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Kokousaika

Tiistai 22.3.2016 klo 9.00 – 10.45

Kokouspaikka:

Alavieskan kunnantalo, Pappilantie 1

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Janne Tervo, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kaisa Haapakoski, Ylivieska, seutuhallituksen varajäsen
Juhani Kärki, Oulainen, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri

Poissa:

Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Markku Autio, Sievi, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Asko Männistö, Ylivieska, maakuntahall. jäsen, maakuntahall. varapj.
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY
SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS VAHVUUS/HEIKKOUS ANALYYSI
YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNE
SEURAAVA KOKOUS
LISÄPYKÄLÄ: YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN TÄRKEIMPIEN
ELY-OSARAHOITTEISTEN INFRAHANKKEIDEN LISTAUS JA PRIORISOINTI
LISÄPYKÄLÄ: MONIMUOTONA AGROLOGIKSI – HANKKEEN SEUTURAHOITUS
LISÄPYKÄLÄ: MUUT ASIAT
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Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Olli Ikonen, puheenjohtaja

Jukka Koivisto, pöytäkirjanpitäjä
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

3 § TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY
Toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan heti seutuhallituksen jäsenille, kun se
valmistuu lähipäivinä.
Esitys: Seutujohtajan esityksestä käydään mahdollista keskustelua toimintakertomuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista ja tilinpäätöksestä ja esitetään toimintakertomus
ja tilinpäätös tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja seutuvaltuustolle.
Päätös: Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja
seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Allekirjoitettiin vuoden 2015 tilinpäätös.

