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VUOSIKOKOUS
Aika

08.02.2003 kello 12:00

Paikka

Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu

Läsnä

Esko Wessman
Ilpo Nyyssönen
Kim Enkovaara
Jussi Silvonen
Asmo Koskinen
Jani Markkanen
Maria Zevenhoven
Marko Kekkonen
Pekka Varis
Olli Lounela

puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Esko Wessman avasi kokouksen kello 12:02.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin Esko Wessman puheenjohtajaksi, Ilpo Nyyssönen sihteeriksi ja
pöytäkirjantarkastajiksi Kim Enkovaara ja Jussi Silvonen. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Esitettiin liitteen 1 mukainen vuosikertomus ja liitteen 2 mukainen tilinpäätös.
Pekka Varis esitteli liitteestä 3 löytyvän tilintarkastajien lausunnon ja huomautti, että
kulukorvauksien maksamiselle olisi syytä asettaa takaraja.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
Vahvistettiin liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma huomauttaen, että muihin
Suomessa toimiviin Linux-käyttäjäryhmittymiin kannattaa olla yhteydessä
esittelytapahtumia järjestettäessä.
Vahvistettiin liitteen 5 mukainen tulo- ja menoarvio.
Päätettiin säilyttää jäsenmaksujen suuruudet ennallaan eli liittymismaksu 5 €,
jäsenmaksu 15 € ja kannatusjäsenmaksu 500 €.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Esko Wessman, varapuheenjohtajaksi Jani
Markkanen sekä jäseniksi Ilpo Nyyssönen, Pekka Varis ja Sami Haapanen.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Valittiin tilintarkastajaksi Kim Enkovaara ja varatilintarkastajaksi Olli Lounela.
10. Sääntömuutos, vuosikokouksen jakaminen keväälle ja syksylle, ensimmäinen käsittely
Olli Lounela esitteli valmistelemansa sääntömuutosehdotuksen. Vuosikokous
halutaan jakaa kahteen osaan syksylle ja keväälle. Nykyinen yksi keväällä pidettävä
kokous aiheuttaa vuodenvaihteeseen kuolleen ajan hallituksen keskittyessä jo
vuosikokouksen valmistelemiseen. Lisäksi alkuvuodesta ennen vuosikokousta
liittyvien jäsenten jäsenmaksut ovat ongelma, koska uutta jäsenmaksua ei ole vielä
määrätty.
Pidettiin puolentunnin tauko
Hyväksyttiin liitteen 6 mukaiset sääntömuutokset, ensimmäinen käsittely.
11. Muut asiat
Muita asioita ei ilmennyt.
12. Kokouksen lopetus
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:34.
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VUOSIKERTOMUS 2002
Tiivistelmä
Vuoden 2002 kohokohta oli syksyn Linux-esittelypäivä, joka järjestettiin tällä kertaa
vain yhden päivän mittaisena, mutta paremmin valmisteltuna kuin aiemmin. Kesällä
FLUG otti yhdistyksenä ensimmäistä kertaa kantaa ajankohtaisiin erityisesti
jäsenistöä koskettaviin lakiasioihin. Linux kouluissa -projektilla oli ensimmäinen täysi
toimintavuosi. Jäsenten kesken järjestettiin pienimuotoisia tapaamisia entiseen
tapaan.
Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät toimikaudella olivat seuraavat:
Esko Wessman
Olli Lounela
Ilpo Nyyssönen
Ville Ylöstalo
Maria Zevenhoven
Arto Teräs
Jani Markkanen
Kim Enkovaara
Viktor Häyrinen
Sami Haapanen
Asmo Koskinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
toiminnanjohtaja
tiedottaja
webmaster
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Linux kouluissa -projektin vetäjänä toimi Panu Hällfors joulukuun puoliväliin asti ja
siitä alkaen Asmo Koskinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Arto Teräs luopui tiedottajan tehtävistä
lokakuun alussa ulkomaille muuton vuoksi. Loppuvuoden tiedottajana toimi Panu
Mäntylahti.
Jäsenistö
FLUGin jäsenistö kasvoi muutamalla kymmenellä hengellä 277 jäseneen vuoden
2002 aikana. Jäsenmaksu oli 15 euroa, lisäksi uusille jäsenille liittymismaksu 5 euroa.
Yhdistyksen avoimella postituslistalla oli pari tuhatta muuta Linuxista kiinnostunutta,
joista osa oli myös muussa toiminnassa mukana.
Kannatusjäseniä onnistuttiin hankkimaan vuoden aikana kaksi lisää. Vuoden lopussa
kannatusjäseniä olivat DataClub, Hannu Valtanen Oy, Lexmark, MoreMagic,
Ravenholm, SOT ja Tieturi. Kannatusjäsenmaksu oli 500 euroa, ja merkittävimpinä
