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HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
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§ 171

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

11/2021

asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartauden.
§ 172

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). 15.3.2021 voimaan astuneen kirkkolain muutoksen perusteella myös
sähköinen kokous on mahdollinen.
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1)

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 10.11.2021.
Suoritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 6 kirkkoneuvoston
jäsentä ja 0 varajäsentä, etäyhteyden päässä 1 jäsentä ja 0 varajäsentä.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
§ 173

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jan
Walldénia ja Maria-Elina Heikkilää. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Esityksen mukaan.
§ 174

Pöytäkirjan nähtävillä olo

asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on
nähtävillä 19.11. – 2.12.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana klo 9–13.
Päätös: Esityksen mukaan.
§ 175

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsun päivämäärä korjattiin oikeaksi 17.11.2021.
Päätös: Esityslistan mukaan.
Liite 1 /Kneuv. 17.11.2021 § 175
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§ 176

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

11/2021

Vuoden 2022 kolehtisuunnitelman vahvistaminen tammi-toukokuiden
osalta
asia n:o 6
Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman, jota on noudatettava (KL
4 2,2, KL 22 2,1.9, KJ 2 8)

Vuoden 2021 aikana seurakuntaan on saapunut kolehtianomuksia vuodelle
2022, Anomukset on koottu liitteeseen 2.
Kirkkohallitus on määrännyt osan vuoden 2022 kolehdeista yleiskirjeen 24/2021
liitteessä. Samassa yleiskirjeessä on mainittu kirkkohallituksen määräämät,
ajanjaksoon sijoittuvat kolehdit.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ei ole vielä määrännyt hiippakunnallisia kolehteja ja niiden ajankohtaa. Perinteisesti ne ovat sijoittuneet kesä-syyskuille, joten sen vuoksi käsitellään vain alkuvuoden kolehtisuunnitelmaa.
Kirkkoherra Kauranne täydensi yleiskirjeen 24/2021 kolehtisuunnitelmapohjaa
(liite 3) tammi-toukokuiden osalta sijoittamalla sinne kaksi kirkkohallituksen
ajankohtaan sidottua kolehtia sekä kolmetoista kolehtikohdetta, jotka ovat kirkkohallituksen suosituslistalla. Tehdyt lisäykset on korostettu väreillä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran laatiman päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelmaehdotuksen ajanjaksolle 1.1.-29.5.2022 (liite 3),
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja
3) vahvistaa sen seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi ko. ajanjaksolle.
4) Mikäli hiippakunnan määräämä kolehti osuu ko. ajanjaksolle, antaa kirkkoneuvosto kirkkoherralle oikeuden muokata kolehtikohdetta tuon pyhän osalta
vastaamaan hiippakunnan antamaa määräystä.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liitteet 2 ja 3 Kneuv. 17.11.2021 § 176
LaVa-harkinta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: -Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 177

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

11/2021

Hausjärven kirkon lämmitys- ja valaistusvalvontalaitteiston päivittäminen
asia n:o 7
Hausjärven kirkon Computec-ohjelma vaatii päivittämistä. Tällä ohjelmalla valvotaan ja ohjataan kirkon lämmitystä ja ulkovalaistusta. Kun kirkon kannettava
tietokone vaihdettiin uuteen, tämä uusi käyttöjärjestelmä ei tue enää vanhaa
alakeskusohjelmaa. Järjestelmä on kytketty kirkkoverkkoon.
Computec-ohjelman on toimittanut Caverion Oy, josta asiantuntija kävi toteamassa ongelman. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitsee uusia keskusyksikkö ja
piirtää kuvat uudestaan, jotka tallennetaan keskusyksikköön eivätkä enää ole
tietokonesidonnaisia. Samoin tehdään valmius, että kirkon säätöjärjestelmiä
voidaan valvoa myös muista kiinteistöistä. It-alue hoitaa Caverion Oy:n kanssa
yhteistyönä etäkäytön muista kiinteistöistä.
Tämä työ tulee maksamaan 3.658 euroa sis. alv. Samalla vaihdetaan alakeskuksen säätimen paristo, jotta ohjelmat eivät katoa sähkökatkoksen aikana.
Talousarviossa investoinneissa on varattuna yllättäviin menoihin 20.000 euroa,
jota tullaan käyttämään tähän Computec-ohjelman päivittämiseen.
Varaudutaan 4.000 euroon, jos tulee vielä jotain yllättävää.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että varataan ennalta-arvaamattomiin
menoihin varatusta rahasta 4.000 euroa Hausjärven kirkon Computec-ohjelman
päivittämiseen sekä etäkäytön mahdollistamiseen lämmitys- ja ulkovalo-ohjaukselle.
Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 178

