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TERVETULOA!  
VUORIMIESPÄIVÄT 
2019
Tavoitteemme on olla fossiilivapaa yritys  
vuoteen 2045 mennessä. Vuoria ei valloiteta 
yksin – teemme tulevaisuudesta paremman 
yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Isännöimme vuoden 2019 Vuorimiespäiviä  
ja kutsummekin sinut tapahtumaan  
kuulemaan lisää Sustainability expedition - 
ohjelmastamme. Toivottavasti tulet mukaan 
kestävän kehityksen matkallemme.
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Tervetuloa!
PERJANTAI 29.3.2019
Messukeskus Siipi (Messuaukio 1, 00521 Helsinki)

Sisäänkäynti Siiven pääovesta Hotelli Holiday Innin vieressä.
Kulkuyhteydet ja pysäköintiohjeet:  
www.messukeskus.com/Messukeskus/Tulo-ohjeet/ 

08.00 Ilmoittautuminen
09.00  Vuosikokous, sali 101
  Yhdistyksen puheenjohtaja, DI Jari Rosendal  

Alamme teollisuuden tila Suomessa vuonna 2018  
Yhdistyksen sääntöjen 18. §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat 
asiat. Huomionosoitukset. Sääntömuutoksen vahvistaminen   
(ks sivu 17)

TAUKO

11.00  Pääesitelmät, sali 101, teemana 
Vuoriteollisuuden rooli energiamurroksessa.

 * Tulevaisuuden liikenne ja logistiikka
 * Uusiutuva energia, päästötavoitteet
 * Materiaalitekniikka ja raaka-aineet
 * Energian varastointi ja jakelu 
 Mika Anttonen, Chairman, St1 Carbon market 
  Bo Normark, Thematic Leader Smartgrids & Storage  

InnoEnergy, EIT Innoernergy  
  European Battery Alliance, an opportunity for the Mining and  

Metals Industry
  Martin Pei, Executive Vice President & CTO, SSAB
  Towards a fossil free future – development of iron and  

steelmaking technology in Sweden and Finland

12.30 LOUNAS

14.00  JAOSTOJEN VUOSIKOKOUKSET JA ESITELMÄT

GEOLOGIJAOSTO, Sali 207, toinen kerros
 Teppo Arola, Johtava asiantuntija, geoenergia, GTK
 Geoterminen energia Suomessa ja kaivoksissa
 Pekka A. Nurmi, Johtaja, Mineraalitalous, GTK
 Mistä raaka-aineet akkuvallankumoukseen? 
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KAIVOS- JA LOUHINTAJAOSTO, Sali 102
 Jannis Mikkola, Vice President, Sitowise Oy 
  Maanalainen rakentaminen tulevaisuuden liikenneratkaisujen  

mahdollistajana
  Mats Fagerström, Chief Security Officer,  

Helsingin Energiatunnelit Oy 
Maanalainen Helsinki – Energian varastointi ja jakelu nyt ja  
tulevaisuudessa 

RIKASTUS- JA PROSESSIJAOSTO, Sali 206, toinen kerros
  Janne Palosaari, Chief Commercial Officer, Terrafame Oy 
 Terrafamen rooli sähköistyvän liikenteen muutoksessa
 Pekka Suomela, Toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry 
  Ennen kaikkea kaivos – politiikan, median ja akatemian ristiaallokossa
METALLURGIJAOSTO, Sali 208, toinen kerros
 Prof. Mari Lundström, Aalto-yliopisto ja 
 Prof. Timo Fabritius, Oulun yliopisto
  Energiatehokkuutta ja metallien kiertoa – uudet tutkimussuunnat
 - BATCircle – Finnish and European Battery Recycling,
 - Symmet, Symbiosis of Metals Production and Nature
 Jukka Pitkäjärvi, CEO, Ferrovan Oy
 Vanadiini – Tulevaisuuden energiavarasto

SEURALAISTEN OHJELMA
PERJANTAI 29.3.2019
11.00   Kokoontuminen Kaupunginmuseon aulassa (Aleksanterinkatu 16). 

