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SUOMEN PYRENELÄISET RY

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2021
AIKA: Sunnuntaina 28.3.2021 alkaen kello 16.00
PAIKKA: Tampereentie 412, 32200 Loimaa. Rajoitettu osallistujamäärä fyysisesti.
TEAMS KOKOUS: etäosallistuminen Teams -kokouksena.
Kokouskutsu: liite 1
OSALLISTUJAT: Piret Byckling, Päivi Ervast, Oili Harri, Satu Hattunen, Jenni Hautamäki, Hanna Jäntti, Hillevi
Koivusalo, Tapani Koivusalo, Mirva Koskinen, Marjo Laine, Irma Liimatainen, Marika Näpärä, Virve Ojala,
Tanja Paasonen, Penita Pilve, Juulia Salonen, Tuulia Salonen, Tuulikki Tammiala-Salonen, Anne-Mari
Säynäjäaho, Päivikki Tenhovuori, Anna-Maria Vainionpää, Seija Vikman, Irma Wiita
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuulikki Tammiala-Salonen avasi kokouksen klo 16:00 ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi kokoukseen. Hän pahoitteli viiveitä kokousmateriaalien saamisessa yhdistyksen sivuille.
1. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Koivusalo ja sihteeriksi Irma Wiita.
2. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAA
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hanna Jäntti ja Piret Byckling
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tuulikki Tammiala-Salonen ehdotti kohdan 9.1 käsittelyä ennen kohtaa 8.3, koska on kyse
samasta asiasta ja ko. kohta saattaa vaikuttaa kohdan 9.1 käsittelyyn. Muutettiin työjärjestys
edellä mainitun osalta ja hyväksyttiin työjärjestys.
5. ESITETÄÄN YHDISTYKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS (liitteet 2 ja 3)
Piret Byckling saapui kokoukseen.
Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus.
Esitettiin jalostustoimikunnan toimintakertomus.
Penita Pilve liittyi kokoukseen.
Jalostustoimikunnan toimintakertomus herätti laajaa keskustelua terveystutkimukseen
myönnettävien avustusrahojen osalta. Avustusten jakautumisesta per henkilö ei ollut antaa
tietoa. Avustuksiin käytetty summa herätti huolta muutenkin huonossa taloustilanteessa.
Päätettiin siirtää aiheesta käytävä keskustelu kohtaan 9.3
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6. ESITETÄÄN YHDISTYKSEN VARAINKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
( Toiminnantarkastajien lausuntoa ei toimitettu liitteitä kokouusosallistujille, tase liite 4,
tuloslaskelma liite 5)
Esitettiin yhdistyksen varainkertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Tuulikki
Tammiala-Salonen luki toiminnantarkastuspöytäkirjan. Irma Liimatainen pyysi lukemaan
toiminnantarkastuskertomuksen. Toiminnantarkastuskertomuksen mukaan kirjanpito on
kunnossa ja hallintoa hoidettu hyvän kirjanpitotavan mukaan.
Toiminnantarkastajat antoivat myös evästyksiä jatkoon puuttuvien materiaalien osalta.
Toiminnantarkastusmateriaalista puuttui jalostustoimikunnan pöytäkirjat, päätöspöytäkirjat
olisi oltava liitteenä, uusista jäsenistä on oltava mainittuna nimi, pöytäkirjojen liitteet
hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin liittyen, erikoisnäyttelytoimikunnan päätökset. Yllä
mainitut dokumentit ja tiedot on oltava toiminnantarkastuksessa mukana.

Toiminnantarkastajat ohjeistivat hallitusta sekä toimihenkilöitä (mm. kokousten
pöytäkirjojen kirjaamisesta.)

Käytiin keskustelua vuoden 2020 budjetista ja sen ylittämisestä liittyen pääosin
terveystutkimusavustuksiin. Kokouksen puheenjohtaja siirsi tämän keskustelun jatkumaan
kohdassa 9.3.
7. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE
TILIVELVOLLISILLE
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN VUOSIKOKOUKSELLE TEKEMÄT ESITYKSET JA ALOITTEET
8.1 PITKÄKARVAISTEN PYRENEITTENPAIMENKOIRIEN JTO
Jalostustoimikunnan edustajaa pitkäkarvaisten pyreneittenpaimenkoirien osalta ei ollut
paikalla ja materiaalikin tuli yhdistyksen verkkosivuille nähtäville vasta lauantaina 27.3, joten
asia jätettiin pöydälle ja siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8.2 LYHYTKARVAISTEN PYRENEITTENPAIMENKOIRIEN JTO
Jalostustoimikunnan edustajaa lyhytkarvaisten pyreneittenpaimenkoirien osalta ei ollut
paikalla ja materiaalikin tuli yhdistyksen verkkosivuille nähtäville vasta lauantaina 27.3, joten
asia jätettiin pöydälle ja siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8.3.HALLITUKSEN EHDOTUS SÄÄNTÖMUUTOKSESTA ( Liite 6)
Käsiteltiin ensin työjärjestyksen muutoksen mukaisesti kohta 9.1 A-M Vainionpään esitys
perhejäsenyyden tarkentamisesta. (Liite 7)
Käytiin keskustelua sanasta puoliso ja todettiin sen pitävän sisällään myös avopuolison.
Päätettiin esityksen mukaisesti muotoon:

Perhejäsen voi olla vain täysjäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva puoliso ja
heidän alaikäiset lapsensa.
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Hallituksen ehdotukset sääntömuutoksesta
I. Wiita toivoi, että sääntömuutosesityksissä olisi nähtävillä myös muutettava kohta, tämä
selkeyttäisi kohdan käsittelyä.
Tuulikki Tammiala-Salonen esitteli hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi.
Kokousosallistujat näkivät aiheelliseksi esittää muutoksia muutamiin sääntöjen kohtiin.
Hallituksen esitykset ovat alleviivattuina ja kohdat, joihin kokousosallistujat halusivat
muutoksia kursivoituina.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyreneittenkoirien sekä pyreneittenpaimenkoirien
kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä levittää tietoa näistä roduista, hoidosta, pidosta
ja käytöstä.
Päätettiin hyväksyä esitys sanan levittää muuttamiseksi sanaksi jakaa
6 § Jäsenet
Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö ja asuu samassa
osoitteessa, jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan
yhdistyksen virallista julkaisua. Perhejäsen ei myöskään ole oikeutettu yhdistyksen
avustuksiin (terveystutkimus-, koulutus- jne).
Kasvattajan liittämän pentuejäsenen jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden
suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun.
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen se muuttuu varsinaiseksi
jäsenyydeksi, ellei pentuejäsen ilmoita kirjallisesti hallitukselle eroavansa yhdistyksestä.
Päätettiin hyväksyä muutosesitys.
9 § Jäsenen eroaminen
Lisätään kohta: Jäsenmaksua ei palauteta.
Päätettiin hyväksyä esitys
11 § Hallitus
Keskusteltiin hankaluudesta saada halukkaita hallitukseen ja siitä, onko kahdeksan henkilön
hallitus tarpeellinen jäsenmäärän koko ajan pudotessa.
I. Wiita ehdotti hallituksen kokoonpanoksi 6-8 jäsentä ja 1-2 varajäsentä.
T. Tammiala- Salonen ehdotti hallituksen koon pitämistä ennallaan.
Äänestysjärjestelmä, joka oli käytössä kokousta varten ei toiminut, äänestyslinkki ei
saapunut kaikille osallistujille. Puheenjohtaja kysyi, sopiiko käsiäänestys kaikille. Päätettiin
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äänestää kättä nostamalla. Äänestystulos oli kaikkien nähtävillä omalla ruudulla, äänten
lasku tapahtui teams-kokouksen vetäjän ja kokousmateriaalin esittelijän Satu Hattusen sekä
kokouksen puheenjohtajan toimesta. Tulos vahvistettiin kokousosallistujilla. Kukaan ei
vastustanut äänestystulosta.
Asiasta äänestettiin.
