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Aika ja paikka

Osallistujat

Tiistaina 22.2.2022 klo 16.30 - 19.00

Pertunmaan kunnantalo, valtuustosali, Pertuntie 14

Läsnä ohjausryhmän 17 jäsenestä oli 12 iäsentä,
Teams-etäyhteydellä Teamsin osallistui 3 iäsentä ia 2

iäsentä ol i estynyt osal listu masta kokou kseen.

Suoritetun nimenhuudon perusteella kokoukseen osal listuminen todettiin
seuraavanlaiseksi:

Paikalla:

Forsten-Astikai nen Riitta, han kejohtaja, Viitoskäytävä

Hölttä Pekka, Pertunmaan valtuuskunta
Kuhanen Jukka, hankkeen projektityöntekiiä ia sihteeri
Kämppi Tero, Pertunmaan yrittäjien puheenjohtaja

Lind Seija, Kuortin kyläyhdistyksen puheeniohtaja

Liu kkonen Jari, Pertunmaan kunnanhallituksen pi (varapuheeniohtaja)

Olen ius Merja, Ete lä-Savon maa ku nta I iiton kehittä misiohtaia

Pekkonen Jouni, Pertunmaan kunnanhallituksen varapuheeniohtaja

Ruotsalainen Leena, Pertunmaan kunnanjohtaia

Somero Jorma, OP Koitti-Pertunmaa pankinjohtaia

Tykkyläinen Markus, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusiohtaja
Zitting Antti, Plastep Oy:n toimitusjohtaia

Teams-vhteydellä

Korhonen Eero, Etelä-Savon ElY-keskuksen yksikönpäällikkö

Leppä Jari, kansanedustaja/ministeri
Ruuska Juha, Suur-Savon Osuuskaupan Kuortin ABC:n myymäläpäällikkö

Poissa:

Leinonen Teppo, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusiohtaja

Räisänen Annukka, Pertunmaan kunnanvaltuuston pi (puheeniohtaia)



1. Kokouksen avaus (liite 1)

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Jari Liukkonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat

tervetulleeksi kokoukseen. Leena Ruotsalainen esittiohjausryhmän puheenjohtajan Annukka

Räisäsen tervehdyksen kokouksen osanottajille hänen ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen.

Lisäksi Leena Ruotsalainen toivoi ohjausryhmän jäseniltä avointa ja aktiivista dialogia kokouksessa.

2. Osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat todettiin edellä olevan listan mukaisesti. Läsnä paikan päällä kokouspaikalla

12 ohjausryhmän jäsentä, etäyhteydellä Teamsin välityksellä 3 jäsentä sekä 2 jäsentä oli estyneitä

osallistumaan kokoukseen.

Tässä yhteydessä esittäytyivät ne ohjausryhmän jäsenet, jotka eivät olleet vielä ehtineet lähettää

esittelyään ennakkoon. Samassa yhteydessä heillä oli myös mahdollisuus esittää toiveitaan ja

odotuksiaan hanketta kohtaan. Seuraavassa tiiviit yhteenvedot suoritetuista esittelyistä ja

hankeodotuksista:

Markus Tykkyläinen, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja. Hän on ollut tehtävässään viimeiset

reilut 5 vuotta ja sitä ennen energiayhtiöiden johtotehtävissä liki parikymmentä vuotta Pohjois-

Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Suomessa. Hankkeelle kuin myös Kuortille ja Pertunmaalle on

hankkeen avulla luotava vahva brändi, joka on saavutettavissa selkeällä ja avoimella viestinnällä.

Ohjausryhmän jäsenillä on siten myös viestinviejän rooli. Hän esittiyhdessä Leena Ruotsalaisen

kanssa, että niin hankkeella kuin sen toimijoilla on "lupa" tehdä lSOSTl. Markus Tykkyläinen totesi,

että alueen elinvoima on ratkaiseva tekijä sen tulevaisuuden rakentamiseksi. Suur-Savon Sähkö Oy

on valmis toteuttamaan tulevaisuudessa uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja Kuorttiin,

mikäli alueella saadaan vireille uutta rakennustoimintaa ja sitä kautta enemmän kiinteistöjä.