etuina tukijat saivat nimensä FLUGin www-sivuille, logon jäsenkorttiin sekä
mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi yleisötapahtumiin.
Muita yhteistyökumppaneita olivat Metropoli (www-sivutila ja sähköpostilista), GG
Globalgraph (alennuksia jäsenille) sekä Mister Mikro (alennuksia jäsenille).
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Talous
FLUGin taloudellinen tilanne säilyi vakaana, tulot ja menot olivat likimain yhtä suuret.
Tärkeimmät tulonlähteet olivat jäsen- ja kannatusjäsenmaksut ja suurimmat kulut
koituivat jäsenkorteista, vuosikokousmatkasta ja syksyn esittelypäivän järjestelyistä,
joista viimeksi mainittu oli yli puolet budjetista. Vuoden lopussa yhdistyksen
varallisuus oli noin 3500 euroa.
Jäsenille suunnattu toiminta
Vuosikokous pidettiin helmikuun alussa 2002 Valamon luostarissa, samalla tavattiin
taas munkki Viktor ja kuultiin uusimmat kuulumiset luostarin Linux-ympäristöstä.
Tilintarkastus ei ehtinyt valmistua vuosikokoukseen mennessä, ja tätä varten pidettiin
maaliskuussa ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Pienimuotoisia kokoontumisia olut- tai limsatuopin äärellä pidettiin entiseen tapaan
pääkaupunkiseudulla noin kerran kuussa. Jäsenkortin esittämällä sai alennuksia
muutamilta kannatusjäseniltä ja yhteistyökumppaneilta. Jyväskylän aktiiveilla oli omia
paikallisia tapaamisiaan ja lisäksi ainakin Turussa ja Tampereella FLUGin
ulkopuolisten kerhojen järjestämiä Linux-aiheisia tilaisuuksia, joihin FLUGilaiset
toisinaan osallistuivat.
Elokuussa pidettiin teemailta aiheesta tavallisen käyttäjän ongelmat Linuxin
käyttöönotossa. Ensin Jurva-Markus Vehasmaa piti lyhyen esityksen ja sen jälkeen
aiheesta keskusteltiin parisen tuntia. Teemailtaan osallistui noin 30 ihmistä, noin
puolet sellaisia jotka eivät juurikaan käyneet muissa FLUGin tapahtumissa.
Teemailtoja oli tarkoitus järjestää lisääkin, mutta elokuun tilaisuus jäi vuoden 2002
ainoaksi.
Yhteistyö Suomen Unix-käyttäjien yhdistyksen FUUGin kanssa oli aiempaa
aktiivisempaa. Tätä kautta FLUGilaisille tarjoutui mahdollisuus osallistua talvella
kansainvälisen NordU2002-konferenssin järjestelyihin ja samalla päästä tapahtumaan
sisään ilmaiseksi, sekä lähteä mukaan FUUGin syysristeilylle. Vastaavasti FUUGin
jäsenillä oli mahdollisuus osallistua FLUGin tapahtumiin. FLUG otti myös FUUGin
kanssa kahdesti yhdessä kantaa ajankohtaisiin asioihin (kts. Kannanotot).
Teknisenä tukikanavana toimi FLUGin perinteinen postituslista, jolla myös
keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja tiedotettiin muista Linux-aiheisista
tapahtumista. Lista oli avoin myös muille kuin maksaneille jäsenille.
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Yleisötapahtumat
Yleisölle suunnattujen tilaisuuksien osalta voimavarat keskitettiin vuonna 2002 yhteen
suureen tapahtumaan. Se oli jo perinteeksi muodostunut esittelypäivä Helsingissä
Vanhalla ylioppilastalolla, joka tällä kertaa järjestettiin 21. syyskuuta. Sisäänpääsy oli
kaikille ilmainen.
Esittelypäivän kahteen rinnakkaiseen luentosarjaan saatiin puhujiksi joukko
huippuasiantuntijoita, pääesiintyjänä ja kunniavieraana Linux-ytimen pitkäaikainen
kehittäjä Alan Cox. Toinen vetonaula oli paneelikeskustelu Linuxin ja vapaiden
ohjelmien tulevaisuudesta julkishallinnossa. Myös muut esitykset olivat tasokkaita, ja
ohjelmassa oli luentoja niin Linux-aloittelijoille kuin myös pitemmälle ehtineille. FLUG
korvasi esiintyjien matkakulut, mutta luentopalkkioita ei maksettu.
Luento-ohjelman lisäksi esittelypäivään kuului esittelytila ja peliluola, joissa kävijät
pääsivät itse kokeilemaan Linuxia ja sovelluksia. Osa kannatusjäsenistä oli myös
mukana tapahtumassa esittelemässä tuotteitaan. Lisäksi Electronic Frontier Finland
-yhdistyksellä oli oma esittelypöytä.
Esittelypäivän kokonaiskävijämääräksi arvioitiin 1000-2000 ihmistä, joista entistä
suurempi osa viipyi paikalla varsin pitkään luentojen houkuttelemana. Kyseessä olikin
FLUGin tähänastisen historian suurin tapahtuma.