4 § SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS VAHVUUS/HEIKKOUS ANALYYSI
Viimeisimmän virallisen linjauksen mukaan Suomen aluerakenne perustuu toimintakykyisiin keskuksiin, elinvoimaiseen maaseutuun sekä niiden keskinäiseen verkottumiseen ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Työpaikkojen ja väestön kasvu suuntautuu suurille ja myös keskisuurille keskuksille ja niiden vaikutusalueille. Helsingin
seutu kehittyy vahvana eurooppalaisena metropolina ja kytkeytyy muihin eteläisen
Suomen keskuksiin. Pienemmät kaupunkikeskukset toimivat monipuolisina alueellisina keskittyminä. Maaseutualueet kehittyvät vahvuuksiensa pohjalta ja ovat vuorovaikutuksessa erityyppisten alueiden kanssa.
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Suomen monikeskuksinen aluerakenne 2050 (UUSIUTUMISKYKYINEN JA MAHDOLLISTAVA
SUOMI 2050
Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö)
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Kuntien, seutujen ja alueen vetovoiman ja kehityksen kannalta vyöhykkeisyys lisääntyy. Aluerakenteeseen muodostuu vähitellen liikennekäytävien ohjaamaan suonistoon
perustuvia laajoja suuralueita/työssäkäyntialueita, jotka eivät perustu olemassa oleviin
maantieteellisiin, hallinnollisiin ja ohjelmallisiin aluejakoihin. Edellä olevissa kuvissa
on esitetty todennäköinen kehityskulku. Ylivieskan seutukunta ja kunnat kuuluvat luokittelussa ydinmaaseutuun. Virallinen aluerakenne ei erittele pienempiä kaupunkeja
kuten Ylivieska tai Kalajoki tai seutukunnan joku muu kunta eikä tuo esille niitten
alueellista merkitystä, vaikka niillä esim. on seudullista tai alueellista painoarvoa. Se
ei erittele Ylivieskan seutukunnan mitään palvelukeskittymää; ammatillisia koulutusresursseja esim. Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan, Oulun ammattikorkeakoulun
Oulaisten yksiköitä tai toimintoja tai Jedun yksiköitä eikä toimialakeskittymiä. Aluerakenteellisessa jaossa ryhmittelynä käytetään myös metropolialuetta (1), suuria ja
keskisuuria kaupunkeja (14), seutukaupunkeja/seutukeskuksia (20 -30) ja muita kuntia.
Kehitys kohti monikeskuksista ja vyöhykemäistä aluerakennetta merkitsee, että asukkaiden ja työpaikkojen kasvu keskittyy suuriin kaupunkeihin, niitä ympäröiviin kaupunkiseutuihin ja edelleen vyöhykemäisesti niiden asteittain laajenevalle vaikutusalueelle. Kaupungit ja kaupunkiseudut muodostavat nauhamaisia toisiinsa kiinnittyviä
kaupunkivyöhykkeitä. Liikennekäytävät ja -yhteydet kaupunkiseutujen sisällä ja kaupunkiseutujen välillä on keskeisessä roolissa. Muuttoliike ja pendelöinti muovaavat
aluerakennetta käytävien ja vyöhykkeiden sisällä ja niiden välillä. Metropolialueen
vaikutusalue laajenee vähitellen koko Etelä- ja Lounais-Suomen käsittäväksi suuralueeksi. Muut kaupunkikeskittymät ja niiden vaikutusalueet toimivat alueellisina keskittyminä ja kasvuvyöhykkeinä. Ylivieskan seutukunta luetaan maaseutualueeseen
(ydinmaaseutu). Maaseutualueet erilaistuvat ja niiden menestyminen on sidoksissa
alueellisen työnjaon kehittymiseen sekä yhteyksien ja vuorovaikutuksen kiinteyteen
suhteessa kasvaviin kaupunkiseutuihin. Biotalous saattaa nostaa esille pistemäisesti
paikallisia menestystarinoita.
Seutustrategian päivityksessä tulee arvioida, millä tavoin Ylivieskan seutukunta ja erityisesti kunnat erottuvat ydinmaaseudun alueella ja Ylivieskan seutukunnan erityisenä
edunvalvonnan tehtävänä on kaupungistumisen keskittämiskehityksessä ja vyöhykeajattelun merkityksen kasvaessa edistää sellaisia aluekehitystoimia, joilla seutukunnan kuntien kannalta seutukaupunki/seutukeskuskategoriaa/vyöhykekehityksen mukana oloa voidaan kehittää ja vahvistaa. Näin voidaan perustella koulutus- ja palveluresurssien tarvetta toimijoille ja valtiovallan suuntaan. Mikäli kehitys jatkuu tehtyjen
virallisten ministeriöiden/muitten alueviranomaisten/aluekehityksen asiantuntijoiden
mukaan, seudullista ja alueellista yhteistyötä valituissa tärkeissä teemoissa ja painopisteissä Ylivieskan seutukunnassa tulisi pikemminkin seutustrategiassa lisätä kuin vähentää huolimatta uudesta maakuntakeskusrakenteesta ja tulevaisuuden kuntien roolista elinvoiman kehittäjänä. Todennäköisesti hallinnollinen maakuntakeskusajattelu ja
aluehallinnon uudistus tehostaa viranomaisprosesseja, mutta ei vaikuta aluerakenteessa
voimakkaaseen muutostrendiin.
Ylivieskan seutukunta sijaitsee kahden suuralueen solmupisteessä, Pohjoinen suuralue
– Oulu -vyöhyke (90 min 347 000 asukasta) ja osittain Pohjanmaiden suuralueeseen –
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Kokkola – Seinäjoki -vyöhyke. Strategisesti suuralueitten läpimenevässä vyöhykkeessä tulee seutukunnan ja kuntien osata toimia tehokkaasti. Oman haasteensa Ylivieskan
seutukunnalle maantieteellisesti ja sen kunnille muodostaa ammatillisen koulutuksen
resurssit ja kaupan markkina-alue, joka on länsi – itäsuunnassa tärkeä (ns. Oulun Eteläisen yhteistyö). Ylivieskan seutukunta ja sen kunnat ovat todellisessa solmupisteessä.