Jari Leppä, kansanedustaja/ministerija syntyperäinen pertunmaalainen. Hän on toiminut
Pertunmaan kunnanvaltuutettuna kolmisenkymmentä vuotta, kansanedustajana 23 vuotta sekä

maa- ja metsätalousministerinä viimeiset liki 5 vuotta. Jari Leppä totesi olevan erinomainen asia,

että ohjausryhmässä on niin laaja kattaus Pertunmaan ulkopuolelta osaajia ja monipuolisen

verkoston omaavia jäseniä. He tuovat mukanaan ulkopuolista näkemystä ja osaamista

hankkeeseen. Lisäksi hän painotti, että meidän on uskallettava tehdä jotakin toisin. Kuortti on

potentiaaliinsa nähden jossain määrin alisuorittaja. Aikanaan ei osattu täysin arvioida, miten

merkittäväksi 5-tien tienvarsipaikaksi nykyinen Kuortin ABC -liikenneasema ympäristöineen

muodostuu. Alueen nykyisen yritystoiminnan "päälle" on rakennettava uutta yritystoimintaa, sillä

S-tien liikennemäärät jatkavat kasvuaan yhä edelleen myös tulevaisuudessa. Erääksi

kehittämiskohteeksi hankkeessa hän nostityövoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat. Tähän on

syytä kiinnittää huomiota, sillä ongelma on merkittävä ja tyypillinen pienille maaseutumaisille

paikkakunnille. Veto- ja pitovoimaa on saatava hankkeen kautta lisää alueelle.

Esimerkiksi hyödyntämättä jääneistä mahdollisuuksista hän mainitsi Kuortin suunnalta 5-tien kahta

puolen sijaitsevien vesistöjen tarjoaman vetovoimatekijän, jota ei ole vielä lainkaan hyödynnetty

tähän mennessä. lsosti-ideaan perustuvana esimerkkinä hän ehdotti puukerrostalojen

rakentamisen Kuortin alueelle 5-tien varrelle "Kuortin hammas" -teemalla hieman samaan tapaan

kuin mitä on toteutettu Lahden Renkomäessä Luhta Oy:n toimitalon kohdalla.



Antti Zitting, Plastep Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja. Hän osti yrityksen osakekannan reilu vuosi

sitten ja on ollut yrittäjänä Plastep Oy:ssä tähän mennessä vuoden ia 22 päivää. Antti Zitting on

innoisssaan niin hankkeesta kuin myös Kuortista ja niiden mahdollisuuksista, jotka hän toteaa

erinomaisiksi. Hän on syntyisin Kainuusta ja toiminut Etelä-Suomessa useiden yritysten johto- ja

hallitustehtävissä useamman kymmenen vuoden ajan. Yrittäjätoiminnan ohessa AnttiZittingilla on

vuosien kokemus myös Elinkeinoelämän Keskusliiton oman alansa luottamustehtävistä. Plastep

Oy:llä on parhaillaan vireillä merkittävä investointihanke Kuorttiin. Hankkeen suhteen hän toivoo

isosti-teeman puitteissa saatavan aikaan toimia, joilla sitoutetaan työntekijöitä entistä vahvemmin

Pertunmaalle. Julkiselta vallalta Antti Zitting odottaa yrittäjänä riskinjakoa investointeihin - ei

niinkään rahoitusta. Lopuksi hän totesivanhassa venäläisessä kansanviisaudessa "Määrässä on

kummasti laatua!" olevan hyvä lähtökohta myös tälle Kuortti-hankkeelle.

Jouni Pekkonen on syntyperäinen kuorttilainen ja yrittäjä. Lisäksi hän on pitkäaikainen

kunnanvaltuutettu ja toimii tällä valtuustokaudella kunnanhallituksen varapuheenjohtajana.

Hänellä on annettavanaan hankkeen ohjausryhmätyöskentelylle vahva paikallistuntemus sekä

Kuortista kumpuava yrittäjänäkemys.