I. Wiidan ehdotus: 13 ääntä
T. Tammiala-Salosen ehdotus: 4 ääntä
Tyhjiä: 3
Äänestystulos täyttää yhdistyksen säännöt sääntömuutoksen osalta, ¾ annetuista äänistä.
Päätettiin muuttaa muotoon:
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) - kahdeksan (8) jäsentä sekä yksikaksi (1-2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta paitsi
puheenjohtajalla yksi (1) vuosi. Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja, puolet (3-4)
varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään
arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa.
12 § Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu (virtuaalisesti tai fyysisesti) tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana
tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään
puolet hallituksen jäsenistä haluaa.
Päätettiin muuttaa sana virtuaalisesti olemaan sana etäkokouksena ja hyväksyttiin tässä
muodossa.
13 § Hallituksen tehtävät
2. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, huolehtia
jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta, valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen
vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
jalostustoimikunnan ja muiden toimikuntien toimintakertomukset.
Päätettiin hyväksyä yllä olevassa muodossa.
14 § Toimikunnat
Lisätään loppuun lause: Toimikunnat ovat velvollisia raportoimaan hallitukselle
neljännesvuosittain.
Päätettiin hyväksyä yllä olevassa muodossa.
15 § Jalostustoimikunta
Yhdistyksellä on jalostustoimikunta, jonka jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhdistyksen
edustamien rotujen ja niiden rotumääritelmien sekä jalostuksen tuntemusta. Hallitus
nimittää jalostustoimikunnan puheenjohtajan, joka yhteistyössä hallituksen kanssa
muodostaa jalostustoimikunnan. Puheenjohtajan ja jäsenistön toimikausi määräytyy
Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.
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Päätettiin hyväksyä muutos.
17 § Yhdistyksen kokoukset
Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu
kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla 14 vuorokautta ennen
kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa tai yhdistyksen www-sivulla 14
vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus voi sallia
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin fyysisen osallistumisen vaihtoehtona.
Virtuaalikokouksen kokouskutsuun ja etäosallistumiseen pätevät samat säännöt kuin
fyysiseen kokoukseen. Hallituksen tai yhdistyksen toimista riippumattomat vaikeudet
etäyhteyksissä eivät vaikuta kokousten päätösvaltaisuuteen.
Yllä mainittu esitys laittaa kokousväen mukaan yhdistyksen jäsenet eriarvoiseen asemaan ja
jättää vastuun tiedonhankkimisen kokouksista vain jäsenen vastuulle. Alla kokouksen esitys.
Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu
kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla 14 vuorokautta ennen
kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa ja yhdistyksen www-sivulla 14
vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus voi sallia
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin fyysisen osallistumisen vaihtoehtona.
Virtuaalikokouksen kokouskutsuun ja etäosallistumiseen pätevät samat säännöt kuin
fyysiseen kokoukseen. Hallituksen tai yhdistyksen toimista riippumattomat vaikeudet
etäyhteyksissä eivät vaikuta kokousten päätösvaltaisuuteen.
Keskusteltiin ja muotoiltiin molempia esityksiä ja esitettiin seuraavaa:
Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu
kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla 14 vuorokautta ennen
kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa ja yhdistyksen www-sivulla 14
vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus järjestää
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin fyysisen osallistumisen vaihtoehtona.
Etäkokouksen kokouskutsuun ja etäosallistumiseen pätevät samat säännöt kuin fyysiseen
kokoukseen. Hallituksen tai yhdistyksen toimista riippumattomat yksittäiset vaikeudet
etäyhteyksissä eivät vaikuta kokousten päätösvaltaisuuteen.
Päätettiin hyväksyä esitys yllä olevassa muodossa.
Päivi Ervast poistui klo 18:52
Syyskokousasiat
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Esitettiin muuttamista muotoon: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö.
Päätettiin hyväksyä esitys.
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Vuosikokousasiat
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus sekä jalostustoimikunnan toimintakertomus
6. Esitetään varainkertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätettiin lisätä kohtaan 5 muut mahdolliset toimikunnat. Päätettiin hyväksyä muodossa:
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, jalostustoimikunnan sekä muiden toimikuntien
toimintakertomukset.
6. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisena
18 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja järjestämistavasta ovat voimassa samat
säännökset kuin 17 § kohdalla on varsinaisista kokouksista mainittu.
Päätettiin hyväksyä esitys
20 §
Sääntömuutosehdotus on tarkistettava ja hyväksytettävä yhdistyksen kattojärjestössä ennen
sen tuomista kokousten käsittelyyn.
Päätettiin muuttaa sana kattojärjestössä sanaksi rotujärjestössä.
Kohdan 8.3 käsittelyn lopuksi Tuulikki Tammiala-Salonen jätti eriävän mielipiteen.
8.4 PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUSSUOSITUKSET (Liite 8)
19:30 Hanna Jäntti poistui
19:37 Päivi Ervast palasi kokoukseen
Keskusteltiin sanasta terve koira.
Keskusteltiin myös suosituksiin lisätystä kohdasta: Degeneratiivinen myelopatia: vähintään
toisen vanhemmista on oltava DM clear.
Heräsi kysymys kuinka paljon ko. sairautta on Suomesta löydetty, onko tämä todellinen
ongelma? Selkeää vastausta kappalemääristä ei annettu, T. Tammiala-Salosen vastauksen
mukaan kantajia on kuitenkin paljon.
Jalostussuositusten kohtaan näyttelytulokset, päätettiin tehdä covid-19 johdosta väliaikainen
muutos:
syyskuun 2020 jälkeen 24 kk täyttäneiden koirien näyttelytulosvaatimus ennen 24 kk ikää on
väliaikaisesti pois käytöstä vuoden 2021 loppuun.
Muutos lisätään jalostussuositusten loppuun oheisen tekstin mukaisena.
Muilta osin päätettiin hyväksyä jalostussuositukset esityksen mukaisina.
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8.5 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET
Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteita ei jaettu kokousväelle etukäteen, eikä niitä saatu
kokoukseen.
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
9. KÄSITELLÄÄN JÄSENISTÖN TEKEMÄT ESITYKSET JA ALOITTEET, JOTKA ON JÄTETTY KIRJALLISESTI
HALLITUKSELLE VIIMEISTÄÄN 15. TAMMIKUUTA MENNESSÄ
9.1.ANNA-MARIA VAINIONPÄÄN ESITYS PERHEJÄSENYYDEN TARKENTAMISESTA
Käsiteltiin kohdassa 8.3
9.2. ANNA-MARIA VAINIONPÄÄN ESITYS YHDISTYKSELLE TULLEESEEN POSTIIN VASTAAMISESTA (Liite 9)
Alla lainaus esityksestä:
”Yhdistyksen jäsenmäärän laskiessa mielestäni olisi todella tärkeää, että nykyinen jäsenistö
huomioidaan entistä tarkemmin. Yksi osa huomiointia on jäsenten viesteihin vastaaminen.”
”Yhdistys ei ole määrittänyt, milloin jäsenen on viimeistään saatava vastaus tai
kommentti lähettämäänsä viestiin. Miten varmistetaan, että jäsenet saavat kohtuullisen
ajan kuluessa jonkin vastauksen tai henkilökohtaisen kuittauksen lähettämäänsä viestiin?
Mikä olisi tällainen kohtuullinen vastausaika?”
Satu Hattunen kertoi asiaa käsitellyn parin viikkoa sitten hallituksessa. Tällöin on sovittu, että
hallitukselle tuleviin sähköposteihin vastaa sihteeri. Mikäli asia vaatii hallituskäsittelyä, niin
sihteeri välittää viestin hallitukselle.
Hallituskäsittelyn jälkeen sihteeri lähettää vastauksen.
Päätettiin, että niissä tapauksissa, joissa hallituskäsittelyä ei tarvita vastaus annetaan viikon
kuluessa.
9.2. TERVEYSTUTKIMUSAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 2021; SEIJA VIKMANIN VASTAEHDOTUS
JALOSTUSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSELLE (Liitteet 10 ja 11)
Jalostustoimikunnan esitykselle ei ollut kokouskutsussa omaa kohtaa. Käsitellään yhdessä
Seija Vikmanin esityksen kanssa. Seija Vikman esitteli oman esityksensä.