Opastettu tutustuminen Helsingin Empire-keskustan Torikortteleihin 
sekä ”Helsingin valitut palat"-näyttelyyn Kaupunginmuseossa.

12.30-14  Lounas Kaupungintalon ravintolassa

ILLALLISTANSSIAISET, Messukeskus, sisäänkäynti Siiven ovesta. 
Frakki tai smokki
18.45   Kokoontuminen, baarit aulassa
19.15  Siirtyminen juhlasaliin 
19.30  Tilaisuus alkaa

LAUANTAI 30.3.2019
CROWNE PLAZA, Mannerheimintie 50, Helsinki
12.00   Baari avataan, Talvipuutarha
13.00  Lounas
 lounaan jälkeen juhla jatkuu Talvipuutarhassa klo 20 asti
.............................................................................................................

MAKSUT:
Perjantai: lounas 46 €, seuralaisten ohjelma 39 €, illallinen 84 €
Lauantai: lounas 58 €
.............................................................................................................



United. Inspired.

Epiroc – 145-vuotias startup-yritys

Epiroc kehittää ja valmistaa innovatiivisia louhintalaitteita 

ja porakalustoa, kallionvahvistustuotteita sekä rakennus-

koneita. Meillä on yli 13 000 työntekijää yli 150 maassa ja 

145 vuoden kokemus alalta. 

epiroc.fi
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FREDAG 29.3.2019
Helsingfors Mässcentrum Siipi, (Mässplatsen 1, 00521 Helsingfors)

Ingång via Konferenscentret Siipis huvudingång invid entrén till Holiday Inn
Trafikförbindelser och parkering: 
www.messukeskus.com/Messukeskus/Tulo-ohjeet/

08.00  Inregistrering
09.00  Årsmöte, sal 101
 Föreningens ordförande, dipl.ing. Jari Rosendal
 Branschöversikt för år 2018
  På årsmötet ankommande ärenden enligt § 18 i föreningens  

stadgar. Hedersbetygelser. Fastställelse av stadgeändringar  
(se sid 17). 

PAUS

11.00  Föredrag i sal 101. Temat för föredragen:
  Bergsindustrins roll i den pågående omvandlingen av  

energihushållningen.
	 *	Hur	ser	trafiken	och	logistiken	ut	i	framtiden	
 * Förnybar energi, målsättningar för minskade utsläpp
 * Materialteknik och råmaterial
 * Lagring och distribution av energi
 Mika Anttonen, Chairman, St1 Carbon market
 Bo Normark, Thematic Leader Smartgrids & Storage
 InnoEnergy, EIT Innoenergy
  European Battery Alliance, an opportunity for the Mining and 

Metals Industry
 Martin Pei, Executive Vice President & CTO, SSAB
  Towards a fossil free future – development of iron and steel-

making technology in Sweden and Finland

12.30  LUNCH

14.00 SEKTIONERNAS ÅRSMÖTEN OCH FÖREDRAG

GEOLOGSEKTIONEN, Sal 207, en våning upp
 Teppo Arola, Ledande expert, geoenergi, GFC
 Geoterminen energia Suomessa ja kaivoksissa
 Pekka A. Nurmi, Direktör, Mineralenergi, GFC
 Mistä raaka-aineet akkuvallankumoukseen?
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KAI-
VOS- JA TEOLLI-

SUUS- 
PALVELUJEN ERIKOISOSAAJA

KYSY LISÄÄ:
Tapojärvi Oy

Henri Pilventö 
Kaupallinen johtaja / CCO

Tel. +358 40 1604 414

KAIVOS- JA  
TEOLLISUUSPALVELUJEN  

ERIKOISOSAAJA

 KIERTO- 
TALOUDEN  

ROHKEA  
EDISTÄJÄ

Työskentelemme  
maanalaisissa kaivoksissa,  
avolouhoksissa ja erilaisten  
teollisuusalojen parissa.

Tuotteistamme teollisuuden 
sivutuotteet ja kehitämme 
uutta liiketoimintaa  
materiaalien ympärille.  