Tero Kämppi on Pertunmaan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja, syntyperäinen pertunmaalainen ja

paluumuuttaja. Hän muutti perheineen vuonna 20L6 kotipaikalleen Hartosenpäähän, joka sijaitsee

kunnan toisella laidalla. Yritystoimintansa Vesa Kämppi aloitti vuonna 1991 toiminimellä ja se

tunnetaan nykyisellään myös Sähkövesa -toiminimellä. Yritys on erikoistunut sähkötekniseen

suunnitteluun.

Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskuksen yksikönpäällikkö vastuualueenaan ympäristö- ja

kaavoitusasiat. Hän totesi omaavansa työhistoriassaan kiinnekohdan nykyiseen Kuortin ABC-

liikenneaseman ympärille kehittyneeseen yrityspalvelualueeseen. Hän oli nimittäin kaavoittajan

ominaisuudessa 1990-luvun alkupuolella laatimassa nykyisen 5-tien tielinjausta ja laatimassa

siihen liittyvää Kuortin vanhan keskustan korvaavaa kaavoitusta myöhempää alueen kehittämistä

varten. Hän ei tuolloin osannut kuvitellakaan, millaiseksi kohtaamispaikaksi Kuortti tulee vuosien

mittaan muodostumaan. Eero Korhonen myönsikin alueeseen liittyvät puutteet ja suunnittelun

virheet. Näitä on myös pyritty paikkaamaan pienehköllä hankkeella takavuosikymmeninä, mutta

tuo työ osoittautui riittämättömäksi. Kaava-aluetta muodostettaessa yksinkertaisesti ei tuolloin

osattu varautua siihen kävijä- ja liikennevoluumin määrään, mitä kuluneet vuodet ovat alueelle

tuoneet. Niinpä tälle uudelle Kuortti-hankkeelle on olemassa vahva perusteltu tarpeensa, totesi

Eero Korhonen ja päätteli tuolta pohjalta, että alueelle tehtävissä investoinneissa ja suunnitelmissa

on otettava huomioon ympäristöpolitiikan hiilineutraaliustavoitteet ja niihin tähtäävien toimien

edistäminen, osaavan työvoiman saanti sekä näiden lisäksi on osattava ennakoida asioita ja oltava

sa manaikaisesti konkreettinen.

3. Asialistanhyväksyminen

Leena Ruotsalainen esitti, että ohjausryhmän jäsenille lähetettyä kokouksen asialistaa käytettäisiin

kokouksen asialistana. Esitys hyväksyttiin ja asialista on tämän pöytäkirjan liitteenä.

4. Ohjausryhmän tehtävät ia rooli (liite 1)

Leena Ruotsalainen esitteli ennakkovalmistelussa aikaansaadut ohjausryhmän tehtävät. Näitä ovat

kokonaisuuden hallinta, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen sekä verkostoyhteyksien



hyödyntäminen. Edellä kohdassa 2. käydyn keskustelun pohjalta päätettiin lisätä ohjausryhmän

rooleihi n Ma rkus Tykkyläisen esityksen po hja lta viestinviejä n rool i.

Leena Ruotsalainen kertoi, ett' seuraavat ohjausryhmän kokoukset ovat 37.5.2022 ia t3.9.2O22 klo

16.30 Kuortissa. Kokouskutsu ja tieto kokouksen pitopaikasta lähetetään ohjausryhmän jäsenille

lähempänä kokousajankohtaa. Ohjausryhmän kokousten välillä hankkeen työryhmät kokoontuvat

kuukauden välein maalis-, huhti- ja toukokuussa.

5. Kuortti- portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon -hanke, rahoituspäätös ja talousarvio (liite 1)

Leena Ruotsalainen esitteli kokousaineistossa ja tämän pöytäkirjan liitteinä olevat hankkeen

hankesuunnitelman, rahoituspäätöksen sekä talousarvion, jotka todettiin kaikin puolin erinomaisen

tervetulleita niin Kuortin, Pertunmaan kunnan ja koko Etelä-Savon maakunnan viestin ja tahtotilan

vahvistamiseksi ja alueen kehittämiseksi.