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Työryhmä henkilöstöstrategian laatimista varten

11/2021

asia n:o 8

Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategiatyöryhmä on aloittanut kiinteistöstrategian laatimisen. Tämän seurauksena on tarkoitus aloitta henkilöstöstrategian laatiminen vuonna 2022. Henkilöstöstrategian laatimisessa varaudutaan
toiminnallisiin sekä taloudellisiin tarpeisiin ja haasteisiin olemassa olevia resursseja uudelleen kohdentamalla, tehtävänkuvia läpikäymällä sekä kehittämällä
työsopimussuhde- ja virkasuhderakennetta. Kun henkilöstössä tapahtuu muutoksia, on muutosten yhteydessä mahdollista käydä läpi tehtävänkuvia ja huomioida tehtävien uudelleenjärjestelyjä.
Henkilöstöstrategian laatimista varten tulee muodostaa työryhmä, johon kuuluu
sekä työnantajan sekä luottamushenkilöiden edustajia. Valmistuttuaan henkilöstöstrategia on hyvä viedä myös yhteistyötoimikunnan nähtäväksi lausuntoa varten.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö edustavat työnantajaa henkilöstöstrategia työryhmässä.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöstrategiaryhmään keskuudestaan kolme luottamushenkilöä ja työnantajajäsenten, kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi edustajikseen henkilöstöstrategiaryhmään Päivi
Jokisen, Maria-Elina Heikkilän sekä Timo Silvanin.
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 179

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Maksupäätejärjestelmän uusiminen

11/2021

asia n:o 9

Hausjärven seurakunnassa on ollut käytössä Checkpoint Pos –kassajärjestelmä
korttimaksujen vastaanottamisessa jo muutaman vuoden. Tämä järjestelmä on
toiminut maksupäätelaitteen ja puhelimen kautta. Vuoden vaihteessa Checkpoint Pos –kassajärjestelmäpalvelu lakkaa ja seurakunnan tulee ostaa uusi
maksupäätelaite ja sen yhteyteen käyttöoikeus. (KL luku 15 3§)
Maksupääte on ollut paljon käytössä seurakunnan lähetystyön toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa, joissa on ollut myytävänä tuotteita lähetystyön hyväksi,
mutta myös musiikkityö on käyttänyt sitä konserttilippujen myynnissä. Asiakkaat eivät nykypäivänä pidä käteistä rahaa mukana. Maksupääte mahdollistaa
monipuolisen korttimaksuliikenteen ja se tulee uusia, jo senkin takia, että jossakin vaiheessa voidaan mahdollistaa kolehdin maksaminen korttimaksulla.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy korttimaksun ja sen yhteyteen maksupäätejärjestelmän hankkimisen.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 180

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Investointien osavuosikatsaus

11/2021

(KV)

asia n:o 10

Hausjärven seurakunnan investoinneista eivät kaikki ole vielä valmistuneet lokakuun loppuun mennessä. Mommilan sähkötaulun uusimista ei tarvinnut suorittaa, sillä vanha sähkötaulu tarkastettiin ja heloja kiinnitettiin. Mommilan kirkon
lämmityksen kontaktori uusittiin, sillä se oli tullut jo käyttöikänsä päähän. Investoinnin vaativat korjaukset ja muutoksen suoritettiin 9.11., joten kustannustieto on vielä tulematta.
Mommilan kirkon vesikaton maalaus on valmistunut ja investointikustannukset
jäivät reilusti arvioidusta eli alittivat 21529,80 euroa. Samoin Hausjärven kirkon
etelä-päädyn sadevesiviemäröinnin kustannukset jäivät arvioidusta. Kustannukset olivat 1500,06 euroa. Hausjärven kirkon kivijalan sekä kirkon sivurakennuksen kivijalan korjaus ja maalaus ylittivät arvion 2092,00 eurolla. Oitin seurakuntatalossa tehtiin LVV- kuntotutkimus & ISR-peruskuntoarvio sekä Lämmitystapavertailu takaisinmaksuaikoineen. Tämä investointi ylittyi hieman siitä huolimattakin, että siihen anottiin lisätalousarvio. Ylitys oli kuitenkin vain 337,64 euroa. Tämän investoinnin kustannukseksi tuli 11 037,64 euroa.