Palvelemme turvallisesti,  
tehokkaasti ja laadukkaasti.
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GRUV- OCH BERGSPRÄNGNINGSSEKTIONEN, Sal 102
 Jannis Mikkola, Vice President, Sitowise Oy 
  Maanalainen rakentaminen tulevaisuuden liikenneratkaisujen  

mahdollistajana
  Mats Fagerström, Chief Security Officer,  

Helsingin Energiatunnelit Oy 
Maanalainen Helsinki - Energian varastointi ja jakelu nyt ja  
tulevaisuudessa 

ANRIKNINGS- OCH PROCESSEKTIONEN, Sal 206, en trappa upp
 Janne Palosaari, Chief Commercial Officer, Terrafame Oy
 Terrafamen rooli sähköistyvän liikenteen muutoksessa
 Pekka Suomela, Ombudsman, Kaivosteollisuus ry
 Ennen kaikkea kaivos – politiikan, median ja akatemian ristiaallokossa
METALLURGSEKTIONEN, Sal 208, en trappa upp
 Professor Mari Lundström, Aalto-universitetet och 
 Professor Timo Fabritius Uleåborgs universitet
 Energiatehokkuutta ja metallien kiertoa – uudet tutkimussuunnat
 - BATCirle – Finnish and European Battery Recycling,
 - Symmet, Symbiosis of Metals Production and Nature
 Jukka Pitkäjärvi, CEO, Ferrovan Oy
 Vanadiini – Tulevaisuuden energiavarasto
PROGRAM FÖR FÖLJESLAGARE
FREDAG 29.3.2019
11.00   Samling i Helsingfors stadsmuseums aula (Alexandersgatan 16). 

Guidad rundvandring i torgkvarteren i stadens Empire-centrum samt 
besök på stadsmuseets utställning ”Smakbitar från Helsingfors”

12.30-14 Lunch i Stadshusets restaurant

SUPÉ DANSANT, Mässcentret, ingång via Siipis huvudingång. Frack 
eller smoking
18.45  Samling, barservering i aulan
19.15  Förflyttning till festsalen
19.30  Supén inleds

LÖRDAG 30.3.2019
CROWNE PLAZA, Mannerheimvägen 50, Helsingfors
12.00  Baren öppnas i Vinterträdgården
13.00   Lunch, efter lunchen fortsätter festen i Vinterträdgården  
 fram till kl. 20.00
.............................................................................................................

AVGIFTER
Fredagens lunch 46 €, programmet för följeslagarna 39 €, supén 84 €
Lördagens lunch 58 €
.............................................................................................................
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www.poyry.fi

Kumppanisi  
digitaaliseen 
muutokseen

Kaivos- ja metalliteollisuuden tekninen prosessiosaamisemme 
yhdistettynä asiakkaidemme operatiivisen liiketoiminnan 
tuntemukseen mahdollistavat tehokkuuden sekä tuottavuuden 
parantamisen digitalisoinnin avulla.
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HOTELLIVARAUKSET – HOTELLBOKNINGAR

www.poyry.fi

Kumppanisi  
digitaaliseen 
muutokseen

Kaivos- ja metalliteollisuuden tekninen prosessiosaamisemme 
yhdistettynä asiakkaidemme operatiivisen liiketoiminnan 
tuntemukseen mahdollistavat tehokkuuden sekä tuottavuuden 
parantamisen digitalisoinnin avulla.

Vuorimiespiäivien osallistujille on varattu 
avoimia hotellikiintiöitä ajalle 28.-31.3.2019 
(paitsi Holiday Inn City Centre 29.-31.3.2019). 
Kiintiöt ovat voimassa niin kauan kuin 
huoneita riittää. Huoneita varatessanne 
ilmoittakaa varaustunnus ”vuorimiespäivät 2019”.