Tuulikki Tammiala-Salonen esitteli jalostustoimikunnan esityksen.
Piret Byckling poistui klo 20:22
Anne-Mari Säynäjäaho poistui klo 20:34
Kohta herätti erittäin vilkasta keskustelua tasapuolisuudesta, liittyen summiin/tapaan
maksaa terveystutkimuksista avustuksia.
Ohessa muutamia kommentteja:
- yhdistyksen tarkoitus ei ole ylläpitää kasvattajia
- tulokset tutkimuksista, joista maksetaan avustuksia, on oltava kaikkien saatavilla
- maksamiseen tarvitaan rajoituksia
- jäädytetään koronan takia
- epätasapuolinen jako
- priorisoitava jakoperusteet
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- budjetti ei toteudu
- jos rahaa ei ole, niin ei jaeta avustuksia. Foorumi miettimään jakoperusteita
- tänä vuonna ei tule talkoorahoja koronan takia, yhdistyksen budjetti ei toteudu muiltakaan
osin.
Seija Vikman veti alkuperäisen esityksensä pois käsittelystä.
Keskustelun jälkeen päädyttiin äänestämään terveystutkimusavustusten jakoperusteista.
Äänestysjärjestelmä, joka oli käytössä kokousta varten ei toiminut. Puheenjohtaja kysyi,
sopiiko käsiäänestys kaikille. Päätettiin äänestää kättä nostamalla.
Esitys 1
Jalostustoimikunnan esitys
Esitys 2
Väliaikainen päätös vuodelle 2021: 25 € per jäsen ja toimikunta miettimään jakoperusteita
jatkoa ajatellen.
Esitys 3
Jalostustoimikunnan esitys rajattuna 25 € per koira
Esitys 4
Viedään asian käsittely syyskokoukseen
Esitys 1 sai 1 ääntä
Esitys 2 sai 8 ääntä
Esitys 3 sai 2 ääntä
Esitys 4 sai 2 ääntä
Päätettiin esityksen kaksi mukaisesti: Väliaikainen päätös vuodelle 2021: 25 € per jäsen ja
toimikunta miettimään jakoperusteita jatkoa ajatellen
Päätettiin myös, että: Hallitus nimeää toimikunnan miettimään jakoperusteita. Päivi Ervast
toimii toimikunnan neuvonantajana.
9.3. SEIJA VIKMANIN EHDOTUS PAIMENNUSKOKEISTA/TESTEISTÄ
”Paimennuskokeet / testit Rotujärjestömme, SSKY ei enää järjestä paimennuskokeita.
Paimentavan rodun rotuyhdistyksenä olisi suotavaa saada järjestettyä edes 2 taipumustestiä
/ vuosi, toinen etelässä ja toinen pohjoisessa. Mikäänhän ei meitä estä järjestämästä
kisojakin. Haluankin näin herätellä yhdistyksemme paimennusvastaavia toimintaan. Kaikki
paimennuskokeet ovat aina täynnä ja niiden järjestämisestä jää yhdistykselle sievoinen
summa rahaa. Paimennuskokeita on järjestetty koronarajoituksista huolimatta.”
Kuultiin yhdistyksen paimennusvastaavan terveiset: Paimennuspäivät ovat tulossa. Vuonna
2021 ei ole resursseja järjestää muuta.
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Pohdittiin mahdollisuutta järjestää tapahtumia muiden yhdistysten kanssa. Päätöstä asiasta
ei tehty.
10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ
Ei muita esille tulevia asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30. Tapani Koivusalolle
kiitokset puheenjohtajuudesta.

Hyvinkää 28.3.2021
Tapani Koivusalo
Puheenjohtaja

Irma Wiita
sihteeri

Hanna Jäntti
Pöytäkirjan tarkastaja

Piret Byckling
Pöytäkirjan tarkastaja kohdat 5-9.2
P. Byckling toivoi lisäyksenä, ettei hän ollut
tietoinen valinnastaan pöytäkirjantarkastajaksi.