Aluekehityksen asiantuntijat luokittelevat kolme ylivertaista tekijää elinvoiman kehittämisessä: korkeakoulut (II-asteella merkitystä), rautatie/logistiikka (nopeat yhteydet)
ja kunnan/seudun mainekuva. Kunnan ja seudun kannalta on oletettu tähän saakka, että ihmiset muuttavat sinne, missä on työpaikkoja tai mistä oletetaan löytyvän potentiaalisimmat työmahdollisuudet. Heikko signaali, joka voi vahvistua, on kehityssuunta,
jossa työpaikat siirtyvät tai hakeutuvat sinne, missä on (paljon) koulutettuja ihmisiä tai
tiettyjen toimialojen keskittymiä tai ne koetaan potentiaalisimmiksi paikoiksi. Ylivieskan seutukunnassa ja lähialueella on toimialakeskittymiä ja tällä hetkellä on nuoria ja
koulutustarjontaa, miten jatkossa tilanne voi muuttua. Miten siihen tulee varautua? Mitä toimenpiteitä tämä vaatii? Alueellisen yhteistyön ja verkostojen merkitys kasvaa
strategisesti ja ne muodostavat kunnille nykyistä merkittävämmän lisäarvotekijän.
Ylivieskan seutukunnassa myös epäedullinen demograafinen paine lisääntyy, vaikka
nuorten ikäluokan määrä on ollut suuri (toisaalta rasittaa huoltosuhdetta), ikärakenteen
muutos ja työikäisen väestön rakenteellinen muutos (nuorten työikäisten aikuisten
määrän lovi ikäpyramidissa) heikentää huoltosuhdetta samalla, kun väestö ikääntyy.
Ylivieskan seutustrategian päivityksessä tehdään soveltavasti vahvuus (heikkous) analyysi (Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy:n seutukuntien elinvoimaindeksi/3.2.2016)
esittämän viiden kasvua tuottavan tekijän osalta. Viidestä kasvutekijästä tärkeimmät,
joihin voidaan lyhyellä ja keskipitkällä välillä vaikuttaa, ovat rakennettu etu ja mentaalietu. Tehdyn analyysin perusteella on tavoitteena seutustrategian päivityksessä vetää
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yhteen, mitä tukitoimenpiteitä seutukuntatyöllä tarvitaan kuntien ja seudun aseman
vahvistamiseksi aluerakenteen todennäköisessä muutostrendissä.
Seutustrategian rinnalla kulkee seutukunnassa verkostomaisesti toteutettavan yrityskehittämisen/neuvonnan palvelustrategian päivitys (perustuu yritystarpeisiin), joka liitetään seutustrategiaan. Yrityskehittämisen palvelustrategiasta on tehty painopisteistä
pisteytys ja yrityskehittäjiltä on pyydetty toimintalinjoihin/painopisteisiin näkemyksiä
täsmätoimenpiteistä (1.4. mennessä), joitten perusteella EU:n ohjelmakauden 2014 –
2020 loppujaksolle rakennerahastohankkeita käynnistetään verkostomaisesti kuntalähtöisesti toimivan seudullisen yritysneuvonnan kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Yritysneuvonnan ja osaamisen kehittämistoimenpiteistä pyydetään kommentit
yrittäjäyhdistykseltä ja kauppakamarilta.
Viisi alueen kasvutekijää.
I. Alkuetu
1) Mikä alkuetu alueellisen työnjaon ja historian sekä sattumien ansiosta on kunnassa/seudulla?
2) Mikä keskittämiskehityksen seuraus on kunnassa/seudulla?
3) Mikä saavutettu alkuetu laajentuu ja lukkiutuu kunnassa/seudulla?
4) Mitä positiivisten tekijöiden kasvavaa polkuriippuvuutta (yksi hyvä tekijä johtaa
toiseen, se taas kolmanteen jne.) on kunnassa/seudulla?
II. Sijaintietu
1) Mikä maantieteellinen sijaintietu on kunnassa/seudulla?
2) Mitä liikenneväyliä, infraa, liikennekäytäviä tai -vyöhykkeitä on kunnassa/seudulla sijaintiedun kannalta?