Investointiosa toteumavertailu
31.10.2021
Varaus ennalta arvaamattomiin investoint
Mommilan kirkon katon maalaus

TA kuluva2021

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

20 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

Mommilan kirkon sähkötaulun uusiminen

4 500,00

4 500,00

Oitin srk-talo hankesuun. LVI

6 200,00

Pääkirkon Etelä päädyn sadevesiviemäröin
Kirkon kivijalan ja ulko.rak sokkelin ko
Kokonaistulos

Yli/ali

T-%

20 000,00
8 470,20

21 529,80

28,2

4 500,00

10 700,00

11 037,64

-337,64

103,2

4 000,00

4 000,00

1 500,06

2 499,94

37,5

5 100,00

5 100,00

7 192,00

-2 092,00

141,0

74 300,00

28 199,90

46 100,10

38,0

69 800,00

4 500,00

Toteuma
2021

4 500,00

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee investointien toteumien ylitykset ja alitukset ja esittelee ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: ei vakutusta
Toimenpiteet: kvalt.sihteeri
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto
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§ 181

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

11/2021

13.10.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen laillisuusvalvonta ja
päätösten toimeenpano
asia n:o 11
Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty
tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan
valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston kokous pidettiin ke 13.10.2021 Oitin seurakuntatalossa. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 4. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja tehtyjen päätösten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokouksen pöytäkirja läpi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.10.2021 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 /Kneuv 17.11.2021 § 181

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 182

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävästä

11/2021

asia n:o 12

Eron seurakunnan luottamustehtävistä myöntää se toimielin, joka ov valinnut
luottamushenkilön. (KL 26: 3, 6)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittu Esko Ihalainen on anonut eroa
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tehtävästä 1.1.2022 alkaen (liite 5, ei julkinen).
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa eroanomuksen saapuneeksi ja pyytää kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvostoon uuden varapuheenjohtajan vuodeksi 2022.
Päätös: Kirkkoneuvosto toteaa eroanomuksen saapuneen ja suosittelee kirkkovaltuustolle, että Esko Ihalaiselle myönnetään ero kirkkoneuvoston jäsenyydestä.
Liite 5/ Kneuv. 17.11.2021 § 182

LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiselle sekä kvalt sihteerille
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto
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§ 183

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

11/2021

Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen varatun lisätalousarvion siirto vuodelle 2022 (KV)
asia n:o 13

