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KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Torstai 24.3.2022 klo 13.00-14.00

Flik Stage -studio osoitteessa ltämerenkatu 2, 00180 Helsinki

Kemira Oyj:n hallitus oli lain 375120212 $:n 3 momentin nojalla päättänyt,
että osakkeenom istajat voivat käyttää oi keuksiaan yhtiökokouksessa vai n
postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokoukseen katsottiin osallistuneen kokouksessa vahvistetusta ääniluette-
losta i I menevät osakkeenom istajat.

Läsnä kokouspaikalla oli yhtiön hallituksen puheenjohtla Jari Paasikivi ja
toimitusjohtaja Jari Rosendal sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen muut jäsenet, hallitukseen ehdotetut jäsenet, nimitystoimikun-
nan jäsenet, tilintarkastaja sekä Kemiran johtoryhmä eivät osallistuneet ko-
koukseen vallitsevan koronavirustilanteen takia koronaviruksen leviämisris-
kin pienentämiseksi.

1 $ Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja piti
avauspuheenvuoron, jossa hän esitti lyhyen katsauksen hallituksen toimin-
nasta.

2 $ Kokouksen järjestäytyminen

Kokou ksen puheenjoht qana toim i yhtiökokouskutsussa esitetyn m ukaisesti
laamanni Petri Haussila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimie-
hen, varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitel lään yhtiökokouskutsun m ukaisen
esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiö-
kokouksen täsmäytyspäivä 1 4.3.2022.

Todettiin, että vallitsevan koronavirustilanteen takia osakkeenomistajat ja
heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua kokoukseen vain äänestä-
mällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia jaitai esittämällä kysymyksiä
ennakkoon. Kemiran hallitus oli päättänyt poikkeuksellisista yhtiökokousjär-
jestelyistä covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksiannetun väliai-
kaislain 37512021 nojalla sekä yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja
muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
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Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan
rekisteröidyille osakkeenomistajille olijärjestetty mahdollisuus seurata ko-
kousta etänä suoran verkkolähetyksen väl ityksellä. Osakkeenom istajia,
jotka seurasivat varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen
välityksellä, ei kirjattu osallistujiksi yhtiökokoukseen eikä heidän ollut mah-
dollista esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuorola tai äänestää. Yhtiöko-
koukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille, jotka seurasivat kokousta
suoran etäyhteyden välityksellä, oli kuitenkin järjestetty mahdollisuus esit-
tää chat-toi m i n non kautta kysymyksiä toi m itusjohtajan katsau ksen yhtey-
dessä. Näiden kysymysten ei kuitenkaan katsottu olleen osakeyhtiölain 5
luvun 25 $:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Todettiin, että osakkeenom istaj i I la ol i ollut mahdol I isuu s 1 0.3.2022 klo
1 6.00 mennessä esittää yhtiölle kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltä-
vistä asioista. Yhtiö ei saanut tällaisia kysymyksiä sanottuun määräaikaan
mennessä.

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, oli ollut oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
asialistalla olevista päätösehdotuksista. Vastaehdotuksia ei ollut saatu
määräaikaan, 17.2.2022 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli
voinut osal I istua yhtiökokou ksen päätöksentekoon vai n en nakkoäänestyk-
sen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänes-
tys. Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain
37 512021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vas-
tustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä an ne-
tuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3 $ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toim i yhtiökokouskut-
sussa esitetyn mukaisesti varatuomari Esa Ranki.

4 $ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 $:n mukaan varsinainen yhtiökokous
pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 $:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on
julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksitodettiin, että halti-
tuksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiöko-
kouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
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Todettiin, että kokouskutsu olijulkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön inter-
netsivuilla 11.2.2022. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön
hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 16.2.2022 Helsingin Sano-
missa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiö-
lain sekä covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikais-
lain 37512021 määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5 $ Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 $:n mukaan osakkeenomistajan on saa-
dakseen osallistua yhtiökokou kseen i I moittaud uttava yhtiölle ennen ko-
kouskutsussa main itu n ilmoittautu m isajan päättym istä. Kokouskutsu n m u-
kaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua kokouskutsussa mainitun en-
nakkoäänestysajan ku luessa eli vi i meistään keskivi ikkona 1 8.3.2022 kello
16.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien katsottiin kuitenkin il-
moittautuneen yhtiökokoukseen, jos heidät oli tilapäisesti merkitty Euro-
clear Fi nland Oy: n pitämään osakasluetteloon vi i meistään 21 .3.2022 klo
10.00.

Merkittiin, että kokoukseen oli ilmoittautunut 429 osakkeenomistajaa joko
henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen
edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 101 979 696
osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 $ Vuoden 2021tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkas-
tuskertomusten esittäm i nen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden
2021 tilinpäätöksen, ko nsern iti I i n päätökse n ja toi m i nta kertom u kse n.