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki
1 hh 139 €/yö ja 2 hh 159 €/yö
Puhelin: 020 12340600
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi

Radisson Blu Plaza Hotel
Mikonkatu 23, 00100 Helsinki
1 hh 125 €/yö ja 2 hh 145 €/yö 
Puhelin: 020 1234700
Sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com      

Hotelli Holiday Inn Helsinki - Expo 
Messuaukio 1, 00520 Helsinki 
1 hh 99 €/yö ja 2 hh 115 €/yö 
Puhelin: 09 6899 9025
Sähköposti: expo@holidayinnhelsinki.fi 

Holiday Inn Helsinki City Centre 
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki 
1 hh 106 €/yö ja 2 hh 121 €/yö 
Puhelin: 09 5425 5000
Sähköposti: hihcc@holidayinnhelsinki.fi 

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia
1 hh 109 €/yö ja 2 hh 129 €/yö
Puhelin: 09 2521 0000
Sähköposti: hotel@crowneplazahelsinki.fi

För deltagarna i Bergsmannadagarna har rumsreserveringar gjorts för tiden 28.-31.3.2019 
(Holiday Inn City Centre 29.-31.3.2019). Kvoterna är i kraft så länge lediga rum finns. 
Använd koden ”vuorimiespäivät 2019” vid inbokningen.



METALLEJA ENERGIA-
MURROKSEN TARPEISIIN

AA Sakatti Mining Oy 
vastuullista kaivostoimintaa
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VUORIMIESPÄIVIEN VARAUSJÄR-
JESTELMÄ UUSIUTUU TÄYSIN! Uusi 
järjestely saattaa aiheuttaa aluksi häm-
mennystä, mutta sisäänajon jälkeen se 
varmasti helpottaa niin ilmoittautumista, 
pöytävarauksia kuin yhdistyksen maksu-
liikennettäkin. 

ILMOITTAUTUMINEN, PÖYTÄ- 
VARAUKSET JA MAKSAMINEN 
tehdään nyt yhdellä kertaa uusilla verkko-
sivuillamme osoitteessa:.
www.vuorimiesyhdistys.fi/vmp2019
Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhtey-
dessä samoin kuin vaikkapa leffalippuja 
ostettaessa. Tämä tarkoittaa, että pöytä-
seurueiden tulee etukäteen sopia, kuka 
pöytävarauksen tekee ja maksaa koko 
ryhmän puolesta – tai pöytäseurueen on 
koordinoitava erikseen tehtävät varaukset 
samaan pöytään. Myös seuralaisen nimet 
on kirjoitettava pöytävarauksiin.

AIKATAULU: Ilmoittautuminen ja pöy-
tävaraukset avataan 28.2.2019 klo 9. 
Voit ilmoittautua loppuun saakka, mutta 
pöytävaraukset on tehtävä viimeistään 
20.3.2019. Näin varmistat hyvät paikat 
itsellesi ja  seurueellesi.

YRITYKSET voivat tehdä kokonaisten 
pöytien varauksia ennakkoon osoitteessa 
poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi. Eri-
tyisesti kahden tai useamman vierekkäisen 
pöydän ennakkovaraus on syytä tehdä 
ajoissa. Yrityksille säilyy myös laskutus-
mahdollisuus pöytien maksamisessa. 
Yritysten pöytien varauksiin liittyviin kysy-
myksiin vastaavat Atte-Mainio Harrikari ja 
Waltteri Leskinen.

ERITYISRUOKAVALIOT on ilmoitettava 
ilmoittautumisen yhteydessä, joten var-
mistathan tiedot etukäteen seurueeltasi. 
Tieto välittyy kaikkiin tilaisuuksiin.

OHJEET: Tarkemmat ja päivittyvät ohjeet 
näet verkkosivuillamme ennen ilmoit-
taumisten avaamista. Luonnollisesti myös 
neuvomme parhaan kykymme mukaan. 
Uuden järjestelmän sisäänajosta ja kehit-
tämisestä vastaavat Topias Siren ja Ted 
Nuorivaara. Ohjeita voi kysyä kaikilta lo-
pussa mainituilta henkilöiltä.

JÄSENNUMEROA ei enää ei tarvita 
va raus ten yhteydessä.

