostoon HHT-kehityskäytävän 
projektijohtaja Anna-Mari Ahosen sekä Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo 
Kenakkalan kanssa. He sanoivat harkitsevansa asiaa. Kenakkala ilmoitti myöhemmin 
(14.5) sähköpostillaan ettei Hämeenlinnan seutu tule ainakaan kuluvana vuonna 
mukaan, mutta kysyi samalla olisiko liittyminen myöhemmin mahdollista.  
Muutokset MAL-verkoston jäsenseuduilla on vaikuttanut toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan. Tarkennettu TTS 2014 on kokousaineiston liitteenä verkoston 
Internetsivuilla. 
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Päätösehdotus:  Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

7. MAL-aiesopimusten jatkotyöpajan valmistelu 
 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa esitettiin, että MAL-aiesopimustyöpaja siirretään 
pidettäväksi syksyllä, koska se on seurannan näkökulmasta parempi ratkaisu. Ehdotettiin että 
työpajassa käsiteltäisiin myös muita kuin suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusasioita, 
mm. kuntien ja valtion välistä sopimuspolitiikkaa yleisesti. Todettiin, että verkoston tulee 
toiminnassaan huomioida myös erilaiset jäsenseutunsa eikä keskittyä pelkästään suurten 
kaupunkiseutujen problematiikkaan.  
 
Päädyttiin kuitenkin siihen, että valtio-osapuolen työryhmä järjestää voimassaolevien MAL-
aiesopimusten seurantaa koskevan työpajan, johon kutsutaan myös MAL-verkoston osapuolia. 
Ajankohdaksi esitettiin esim. lokakuuta. MAL-verkosto järjestää samaten syksyllä aiempien 
aiesopimus/kasvutyöpajojen tapaan jatkotyöpajan, jossa käsitellään sopimusprosessien 
kulkua, onnistumisia ja jatkokehittelyn aiheita. 
 
Sittemmin on varmistunut, että valtio-osapuolen työryhmän järjestämä työpaja on 30.10.2014 
Olisi loogista että MAL-verkoston järjestämä työpaja olisi ennen valtionryhmän seminaaria, 
jotta mahdolliset kehittämisideat tulisivat esille ja olisi käytettävissä valtion työryhmälle.  

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä päättää MAL-verkoston järjestämän työpajan ajankohdan ja 
linjaa jatkovalmistelua. 
 
Päätös: Todettiin, että kahta samansisältöistä aiesopimustyöpajaa on turhaa järjestää. 
Linjattiin, että suurten kaupunkiseutujen MAL- aiesopimusten valtio-osapuolen 
valmisteluryhmä voi hyödyntää 30.10.2014 Valtiovarainministeriössä pidettävässä 
tilaisuudessaan MAL-verkoston koordinaation valmistelemaa työpajan sisältörunkoa. 
Päätettiin, että MAL-verkoston koordinaatio valmistelee työpajaa, joka kohdentuu valtion ja 
kaupunkiseutujen välisen sopimuspolitiikkaan ja sopimusmenettelyjen toimivuuteen 
laajemmin, jotta päällekkäisyyttä valtio-osapuolen tilaisuuteen ei synny. Työpajan 
kohderyhmänä ovat nykyisten MAL-aiesopimuskaupunkien lisäksi myös muut kuntien ja 
valtion yhteisen sopimusmenettelyn piirissä olevia kaupunkiseudut ja keskuskaupungit. 

 
8. Selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä 
 

MAL-verkoston piirissä on nähty, että MAL-aiesopimuksiin kirjattujen tavoitteiden ja niiden 
toteutumisen seurannan ohella on erityisen tärkeää ottaa tarkastelun kohteeksi itse 
menettelytapa ja sen toimivuus sopimusosapuolten näkökulmasta. MAL-aiesopimusten 
sitouttamisen tekijät- selvityksen tarkoitus on kartoittaa ja esittää keskeisimpiä seikkoja, jotka 
vaikuttavat aiesopimuksiin sitoutumiseen. Työn päätavoite on selvitysraportin muodossa 
esittää, minkälainen prosessi aiesopimusmenettely on erityisesti sitouttamisen ja sitoutumisen 
näkökulmasta, kartoittaa seudullisiin aiesopimusmenettelyihin nykyisellään sisällytetyt 
vuorovaikutus- ja sitouttamisprosessit sekä niiden tavoitteet ja esittää näihin kohdistuvia 
kehittämistarpeita. Selvityksen kohteena ovat MAL – aiesopimusneuvottelijat, seutujen MAL – 
teemoista vastaavat tahot, seutujen MAL – ryhmät, valtio-osapuolen työryhmä ja MAL 
verkoston ohjausryhmä. 
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Selvityksessä pyritään tuomaan aiesopimuksista esiin sekä onnistumisia että kehitystä vaativia 
kohtia, joita tarkastellaan eri seutujen ja hallinnon tasojen näkökulmista. Lisäksi kiinnitetään 
huomiota sopimusten vaikuttavuuden arviointiin ja niiden seurannan kehittämiseen. 
Selvitystyön tulosten kautta pyritään kehittämään aiesopimusmenettelyä entistä 
toimivammaksi ja strategisemmaksi työvälineeksi. Selvitystyön tekijä on 
korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi Turun yliopistosta (maantiede) ja työ tehdään 
1.5.2014–31.8.2014 välillä (pl. heinäkuun lomakausi). Aineisto kerätään kirjallisista lähteistä ja 
täydennetään asiantuntijahaastatteluin (n. 30 kpl). Työn vaiheistus: 

 
toukokuu:  Työn suunnittelu, aineiston läpikäynti, projektisuunnitelman  
  lähettäminen kommentoitavaksi, haastattelujen suunnittelu ja  
  haastattelujen toteutuksen aloittaminen. 
kesäkuu:  Haastattelujen toteutus  
heinäkuu:  Lomakausi, itsenäistä työskentelyä 
elokuu:  Loppuraportin kirjoittaminen ja viimeistely sekä esittäminen. 