Todettiin, että vuoden 2021 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä yhtiön ja
konsernin tilintarkastuskertomukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtä-
villä 1 8.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön
tulosta ja liiketoimintaa tilikaudella 2021.

Puheenvuoronsa lopuksi toimitusjohtaja Rosendal esitti kiitoksensa laa-
manni Petri Haussilalle, joka oman ilmoituksensa mukaan viimeistä kertaa
oli johtamassa Kemiran yhtiökokousta. Haussila on toiminut yhtiökokouk-
sen puheenjohtajana useita kertoja aina siitä asti, kun Kemira listautui
pörssiin. Hän oli myös merkittävässä roolissa yhtiön listautuessa pörssiin
vuonna 1994
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Tämän jälkeen toimitusjohtaja Rosendal esitti yhtiön johdon ja hallituksen
puolesta lämpimät kiitokset tehtävästä pois jäävälle hallituksen puheenjoh-
tajalle, vuorineuvos Jari Paasikivelle, kymmenen vuotta kestäneestä halli-
tustyöstä, josta vii meiset kahdeksan vuotta hal litu ksen puheenjohtajana.

Puheenvuoronsa jälkeen toimitusjohtaja vastasi kokousta suoran verkkolä-
hetyksen kautta seu ranneiden osakkeenom istaj ien esittäm iin kysymyksi i n.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja
konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yh-
tiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 $ Til i n päätöksen ja konsern iti I i n päätöksen vahvistam i nen

Merkitti i n, että ennakkoäänestyksessä tili npäätöksen vahvistam ista kan-
natti 101 799 273 osaketta ja ääntä, eikä tilinpäätöksen vahvistamista vas-
tustanut yhtään osaketta ja ääntä. Liite 4.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konser-
nitilin päätöksen til i kau delta 2021 .

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokel-
poiset varat olivat 475 407 339 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2021
tappio oli 2 851 325 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikau-
delta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,58 euroa osak-
keelta. Osinko oli ehdotettu maksettavan kahdessa erässä. Ensimmäinen
erä, 0,29 euroa osakkeelta, oli ehdotettu maksettavan osakkeenomista-
jalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Eu-
roclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus olieh-
dottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2022. Toinen erä,
0,29 euroa osakkeelta, oli ehdotettu maksettavan marraskuussa 2022.Toi-
nen erä oli ehdotettu maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingon-
maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että se päättäisi kokouk-
sessaan lokakuussa 2022 totsen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja
maksu päivä n. Täsmäytyspäivän ol i su unniteltu olevan 27 .1 0.2022 ja osi n-
gon maksupäivän aikaisintaan 3.11 .2022. Hallitus oli todennut, että ehdo-
tetun osingon määrä on suurempi kuin osakeyhtiölain l3luvun 7 $:n mu-
kainen vähem m istöosi ngon määrä. Hal I ituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan
liitteeksi (Liite 5).

8 $ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
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Merkittiin, että en nakkoäänestyksessä hal litu ksen voittovarojen käyttöä
koskevaa ehdotusta kannatti 101 975 155 osaketta ja ääntä ja sitä vastusti
yhteensä 1 550 osaketta ja ääntä. Liite 4.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voi-
tonjakoehdotuksen.

9 S Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohta-
jan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan halli-
tuksen jäseninä olleita Wolfgang Btrcheleä, Shirley Cunninghamia, Werner
Fuhrmannia, Matti Kähköstä, Timo Lappalaista, Jari Paasikiveä, Kristian
Pullolaa, Kaisa Hietalaa ja Kerttu Tuomasta sekä toimitusjohtaja Jari Ro-
sendalia.

Todettiin, että tilintarkastaja ol i puoltan ut vastuuvapauden myöntäm istä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät osallistuneet tä-
män päätöksen tekoon.

M erkitti i n, että en nakkoäänestyksessä vastuuvapauden myöntäm istä kan-
natti yhteensä 101 363 575 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 835
osaketta ja ääntä.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toim itusjohtajalle ti likaudelta 2021 .

10 $ Neuvoa-antava päätös vuoden 2021 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2021 palkitsemisraportti olijulkaistu yhtiön internet-
sivuilla, ja se katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportin mu-
kaan vuon n a 2021 hal I ituksen ja toim itusjohtajan pal kitseminen noudatti
palkitsemispolitiikkaa, jonka yhtiön hallitus hyväksyija vuoden 2020 varsi-
nainen yhtiökokous vahvisti, eikä vuoden aikana tehty poikkeuksia eikä pe-
ritty takaisin palkkioita.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä pal kitsem israporti n hyväksym istä
kannatti yhteensä 85 499 311 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä
16 333 545 osaketta ja ääntä.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti vuo-
den 2021 palkitsem israporti n.