TIEDUSTELUT:
Ilmoittautumisiin ja pöytävarauksiin liittyvät 
kysymykset: 
ilmoittautuminen@vuorimiesyhdistys.fi

Ilmoittautuminen puhelimitse: 
Sauli Rytkönen, 050 3435983

Pöytävarauksiin liittyvät kysymykset: 
poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi
Atte-Mainio Harrikari, 045 1321026 ja
Waltteri Leskinen, 044 2631339

Jäsentietojen päivitys: 
leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi
Leena Vanhatalo, 050 3834163

Ilmoittautumisjärjestelmän toimintaan ja 
kehittämiseen liittyvät kysymykset: 
webmaster@vuorimiesyhdistys.fi
Topias Siren, 050 3549582 ja 
Ted Nuorivaara, 050 3441879
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EI VAIN KALKKIA
VAAN KAIVOS TÄYNNÄ  

MAHDOLLISUUKSIA 

www.nordkalk.com

Member of Rettig Group
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ETT HELT NYTT SYSTEM TAS I BRUK 
FÖR REGISTRERINGEN TILL BERGS-
MANNADAGARNA! Systemet kan till 
en början skapa förvirring, men väl inkört 
underlättar det såväl anmälningar och 
bordsreservationer som den betalnings- 
rörelse som därtill hör.

ANMÄLNINGAR, BORDSRESERVE-
RINGAR OCH BETALNING görs nu på 
en och samma gång på föreningens nya 
webbsidor under adressen:
www.vuorimiesyhdistys.fi/vmp2019
Betalningen sker i samband med anmä-
lan på samma sätt som exempelvis då 
man köper biobiljetter. Det här innebär 
att då det är fråga om bordssällskap bör 
man på förhand komma överens om vem 
som sköter bordsreserveringen och be-
talar för hela sällskapet. Alternativet är att 
sällskapet koordinerar sina  reserveringar 
så att de gäller samma bord. I samband 
med reserveringen bör även följeslaga-
rens namn skriftligen uppges 

ANMÄLNINGAR OCH BORDS- 
RESERVERINGAR kan göras fr.o.m den 
28.2.2019 kl. 9. Tiden för bordsreserve-
ringar utgår dock den 20.3.2019. Genom 
att göra din reservering före det försäkrar 
du dig och ditt sällskap om en god plats. 

FÖRETAGEN kan på förhand reservera 
hela bord under adress poytavaraukset@
vuorimiesyhdistys.fi. Det är skäl att göra 
förhandsreserveringen i tid om man vill 
ha två eller flera bord intill varandra. Fö-
retagen kan faktureras i efterhand. Atte-
Mainio Harrikari och Waltteri Leskinen 
svarar på frågor som rör reserveringar 
gjorda av företag.

ÖNSKEMÅL OM SPECIALDIETER bör 
göras i samband med anmälan. Var god 
och ta reda på om det i ditt sällskap finns 
sådana behov. Uppgifterna förmedlas till 
alla evenemang.

INSTRUKTIONER: Utförliga och upp-
daterade instruktioner finner du på våra 
webbsidor redan före det anmälningstiden 
börjar. Självfallet står vi till tjänst med råd 
om hur du skall gå till väga. Topias Siren 
och Ted Nuorivaara ansvarar för inkörning-
en och utvecklingen av det nya systemet. 
Deras kontaktuppgifter finner du nere på 
sidan.

MEDLEMSNUMMER behövs inte längre 
då du gör dina reserveringar

FÖRFRÅGNINGAR:
Frågor som rör anmälan och 
bordsreserveringar: 
ilmoittautuminen@vuorimiesyhdistys.fi

Anmälan per telefon: 
Sauli Rytkönen, 050 3435983

Frågor som rör bordsreserveringar: 
poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi 
Atte-Mainio Harrikari, 045 1321026 och 
Waltteri Leskinen, 044 2631339

Uppdatering av medlemsuppgifter: 
leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi

Frågor som rör anmälningssystemets 
funktion och utveckling:
webmaster@vuorimiesyhdistys.fi   
Topias Siren, 050 3549582 och Ted 
Nuorivaara, 050 3441879
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JOHTAVA TEKNOLOGIA
PAIKALLINEN PALVELU
Tarjontamme ja tuotekehityksemme perustuvat alan
vaatimusten tuntemiseen. Tarjoamme sinulle korkealaatuiset 
laitteet ja kattavat jälkimarkkinapalvelut maanpäälliseen 
ja -alaiseen poraukseen, murskaukseen ja seulontaan, 
lastaukseen ja kuljettamiseen sekä kalliorakentamiseen. 