Esittelyn pohjalta käytiin vilkas keskustelu hankkeen jatkon suunnittelun ohjaamiseksi seuraavin

kirjauksin:

Jouni Pekkonen veti yhteen Kuortin alueen nykytilanteen ja totesi Kuortin ABC:n sijoittumisen

nykyiselle paikalleen 5-tien varteen olleen pelastus Kuortille. Alueen tähänastinen kehitys ja

rakentuminen nykyiselleen ovat jo monipuolistaneet Kuortin elinkeinorakennetta. Hän vahvistaa

sen tosiasian, etteivät alueen kaavoitus- ja liikennejärjestelyt ole nykyisellään onnistuneita koko

yrityspalvelualueen kannalta katsottuna. Hän kertoiJuha Ruuskan vahvistamana Kuortin ABC:n

olevan valtakunnallisesti ABC-ketjun suosituin yksittäinen liikennemyymälä maassamme. Tästä voi

tehdä johtopäätöksen, että Kuortissa ja Kuortilla on mahdollisuuksia myönteiseen kehitykseen

myös tulevaisuudessa.

Leena Ruotsalainen toi esille, että hankkeessa tarkastellaan aluetta kokonaisuutena ja hankkeen

tarkoituksena on saada aikaan suunnitelmia koko aluetta ajatellen. Lopuksi hän kertoi, että tästä

hankkeesta erillisenä hankkeena toteutetaan Kuortin Kylätalon Monitoimikeidas-niminen

kokeiluhanke Päijänne Leader ry:n rahoittamana kesäkaudella 2022. Kyseinen hanke osallistaa

paikallisia toimijoita ja tukee myös osaltaan Kuortti-hanketta.

6. Viestintästrategia ia - suunnitelmaluonnos sekä aikataulu (liite 3)

Leena Ruotsalainen esitteli lyhyesti kokousaineistossa ja tämän pöytäkirjan liitteenä olevat

luonnokset viestintästrategiaksi ja - suunnitelmaksi sekä aikataulun toimenpiteille. Alustuksen

pohjalta käytiin vilkas ja monipuolinen keskustelu, josta seuraavassa tiivistetyt pääkohdat:

Leena Ruotsalainen esitteli Sammy Virtasen kehittämän luonnoksen hankkeen logoksija logoidean

elementit. Hän korosti lisäksi, että toimintaa ohjaavia elementtejä ovat Etelä-Savon

maakuntastrategiasta tutut metsä, vesi ja ruoka.

Pekka Hölttä toi esille visioon liittyvässä keskustelussa palvelu-teeman merkityksen alueen ja tämän

hankkeen kehittämisen sisällöissä. Ajatus herättivilkasta keskustelua ja siihen lienee syytä palata

vielä myöhemmässä vaiheessa. Asia jäi osittain avoimeksi.

Antti Zitting ja Riitta Forsten-Astikainen ehdottivat hankkeen arvoihin liittyvässä keskustelussa, että



arvoiksi määritetään avoimuus, monipuolisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus ja

ennakkoluulottomuus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti'

Antti Zitting esitti, että viimeisenä ehdotettu tavoite muokataan muotoon "lnnon ja innostuksen

synnyttäminen, joka johtaa uusiin avauksiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin". Ehdotus sai

yksimielisen kannatuksen.

Jari Leppä totesi, että hankkeen onnistumisessa asenteen ratkaisevan. Hän lisäsi, että huomioiden

Kuortin ABC:n vuotuiset kävijämäärät, olisi tuosta kävijävirrasta mahdollisuuksia saada selkeästi

nykyistä suuremman liikevaihdon alueelle. Jari Leppä kehotti hankkeen toimijoita poistamaan

hankkeesta kaikki Kuorttia, Pertunmaata ja Etelä-Savoa koskevat rajaukset taustalta ja keskittyä

toteuttamaan hankkeesta ylialueellisesti, -kunnallisesti, -seudullisestija -maakunnallisesti
vaikuttavaa hanketta. Tämän jälkeen Jari Leppä joutui poistumaan kokouksesta hoitamaan

virkatehtäviään.

Merja Olenius vahvisti hankkeen olevan hyvin synkassa suhteessa Etelä-Savon maakunnan

tavoitteiden, arvojen ja vision kanssa. Etelä-Savon arvot ovat ennakoiden, uudistaen ja yhdessä.