3) Mitä matka- aika ja etäisyysetua on kunnassa/seudulla?
4) Mitä liikenneyhteys- ja saavutettavuusetua on kunnassa/seudulla?
5) Miten muuttoliike ja pendelöinti vahvistaa tai heikentää kuntaa/seutua?
III. Demograafinen etu
1) Kasvaako kunnan/seudun väkiluku luonnollisen väestönlisäyksen ja/tai muuttoliikkeen ansiosta?
2) Onko kunnan/seudun taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde kilpailukykyinen?
3) Kasvaako kunnassa/seudulla työikäisen väestön määrä?
4) Kasvaako kunnan/seudun väkiluku maahanmuuton tai pakolaisten vaikutuksesta?
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IV. Rakennettu etu
1) Onko kunnassa/seudulla yhteinen tahtotila isoista asioista, jos on, mitä ne ovat?
2) Panostetaanko kunnassa/seudulla valittuihin valintoihin, vahvuuksiin ja kärkiin,
jos panostetaan, mitä ne ovat?
3) Onko kunnassa/seudulla strateginen ja ennakoiva toimintakulttuuri, jos on, missä
asioissa?
4) Harjoitetaanko kunnassa/seudulla toimialarakenteen monipuolistamista, jos harjoitetaan, miten?
5) Ovatko kunnassa/seudulla keskeiset toimijat sitoutuneita toimimaan yhdessä, jos
ovat, keitä ne ovat ja missä asioissa?
6) Onko kunnassa/seudulla vahva edunajaminen, jos on, missä asioissa ja miten?
7) Käytetäänkö kunnassa/seudulla kehittämiskumppaneita case by case (tapauskohtaisesti), jos käytetään, missä asioissa?
V. Mentaalinen etu
1) Onko kunnassa/seudulla tahtotilaa, asennetta ja rohkeutta, jos on, missä se näkyy?
2) Onko kunnassa/seudulla tulevaisuuden uskoa, jos on, miten se näkyy?
3) Käydäänkö kunnassa/seudulla positiivista retoriikkaa, jos käydään, mitä se on?
4) Tehdäänkö kunnassa/seudulla jatkuvaa toistamista ja vahvistamista, jos tehdään,
missä asioissa?
5) Onko kunnissa/seudulla hyviä ja onnistuneita tarinoita, jos on, anna esimerkkejä?
6) Kirkastetaanko kunnan/seudun mainekuvaa jatkuvasti?
7) Onko kunta/seutu yhtenäinen ulospäin?
Esitys: Seutuhallitus käy seutujohtajan laatimasta tilanneanalyysista keskustelua ja ohjeistaa seutustrategian päivittämistä. Strategian päivittämisen toimenpiteenä seutujohtaja vierailee jäsenkuntien johtoryhmissä tai kunnan koolle kutsuman joukon vieraana
ja noin tunnin (kahden tunnin) työpajassa käydään seutujohtajan esittelystä läpi kunnan (peilausta seutukuntaan/alueeseen) viiden kasvutekijän analyysi ennen kesälomia,
tarvittaessa mahdollisesti alkusyksystä. Kunta-analyysien perusteella seutujohtaja vetää yhteenvedon seudullisista tarvittavista toimenpiteistä. Sovitaan kuntakohtaiset tapaamiset.
Päätös: Pidetään kevään ja syksyn 2016 aikana kunnittaiset työpajat, ajankohdista sovitaan kuntien kanssa erikseen. Kunta voi itse määritellä osallistujat, suositus on kunnanhallitus ja johtoryhmä. Kuntatyöpajojen jälkeen pidetään yhteinen seutukunnallinen yhteenvetoseminaari. Pöytäkirjan liitteenä on seutujohtajan kokouksessa esittelemä luonnos kuntakierrosten kuntatyöpajojen ohjelmasta.
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5 § YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNE
Annetaan kokouksessa tiedoksi yritystoiminnan kärkihankkeiden tilanne kunnittain,
miten yrityksiä on mukana toimenpiteissä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan liitteenä on seutujohtajan esitys.