Linux kouluissa -projekti
Edellisenä vuonna käynnistetty Linux kouluissa -projekti sai aikaiseksi muutamia
näkyviä tuloksia. Jäsenillä ei ole resursseja toimia koulujen Linux-tukihenkilöinä, joten
projektissa pyritiin kokoamaan ja julkaisemaan kouluja hyödyttävää tietoa sekä
edistämään Linuxia sekä vapaita ohjelmia käyttävien oppilaitosten keskinäistä
yhteistyötä.
Huhtikuussa Arto Teräs piti Hämeenlinnassa ITK-päivillä esitelmän aiheesta
Linux-ratkaisut kouluympäristössä. Projektin vetäjä Panu Hällfors sai syksyllä
valmiiksi kaksi yhteenvetoa, joista toinen käsitteli itse projektin tilaa, toinen taas
kartoitti koulujen Linux-käyttöä sekä esitteli Linux-pohjaisia ratkaisuja erityisesti
koulujen tarpeisiin. Panu piti lisäksi lyhyen esityksen projektista sekä elokuussa
Ranskassa Libre Software Meeting -tapahtumassa että syksyllä Helsingissä FLUGin
esittelypäivillä. Joulukuun puolivälissä Panu Hällfors vetäytyi projektin johdosta ja
uutena vetäjänä aloitti Asmo Koskinen.
Linuxia jo käyttäviltä kouluilta pyydettiin raportteja heidän kokemuksistaan.
Kirjoittamisen avuksi laadittiin ohjeellinen raporttipohja. Valmiita raportteja saatiin
kouluilta yhteensä kolme kappaletta, ja ne julkaistiin projektin www-sivuilla.
Postituslistalla oli mukana sekä oppilaitosten että FLUGin edustajia, listalla sekä
keskusteltiin itse projektista että ratkottiin Linux-ongelmia.
Kannanotot
FLUG otti vuoden 2002 aikana kahdesti kantaa lakialoitteisiin, jotka toteutuessaan
koskettaisivat erityisesti Linux-käyttäjiä. Molemmat kannanotot laadittiin ja julkaistiin
yhdessä Suomen Unix-käyttäjien yhdistyksen kanssa.
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Ensimmäisessä kannanotossa kohteena oli EU:n direktiiviehdotus, joka
toteutuessaan sallisi tietokoneohjelmien patentoinnin. EFFi ry, MySQL AB:n ja SOT
Oy olivat jo aiemmin jättäneet aiheesta Kauppa- ja teollisuusministeriölle lausunnon,
jossa vastustettiin patentointia. FLUGin ja FUUGin kannanotossa tuettiin tätä
lausuntoa sekä selvitettiin mitä direktiivi toteutuessaan merkitsisi erityisesti Linuxin ja
muiden UNIX/POSIX-järjestelmien käyttäjille. Yhteenvetona todettiin, että
tekijänoikeus tarjoaa jo nyt tietokoneohjelmille riittävän suojan ja antaa tasapuoliset
kilpailumahdollisuudet eri lisenssimalleilla kehitettäville sovelluksille.
Toinen kannanotto koski tekijänoikeustoimikunnan mietintöä, jonka pohjalta
valmisteltiin uutta tekijänoikeuslainsäädäntöä. Mietinnön Linux-käyttäjien kannalta
hälyttävin kohta oli ehdotus, että jos teos on suojattu esimerkiksi kopioinnilta
teknisellä suojakeinolla, suojauksen murtaminen olisi lailla kiellettyä. Tämä olisi
käytännössä estänyt mm. avoimeen lähdekoodiin pohjautuvien DVD-soitto-ohjelmien
laillisen käytön ja levittämisen, sekä varmuuskopioiden ottamisen suojatuista
teoksista. FLUGin ja FUUGin kannanotossa vaadittiin että lainsäädännön tulee
turvata kuluttajille tietyt perusoikeudet käyttää laillisesti hankkimaansa aineistoa,
vaikka tekijänoikeuden omistajat olisivatkin yrittäneet estää näiden oikeuksien
käyttämisen.
Ennen lausuntojen lähettämistä FLUGin jäsenistöltä kysyttiin postituslistalla
mielipidettä ja pyydettiin kommentteja. Molemmissa tapauksissa jäsenistö
huomattavan yksimielisesti kannatti julkaisemista. Mediassa lausunnot huomioitiin
muutamassa pikku-uutisessa.
Patentointiasiassa Suomi antoi lokakuussa FLUGin lausunnon vastaisesti direktiiviä
puoltavan kannanoton, mutta asian käsittely unionissa on vielä kesken.
Tekijänoikeuslaista syntyi laaja julkinen keskustelu, ja lain toimeenpano viivästyi.
Lakiehdotusta myös jo vuoden 2002 aikana muutettiin jonkin verran FLUGin
lausunnon pohjana alunperin olleesta muodosta. Electronic Frontier Finland ry on
ollut asiassa erityisen aktiivinen, ja heidän vaatimuksensa ovat olleet
samansuuntaisia kuin FLUGin. Jatkossa voidaan harkita onko FLUGin syytä ottaa
asiaan uudestaan kantaa.
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TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2003
Kassa kauden alussa