Maakunnan keskeisiä muutostekijöitä ovat vihreäsiirtymä, digitalisaatio, yritysverkostot ja

osaamisen vahvistaminen. Maakunnan vision rakennustekijöitä ovat puolestaan metsä, vesi, ruoka,

hyvinvointi ja digitalisaatio.

Leena Ruotsalainen esitteli muita hankkeen käytännön toteutukseen liittyviä asioita ja tekoja. Näitä

ovat mm. hankkeen kohtaamispaikka Kuorttiin kesän ajaksija siellä toteutettavat erilaiset

teematilaisuudet. Ajatuksena olisi saada toteutettua katettu ulkotila Kuortin ABC:n alueelta. Tämä

ulkotila olisi hankkeen käytössä lähinnä viikonloppuisin helatorstaista elokuun loppuun. Lisäksijo

edellä ollut Kuortin Kylätalon Monitoimikeidas -PäijänneLeader-hanke tukee hankkeen toimintaa

kesän aikana.

Riitta Forsten-Astikainen ehdottijärjestettäväksi kesän ajalle kuvamuistelusessiota liittyen Kuortin

historiaan ja ABC:n yli 20 vuotta kestäneeseen taipaleeseen alueella vieraileville kävijöille.

Antti Zitting ehdotti ottaa puheeksi Kuortin ABC:n edustajien kanssa mahdollisuudesta hyödyntää

liikennemyymälän tiloissa olevaa Norppa-videoinstallaatiota ja muitakin liikennemyymälän tiloissa

käytössä olevia markkinointi- ja viestintäpintoja osaltaan vahvistamaan hankkeen toteuttamaa

Kuortin ja Pertunmaan markkinointiviestintää.

Jouni Pekkonen kannatti Antti Zittingin edellä esittämää ehdotusta lisäten siihen paikallisen yritys-

ja palvelutoiminnan esittelyä Kuortin ABC:n tiloissa. Tähän todettiin lopuksi yhteisesti, että Kuortin

ABC:n kanssa on kaikin puolin hyvät yhteistyön edellytykset lähteä kehittämään paikallista

viestintää ja mar:kkinointia.

Riitta Forsten-Astikainen totesi, että ihmisiä kiinnostaa kaikenlainen outous. Tästä johtuen olisi

hyvä, jos löydettäisiin leimallisesti Pertunmaalle kytkeytyvä erikoinen asia tai tuote, jota tuotaisiin

esille. Tähän ehdotettiin kehitettäväksiJouni Pekkosen esityksen pohjalta 1920-luvulta

maakuntakaavassa peräisin olevan Kuorttiin sijoittuvan rautatievarauksen esineellistäminen

vaikkapa rakentamalla pätkä raideparia vanhoista käytetyistä ratapölkyistä ja raidekiskoista Kuortin

ABC-liikennemyymälän lähimaastoon infotauluineen kertomaan ja kuvaamaan tuosta

rautatievarauksesta Kuortissa. Lisäksi hän toi esille muidenkin kokouksen osanottajien säestämänä



Pertunmaan kunnan kuin myöskin Kuortin ABC-Iiikennemyymälän paremman ennakkonäkyvyyden

5-tien varressa ainakin etelästä päin saavuttaessa.

7. Työryhmien tehtävät ja nimeäminen (liite 2)

Leena Ruotsalainen esitteli kokousmateriaalissa ja tämän pöytäkirjan liitteenä mukana olevat

esitykset hankkeen työryhmistä teemoineen sekä työryhmien kokoonpanot. Ne todettiin

erinomaisesti hanketta edistäviksi niin kokoonpanoiltaan kuin teemoiltaan. Lisäksi hän esitteli

ha nkkeen toimijaryhmä -listauksen.

8. Viitoskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvukäytävä

Riitta Forsten-Astikainen esittelijohtamansa Viitoskäytävä -hankkeen kokouksen osanottajille. Työ-

ja Elinkeinoministeriön rahoittama viiden maakunnan alueelle yltävä hanke täydentää maassamme

jo olevia kasvukäytäviä ltä-Suomen kohdalta puuttuvan kasvukäytävän osalta. Se alkaa Heinolan

Lusista edeten s-tietä pitkin läpi Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueiden ja jatkuu Kainuuseen

sekä sieltä edelleen sivuten Taivalkoskeaa Kuusamon kautta päätyen Kemijärvelle.