11 $ Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
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puheenjohtajan palkkio 1 10 000 euroa vuodessa,
varapu heenjohtaja ja tarkastusvalioku nnan puheenjohtaja 65 000
euroa vuodessa ja
muut jäsenet 50 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kokouspalkkioita mak-
settaisiin kustakin hallituksen ja val ioku ntien kokou ksista seuraavasti :

- etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa,
- kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla manterella 1 200 eu-

roa ja
- kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa.

Matkustuskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspolitii-
kan mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio mak-
setaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosi-
palkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikälitämä ei ole
mahdollista, markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % makse-
taan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa han-
kitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon ku-
luessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2022 on jul-
kaistu. Kokouspalkkiot ehdotetti i n maksettavaksi rahana.

Nim itystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

M erkitti i n, että ennakkoäänestyksessä nim itystoim ikunnan ehdotusta kan-
natti yhteensä 101 612 603 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yh-
teensä 360 995 osaketta ja ääntä. Liite 4.

Aänestystuloksen perusteel la yhtiökokous hyväksyi n i m itystoi miku nnan
ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista.

12 $ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen va-
littaisiin kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Paasikivi oli ilmoitta-
neet, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen seuraavalle toimikau-
delle.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen hal-
lituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Brichele, Shirley Cunningham, Werner
Fuhrmann, Timo Lappalainen, Matti Kähkönen ja Kristian Pullola, ja uusina
jäseninä Annika Paasikivi ja Tina Sejersgård Fana. Nimitystoimikunta oli
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Todetti i n, että n i m itystoim iku nta oli n i m itystoi m i ku nta suosittan ut, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Merkitti i n, että an nettujen ennakkoäänien perusteella nim itystoi m iku n nan
ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valin-
nasta ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta kan-
natti yhteensä 97 930 244 osaketta ja ääntä, ja niitä vastusti yhteensä
4 041 275 osaketta ja ääntä.

Aänestystu loksen perusteel la yhtiökokous päätti n i m itystoim i ku n nan ehdo-
tuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kah-
deksan (8) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Wolfgang Brichele,
- Shirley Cunningham,
- Werner Fuhrmann,
- Matti Kähkönen,
- Timo Lappalainen,
- Annika Paasikivi,
- Kristian Pullola ja
- Tina Sejersgård Fana.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkösen ja hallituk-
sen varapuheenjohtajaksi Annika Paasikiven.

Kokouksen puheenjohtaja esitti osakkeenomistajien puolesta kiitokset ny-
kyiselle hallituksen puheenjohtajalle Jari Paasikivelle. Vuorineuvos Paasi-
kivi on toiminut Kemiran hallituksessa kymmenen vuotta ja niistä kahdek-
san vuotta hallituksen puheenjohtajana. Kokouksen puheenjohtaja kiitti
osakkeenomistajien puolesta Jari Paasikiveä hänen pitkäaikaisesta työs-
tään ja merkittävästä panoksestaan yhtiön hyväksi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta,
että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mu-
kaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

Merkitti i n, että en nakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä
101 869 318 osaketta ja ääntä, ja sitä vastustiyhteensä 105712 osaketta
ja ääntä. Liite 4.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen eh-
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14 $ Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta,
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Liite 5.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä
101 832 771 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 142 183 osaketta
ja ääntä. Liite 4.

Aänestystu loksen perusteel la yhtiökokous valitsi hallitu ksen ehdotu ksen
mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, joka oli ilmoittanut
päävastu ulliseksi ti I i ntarkastajaksi KHT M i kko Ryti lahden.

15 $ Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankki-
misesta

Todettiin, että hallitus oliehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättä-
mään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittii n, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä
101 953 557 osaketta ja ääntä, sitä vastusti yhteensä 312 osaketta ja
ääntä, ja tyhjää äänesti tai äänestämisestä pidättäytyi tämän kohdan osalta
osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä21 296 osaketta ja ääntä.
Osakeyhtiölain mukaisesti tyhjää äänestäneet ja äänestyksestä pidättäyty-
neet osakkeet ja äänet otettiin huomioon ehdotusta vastustaneina osak-
keina ja ääninä. Liite 4.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hall ituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti.

16 $ Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättä-
mään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osak-
keen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että en nakkoäänestyksessä ehdotusta kan natti yhteensä
100 886 566 osaketta ja ääntä, sitä vastusti yhteensä 1 080 585 osaketta
ja ääntä, ja tyhjää äänesti tai äänestämisestä pidättäytyi tämän kohdan
osalta osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensa Zg-SS osaketta ja 
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ääntä. Osakeyhtiölain mukaisesti tyhjää äänestäneet ja äänestämisestä
pidättäytyneet osakkeet ja äänet otettiin huomioon ehdotusta vastusta-
neina osakkeina ja ääninä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtu uttaa hal I ituksen
päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luo-
vuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäki rja on osakkeenomistajien nähtävänä
yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäi-
västä lukien.

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Ä.

laamanni Haussila
kokouksen puheenjohtaja

varatuomari Esa Ranki
sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja
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