3087,49 €

Uudet jäsenet
Kannatusjäsenmaksut
Jäsenmaksut vanhalla summalla
Jäsenmaksut
LDD arvat + muu myynti
Yhteensä

1060,00 €
3000,00 €
752,28 €
2625,00 €
273,00 €
7710,28 €

Tulot

Menot
Siirtovaraukset
Pankki
Vuosikokous
LDD
Muut
Yhteensä

229,51 €
1083,38 €
4354,65 €
1546,19 €
7213,73 €

Tilin saldo
Käteiskassa
Siirtovaraukset

3432,89 €
313,00 €
-147,18 €

Varallisuus 31.12.2002
Voitto

3596,71 €
509,22 €

Tilanne

+ 121,53 €
+ 25,65 €
+ 147,18 €
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.2002 - 31.12.2002 hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 3.576,71 € on laadittu
kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja
määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät
tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallitukselle.
Helsingissä, 7.2.2003

Arsi Moilanen

Pekka Varis
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TOIMINTASUUNNITELMA 2003
Yhdistys pyrkii tukemaan Suomen Linux-käyttäjiä ja Linuxiin liittyvää toimintaa.
Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitelmana on järjestää yksi iso esittelytilaisuus
syksyllä 2003 ja tämän lisäksi mahdollisesti muita pienempiä tapahtumia. Jäsenistölle
suunnattua toimintaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi järjestämällä
säännöllisiä teemailtoja, jotka alkavat keväällä.
Postituslistan ylläpitoa jatketaan ja www-sivuja kehitetään entistä paremmaksi kaikille
avoimeksi tietolähteeksi. Linux kouluissa -projektissa kerätään tietoa opettajien ja
oppilaiden tarpeista ja autetaan resurssien puitteissa oppilaitoksia suunnittelemaan ja
toteuttamaan hyviä tietotekniikkaratkaisuja.
Tietoisuutta Linuxista ja FLUGin toiminnasta edistetään olemalla yhteydessä mediaan
ja tekemällä yhteistyötä alan yritysten kanssa.
Q1
Q2
Q3
Q4

Vuosikokous, Teemailtoja
Pieni esittelytapahtuma, Teemailtoja
Teemailtoja
Suuri esittelytapahtuma, Teemailtoja, Pikkujoulut
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TULO- JA MENOARVIO 2003
Vuoden 2002 arvio ja toteutuma
Arvio/EUR

Toteutuma/EUR

Jäsenmaksutulot
Muut tulot
Tulot yhteensä

9350
1400
10750

7437,28
251,00
7688,28

Pieni Linux tapahtuma
FLUG Suomessa
Vanhan tapahtuma
Jäsenkortit
Muut kulut
Menot yhteensä

1500
500
6700
1200
800
10700

2859,08
7213,73

50

474,55

ALI/YLIJÄÄMÄ

4354,65

Vuoden 2003 tulo- ja menoarvio
EUR
Jäsenmaksutulot
Muut tulot
Yhteensä

8950
1000
9950

Vuosikokous
Teemaillat
Pieni Linux tapahtuma
Vanhan tapahtuma
Jäsenkortit
Muut kulut
Yhteensä

600
500
1500
5500
1200
650
9950

ALI/YLIJÄÄMÄ

0

Jäsenmaksutuloihin on laskettu 250 vanhaa jäsentä, 60 uutta jäsentä ja 8
kannatusjäsentä.
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SÄÄNTÖMUUTOKSET
6. Hallitus
Muutetaan hallituksen toimikaudeksi kalenterivuosi. Muutettu kohta
kokonaisuudessaan:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi ja enintään yhdeksän
muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokoukset
Muutettu kohta kokonaisuudessaan:
Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta, joiden käsiteltävät asiat ovat 11.
kohdan mukaiset. Vuotuiset kokoukset on pidettävä tammi-maaliskuussa
(kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous.)
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksesta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
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11. Vuotuiset kokoukset
Muutettu kohta kokonaisuudessaan:
Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Käsitellään muut asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvolliselle
7. Käsitellään muut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