 
Päätösehdotus:  Merkitään selvitys ja teemat tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin selvitys ja sen eteneminen tiedoksi sekä kannustettiin ohjausryhmän jäseniä 
osallistumaan selvityksen haastatteluosuuteen kesäkuun 2014 aikana.  

 
9. Hanketoiminta 
 

Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien 
kehittäminen 
 
Ohjausryhmän 12.3 kokouksessa oli käsittelyssä ”Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien 
paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien kehittäminen” –hanke.  Ohjausryhmän 
mukaan hanke on toiminnaltaan MAL-verkoston rahoitettavissa olevaa toimintaa, mutta 
hanketietoja tulee täydentää mm. pyydettävän rahoitusosuuden osalta. Päätettiin, että 
hankkeen osalta pidetään erillinen sähköpostikokous, jossa on esitetty hankesuunnitelman 
osana budjetti ja myös summa, jolla hanketta rahoitettaisiin MAL-verkostosta. 
 
Sähköpostikokous pidettiin24.-28.3.2014. Ohjausryhmä päätti, että MAL-verkosto osallistuu 
ehdollisena, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen muilta rahoittajatahoilta eli 
Tampereen kaupunkiseudun kunnilta ja kuntayhtymältä, Paikkatietopohjaisen 
yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmän kehittäminen –hankkeen osarahoittamiseen 
enintään 9.000 eurolla vuonna 2014. 
 
Hanke on edellisen jälkeen ollut käsittelyssä Tampereen kaupunkiseudun 
kuntajohtajakokouksessa (25.4), jossa hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. 
Hankkeen työryhmässä on edustus myös MAL-verkoston jäsenseudulta (suunnittelija Anna 
Keskitalo, Oulun kaupunki). 
Liitteinä on ote kuntajohtajakokouksen päätöksestä sekä hankerunko aikatauluttamisesta ja 
hankkeen sisällöstä. Paikkatietotyöryhmän ensimmäinen kokous on 2.6, jolloin seudun 
paikkatietoasiantuntijat kokoontuvat ja käyvät läpi hankerunkoa. 
 
ENDURANCE – Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnittelun edistäminen kaupunkiseuduilla 
 
ENDURANCE-verkostohankkeen (2013-2016) tavoitteena on lisätä kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnittelua Euroopassa ja eurooppalaisissa kaupungeissa muodostamalla 

http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2795
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kattavan vertaisverkon, jossa on mukana 25 maata sekä kymmenittäin kaupunkeja ympäri 
Eurooppaa. Kansallisella tasolla hankkeessa edistetään kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnittelua kaupunkiseuduilla. Kansallisesta rahoitusosuudesta ja ohjauksesta vastaavat 
Liikennevirasto ja ympäristöministeriö. Hankkeen yhdyshenkilö Suomessa liikkumisen 
ohjauksen asiantuntija Sara Lukkarinen (Motiva). 
 
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun ja edistämisen tavoitteena on tehostaa olemassa 
olevia suunnittelutyökaluja, lisätä tietoisuutta kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun 
pääteemoista sekä vaikuttaa alueelliseen ja paikalliseen maankäytön ja 
liikennejärjestelmätyön yhteensovittamiseen siten, että se huomioi kestävän 
kaupunkiliikenteen kehitysedellytykset toiminnallisilla kaupunkiseuduilla. Peruskysymys on, 
millä tavoin kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Suomessa on tarpeen edistää ja miten 
kestävän kaupunkiliikenteen mukaisen toimintamallin tavoitteet otetaan huomioon 
kaupunkiseuduilla. Keskustelujen alla on myös, onko kaupunkiseuduilla erityisiä toiveita ja 
tarpeita ohjauksen, koulutuksen tai edunvalvonnan suhteen osana seudullista 
liikennejärjestelmätyötä tai MAL-aiesopimusmenettelyn osalta.  
 
MAL-verkosto on hankkeen tapaamisten ja kaupunkiverkoston yhteistyökumppani. 
ENDURANCE- verkostohankkeen aikana järjestetään kaupunkiseutujen valtakunnallisia 
tapaamisia, joissa käsitellään kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun liittyviä teemoja. 
Teemat ja tapaamisten aikataulu tarkentuvat vuoden 2014 aikana. Ensimmäinen työpaja on 
tarkoitus järjestää alkusyksystä Motivan, Endurance-hankkeen ohjausryhmän ja MAL-
verkoston yhteistyönä. Valmiudet tähän on osoitettu verkoston Talous- ja 
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen hankkeiden etenemisen ja ottaa kantaa 
kestävän kaupunkiliikenteen ohjauksen tarpeeseen sekä Kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnittelun työpaja-ehdotukseen. 
 
Päätös: Merkittiin hankkeet ja niiden vaiheet tiedoksi ja hyväksyttiin verkostoa koskevat 
lisätapaamiset (Seudullinen paikkatietohanke) ja Kestävän kaupunkiliikenteen työpajan 
järjestäminen yhteistyössä MAL-verkoston ja Endurance-hankkeen kesken.  

 
10. Muut asiat  

   

11. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

Haetaan sähköpostitse vaihtoehtoisia ajankohtia tiistaille 16.9.2014 joko aamupäivään klo 

10.00 alkaen tai iltapäivään klo 12.30 alkaen 

  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02. 