Kyseessä on ylimaakunnallinen verkostoitumis- ja edunvalvontahanke, jonka tavoite on vahvistaa

aluekehitystä omalla käytäväalueellaan. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 21 kumppania mukaan

lukien myös Pertunmaan kunta. Hankkeen toteuttamalla poikkitieteellisellä tilastoselvityksellä -
eikä pelkkien tilastojen avulla - haastetaan päättäjät huomaamaan kasvukäytävän arvot niin

kuntataloudelle, elinkeinoelämälle, alueiden hyvinvoinnille kuin ennen muuta niiden asukkaille.

Hankkeessa toisilta oppiminen on iso juttul Kuortti-hankkeen ja siinä toimivien tahojen kannattaa

miettiä ja suunnitella, miten siinä voisi hyödyntää Viitoskäytävä -hanketta ja olla siinä mukana.

9. Viitostien yhteismarkkinointi

Leena Ruotsalainen on sisällyttänyt tiedot tästä aiheesta ohjausryhmän jäsenille lähetettyyn

kokousmateriaalissa olevaan asialistaan, mikä todettiin kokousaikataulu huomioiden riittäväksi.

10. Aurinkosähköpuistoviritys Kuorttiin

Markus Tykkyläinen esitteli tiiviisti Suur-Savon Sähkö Oy:llä valmistelussa ja selvitysvaiheessa

olevan aurinkosähköpuisto - hankkeen. Kyseessä on sähköyhtiön toiminnan kasvussa oleva

aurinkosähköpuisto - liiketoimintaan kuuluva yksittäinen hanke, jonka sijoittamista on suunniteltu

Kuortin taajaman kupeeseen. Sähköyhtiö omistaa aurinkosähköpuistoja rakentavan Solarico Oy:n,

joka on mukana eri aurinkosähköpuistohankkeissa eri puolilla maatamme.

Aurinkosähköpuiston rakentamiseen liittyy huomattavasti vähemmän WA-riskejä verrattuna

tuulisähköpuistoihin. Lisäksi aurinkosähköpaneelien kapasiteettija tekniikka on kehittynyt viime

vuosina huomattavaa vauhtia.

Kuortti-hankkeesta irrallaan oleva investointihanke on täysin Suur-Savon Sähkö Oy:n oma hanke ja

tavoitteena on luoda alallaan mittava aurinkosähköpuistoinvestointienergiayhtiön omaan

kotimaakuntaan eli Etelä-Savoon. Kuortissa on hankkeeseen soveltuva metsäalue, jonne on

suunnitteilla teholtaan 15 mW:n -suuruinen aurinkosähköpuisto 18 hehtaarin suuruiselle



metsäalueelle. Hankkeessa on käynnissä selvitys- ja kartoitustyö parhaillaan. Vertailun vuoksi

maamme tämän hetken suurin yksittäinen aurinkosähköpuisto on teholtaan 11 mW:n luokka eli

Kuorttiin suunnitteilla oleva aurinkosähköpuisto olisi siten merkittävä kooltaan kuin myöskin

imagoltaan Kuortille ja Pertunmaalle. Esitys sai innostuneen ja myönteisen vastaanoton.

11. Muita asioita

Leena Ruotsalainen ehdotti perustettavaksi hankkeen ohjausryhmälle oma whattsapp-ryhmä

yhteydenpitoa ja pikaviestejä varten. Kyseinen käytäntö on hänen mukaansa osoittautunut

muissakin yhteistyöpuitteissa hyvin toimivaksi. Osallistuminen mahdollisiin keskusteluihin on

vapaaehtoista. Ehdotus hyväksyttiin.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jari Liukkonen kiitti ohjausryhmän jäseniä rakentavasta ja aktiivisesta

keskustelusta sekä mielenkiinnosta kokousta ja hanketta kohtaan. Hän päätti kokouksen klo 19.00

Pe rtu n maa I la, 23.2.2O22

Jari Liukkonen
kokouksen puheenjohtaia
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Liite 3. Diasarja Kuortti viestintäaikataulu

Jukka Kuhanen

kokouksen sihteeri