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK
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SÄÄNTÖMUUTOKSEN VAHVISTAMINEN
Vuosikokouksessa 2018 hyväksyttiin ensimmäisen kerran sääntömuutos, 
joka koskee nuoren jäsenen hyväksymiskriteereitten sanamuotoa. Tämän 
muutoksen mukaisesti on jo toimittu. Sääntömuutos hyväksyttäneen 
toiseen kertaan tässä vuosikokouksessa, jolloin se astuu virallisesti voi-
maan. Muutettavat kohdat on lihavoitu.

FASTSTÄLLELSE AV STADGEÄNDRINGAR
Vid årsmötet 2018 godkändes en stadgeändring gällande de kriterier 
som tillämpas vid antagandet av unga föreningsmedlemmar. Formule-
ringarna som då godkändes har redan tillämpats i praktiken. Årsmötet 
föreslås än en gång godkänna stadgeändringen varefter den träder 
officiellt i kraft. I de nedanstående paragraftexterna är ändringarna mar-
kerade i halvfet stil.

5§
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 2§:n aloilla toimiva henkilö, 
joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen yliopiston loppututkinnon tai jolla 
muuten voidaan katsoa olevan vastaava ammattitaito tai poikkeustapa-
uksissa muullakin alalla toimiva huomattavan ansioitunut henkilö.
Nuoreksi jäseneksi voidaan valita 2§:n alaan liittyvää ylempää kor-
keakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva, joka on 
joko suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai on opinnoissaan 
suorittanut vähintään alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat 
opinnot. Nuori jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen toimintaan, 
mutta ei äänestyksiin.

8§
Hakemus nuoreksi jäseneksi on jätettävä jäsenhakemuskaavakkeella sille 
jaostolle, johon hakija haluaa kuulua. Jäsenhakemukseen on liitettävä 
opintorekisteriote ja suoritetun kandidaatin tutkintotodistuksen kopio. 
Nuoreksi jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus jaoston 
esityksestä. Nuoren jäsenen jäsenyysaika on enintään viisi vuotta. Nuori 
jäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ilmoitettuaan jaostolle tutkinnon 
suorittamisesta. Jos nuori jäsen ei jäsenyysaikana suorita tutkintoa, 
hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
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Ilmoittautuminen ja pöytävaraukset alkavat verkkosivuillamme 
28.2.2019 klo 9. 

Tänä vuonna pöytävaraukset tehdään ja maksetaan samalla kertaa ilmoittautumisen 
yhteydessä. Siksi sinun tulee koota lista kerralla ilmoitettavasta pöytäseurueestasi nimi-
neen ja erityisruokavalioineen valmiiksi jo ennen varausjärjestelmän aukeamista. Katso 
ohjeet sivulta 13. Tarkemmat ohjeet julkaistaan verkkosivuillamme. 

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa :
https://vuorimiesyhdistys.fi/vmp2019/

Mikäli et ole aktivoinut jäsenrekisterin tietojasi tai et saa yhdistyksen sähköposteja, ota 
yhteys Leena Vanhataloon.

Jäsentietojen päivitys: leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi

Leena Vanhatalo, 050 3834 163

Anmälningar och bordsreserveringar kan göras på våra webbsidor fr.o.m den
28.2.2019 kl 9.

I år görs och betalas bordsreserveringarna samtidigt med det du anmäler dig. Du bör 
göra upp en lista över namnen på de personer som ingår i ditt bordssällskap. Av listan 
bör framgå eventuella önskemål om specialdiet. Det är skäl att göra upp listorna i tid. 
Se instruktionerna på sid 15. Utförliga instruktioner publiceras även på våra webbsidor.

Anmälningarna görs på adressen
https://vuorimiesyhdistys.fi/vmp2019/

Ifall du inte aktiverat dina uppgifter i medlemsregistret eller om föreningens e-post inte 
når dig kan du ta kontakt med Leena Vanhatalo.

Uppdateringen av medlemsuppgifter: leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi

Leena Vanhatalo, 050 3834 163