6 § SEURAAVA KOKOUS
Seutuhallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 9.00 alkaen Kalajoen kaupungintalolla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § LISÄPYKÄLÄ: YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN TÄRKEIMPIEN ELYOSARAHOITTEISTEN INFRAHANKKEIDEN LISTAUS JA PRIORISOINTI
Liitteenä on seutujohtajan esitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen seutufoorumissa Kalajoella 23.2.2016, johon on listattu Ylivieskan seutukunnan kuntien tärkeimmät
Ely-osarahoitteiset infrahankkeet.
Seutujohtajan esitys/ehdotus seutufoorumissa Elylle oli, että seutuhallitus pyytää listaamaan/tarkistamaan seutukunnan kuntia infrahankkeet, joihin haetaan Elyltä rahoitusta. Seutuhallitukseen 22.3. kunnat tarkistavat listan ja priorisoivat hankkeet. Seutuhallitus pyytää Elyltä suunnitelman/näkemyksen, miten hankkeet voidaan aikatauluttaa ja viedä eteenpäin. Seutuhallitus pyytää vuosittain kuntia listaamaan hankkeet ja
seurataan hankkeiden tilannetta vuosittain seutuhallituksen kokouksissa rakennerahastokauden 2020 loppuun.
Esitys: Käydään seutujohtajan esittelystä läpi kuntien tärkeimmät Ely-osarahoitteiset
infrahankkeet, joihin kunnat tekevät tarvittaessa täydennykset ja priorisoivat ne.
Päätös: Seutujohtaja käy vielä kuntien kanssa tarkemmin läpi infrahankkeet.
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8 § LISÄPYKÄLÄ: MONIMUOTONA AGROLOGIKSI – HANKKEEN SEUTURAHOITUS
Hankkeen hankeaika on 1.8.2016 – 30.6.2019. Hankkeen budjetti on yhteensä 219 281
euroa. Hakija JEDU/Haapajärven ammattiopisto hakee Ylivieskan seutukunnalta seuturahoitusta vuosille 2016 – 2019 yhteensä 7 083 euroa.
OAMK on tehnyt päätöksen aloittaa uusi monimuotoryhmä agrologitutkintoon
(AMK). Koulutukseen otetaan noin 25 opiskelijaa. Koulutusta suunnataan Oulun läänin eteläosaan ja Keski-Pohjanmaalle. Hakuaika on yhteishaun yhteydessä maalishuhtikuussa. Valintakokeet pidetään Oulussa ja Ylivieskassa 7.6.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, pääosin verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviä tullee olemaan 1pv/kk. Hakija on yhdessä OAMK:n, HAI:n ja K-P maaseutuopiston kanssa suunnitellut opetuksen tueksi ns. tukihanketta. Verkko-opintojen ohjaus, oppimisalustojen ja teknisten apuvälineiden käyttö, henkilökohtaistaminen yms.
ovat hankkeen keskeisiä toimenpiteitä. Haapajärvelle ja Kannukseen varataan atkluokkatila, johon opiskelijat voivat kokoontua yhdessä tekemään verkko-opintoja
(vertaistuki). Tukihankkeella pyritään edistämään opintojen etenemistä ja estämään
mahdollisia keskeyttämisiä.
Tukihankkeen hallinnoijana toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä/Haapajärven
ammattiopisto. OAMK JA K-P maaseutuopisto ovat hankkeen osatoteuttajia. ESRhankkeen hakemus on jätetty 5.2.2016 päättyneeseen hakukierrokseen. Hallinnoija ja
osatoteuttajat maksavat kuntarahasta 50 % ja loput haetaan hankealueen kunnilta/seutukunnilta. Kuntarahajakona on käytetty hankealueen maatilojen lukumäärää (v.
2015).
Tarkemmin hankkeesta on liitteenä olevassa hakijan seuturahoitushakemuksessa Ylivieskan seutukunnalle.
Seutuhallituksen linjaus on ollut, että tutkintoon johtavaa koulutusta ei seuturahoituksella rahoiteta. Poikkeuksena voi olla, jos joku koulutus nähdään ensiarvoisen tärkeäksi jonkun elinkeinotoiminnan/elinkeinoalan kannalta.
Ylivieskan seutukunnan maaseututiimi on kirjallisessa käsittelyssä käsitellyt ja arvioinut seutustrategian mukaan hankkeen ja puoltaa sen rahoittamista esitetyillä summilla
toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitusta vuosille 2016 – 2019 yhteensä 7 083
euroa, mikäli päärahoittaja myöntää hankkeelle rahoituksen, päärahoittajan hyväksymän budjetin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Seutujohtajan muutettu esitys: Merkitään maaseututiimin seuturahoituspäätös tiedoksi,
koska seuturahoituksen rahoituskriteerien mukaan tiimit tekevät päätökset suoraan
enintään 5 000 eurolla vuodessa rahoitettavista hankkeista.
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Päätös: Merkittiin maaseututiimin seuturahoituspäätös tiedoksi. Seutuhallituksen kokouksen jälkeen hakijalta saatiin tieto, ettei hanke tule saamaan myönteistä rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja että hankkeen seuturahoitushakemus perutaan. Näin ollen maaseututiimin seuturahoituspäätös raukeaa.

9 § LISÄPYKÄLÄ: MUUT ASIAT
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätettiin, että seutuvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 9.00 alkaen Ylivieskassa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).
Seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen 19.4.2016 otetaan mahdollisuuksien mukaan
hanke-esittely.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