Viite: KV 8/2021 13.10.2021
……………………………….
§ 36
Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen myrskyn jälkeen
asia n:o 9
Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 15.9.2021 § 136
……………………………………………
§ 136
Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen myrskyn jälkeen (KV)
asia n:o 11
Seurakunnan hautausmaakatselmus suoritettiin 7.9.2020 klo 15 – 17. Läsnä olivat Heikki Palkkimäki, Saila Nummela ja Hanna-Maija Mäki-Laurila. Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Keskusteltiin hautojen kuulutuksista, joista on hallinta-aika päättynyt. Asia tuodaan esille kirkkoneuvostoon. Toinen pääasia oli Radanrakentajan hautausmaata kohdannut myrskytuho, joka tuli
yllätyksenä. Yksi puu oli kaatunut aidan päälle, mutta henkilö- ja rakennusvahingoilta vältyttiin.
Hautausmaalla on useita suuria puita, jotka kuuset olisi hyvä kaataa. Männyt jätetään. Tämän
suuruusluokan korjaukseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Puiden kaato sekä kantojen poistaminen sekä mahdollinen toimenpidelupa ovat arviolta 3.000 euroa. Kaadetuista puista on tarkoitus sahauttaa lautaa, hautausmaan aidan uusimista varten. Tämä sahaus olisi arviolta 500 euroa.
Näitä toimenpiteitä varten tarvitaan yhteensä 3.500 euron lisätalousarvio, jotta pystytään saattamaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa, ja saadaan puut sahattua laudoiksi. Kustannukset tulevat siunauskappelin (varikko, hautausmaat) kustannuspaikalle asiantutijapalvelut tilille.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun hautaus-maakatselmusmuistioon ja merkitsee sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 3.500 euron lisätalousarviota hautatoimeen, jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa ja
laudat sahautetuksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite 6 /Kneuv. 15.9.2021 § 136
LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.
Toimenpiteet: k-valt sihteeri
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto
………………………………………..
KV 13.10.2021
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy 3.500 euron lisätalousarvion hautatoimeen,
jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talventuloa ja laudat sahautetuksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyy Radanrakentajien hautausmaalle
3.500 euroa lisätalousarvioksi, jotta saadaan huonokuntoiset puut kaadetuksi, tämän jälkeen
hautausmaa siistityksi sekä laudat sahatuksi, talven aikana. Radanrakentajien hautausmaalle
tehdään kokonaissuunnitelma, aita mukaan lukien.
Liite 4 Kvalt 13.10.2021 § 36
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PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

11/2021

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: Ptk-ote hautausmaatoimisto
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk

…………………………
KN 17.11.2021
Radanrakentajien hautausmaan kunnostaminen vaati maisemaluvan hakemisen
kunnalta, ja maisemalupa tuli lainvoimaiseksi 5.11.2021. Tällä hetkellä ollaan
kuitenkin niin vuoden lopussa, että siirretään hanke vuoden 2022 puolelle, keväällä aloitettavaksi.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että Radanrakentajien hautausmaan kunnostamiseen myönnetty määräraha
siirretään vuodelle 2022
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille
Muutoksenhaku: ei muutoksen hakua
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§ 184

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Tehdyt viranhaltijapäätökset syys-lokakuissa 2021

11/2021

asia n:o 14

Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.9. – 31.10.2021
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

13/2021 Päätös vuosilomajakson siirrosta
14/2021 Päätös vapaapäivien siirrosta sekä saldovapaasta
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

33/2021
34/2021
35/2021
36/2021
37/2021
38/2021
39/2021
40/2021
41/2021

Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös
Päätös

puistopuutarhurin sijaistamisesta
hälytyskorvauksesta
palkkion maksamisesta 29.8.2021
erityisen perusteen maksamisesta
työajan muutoksesta
lisätyöntekijätarpeesta 30.10.2021
kokemusvuosilisästä
vuosiloman siirrosta
suorituslisästä

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset

10/2021

Diakonia-avustus

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhaltijapäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta
Toimenpiteet: -Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 185

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Muut mahdolliset asiat

11/2021

asia n:o 15

Puheenjohtajan päätösesitys: Muut asiat annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: Muita asioita ei ollut.

LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet:-Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 186

Ilmoitusasiat

asia n:o 16

Määräaikainen lastenohjaaja
Määräaikaiseksi lastenohjaajaksi keväälle 2022 on valittu Soile Numminen.
Kirkkoherra tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
Kirkkoneuvoston kokousvaraukset keväälle 2022
12.1. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
9.2. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
9.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
30.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
13.4. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
11.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
Kirkkovaltuuston kokousvaraus keväälle 2022
18.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
Strategiatyöskentely keväällä 2022
Strategiapäivä 2.4.2022 Oitin seurakuntatalo
Ryttylän kirkolta on vuokrattu Hausjärven kunnalle 22,5 m2 kotipalvelun käyttöön.
Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet:-Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto
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HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

§ 187

PÖYTÄKIRJA 17.11.2021

Muutoksenhaun ohjeistaminen

11/2021

asia n:o 17

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 §
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon
(liite 6 )
Liite 6/ Kneuv. 17.11.2021 § 187
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet:-Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 188

Kokouksen päättäminen

asia n:o 18

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.36.
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