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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 61

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on seurakuntaneuvoston
ohjesäännön mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen
kokousta. Seurakuntaneuvoston 2.9.2020 § 32 tekemän päätöksen mukaan
kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää myös pelkästään sähköpostitse.
Esityslista liitteineen on tällöin saatavilla kokouspaikalla. Sähköisiä kokouksia
koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021 ja kirkkohallitus on
poikkeusoloja koskevan sääntelyn nojalla antanut tähän liittyen väliaikaisen
määräyksen seurakuntien hallinnon järjestämisestä 16.3.2021. Kun poikkeusolot on
todettu päättyneeksi 27.4.2021 hallituksen päätöksellä, niin siten myös
Kirkkohallituksen antama väliaikainen määräys sähköisistä kokouksista on
päättynyt. Täten sähköiset kokoukset eivät ole toistaiseksi mahdollisia.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 19.11.2021. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 62

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on heti kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
25.11.–9.12.2021 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun
ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 19.11.–9.12.2021.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Rantti ja Veikko Tuominen.

§ 63

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista lisättynä Muihin asioihin
puun ostotarjousasia, § 69 kohta 1.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2021
- Rakennusavustusuudistus
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8/2021
- Luottamusmieskoulutus sekä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna
2022
(Kirjeet ovat kokouksessa paikan päällä nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja
11.11.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 28.9. ja 2.11.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot -Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio -Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio -Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio -(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa paikan päällä nähtävillä)
Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

C. Viranhaltija- ja hankintapäätöksiä, toimeenpanoja
1. Kirkkoherran päätösluettelo
Viranhaltijan päätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka annetaan tiedoksi
seurakuntaneuvostolle. Päätösluettelo sisältää mm. viranhaltijan päätösvallassa
olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja
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sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen
työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan.
(Päätösluettelo on kokouksessa paikan päällä nähtävillä.)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

D . Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 10/2021.
(Liite saadaan kokouksessa)
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakunnan kuukausiraportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen toimittama seurakunnan
kuukausiraportti 10.2021. (Liite saadaan kokouksessa)
Liite 2
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 65

LAUSUNTO HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
TALOUSARVIOSTA JA TOIMINTASUUNNITELMISTA
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2021 § 91:
Kokouksissaan syys-lokakuun 2021 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat.
Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2023 – 2024.
Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 26.8.2021 § 55
vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat seuraavat:
1) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.
2) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille
seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.
3) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 23.9.2021).
4) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa huomioitu siten, että
määrärahavarauksia on Lammin seurakuntatalon rakentamiseen 3.500.000 euroa, Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan uuden seurakuntatalon suunnitteluun ja rakennuttamiseen 1.500.000 euroa sekä Hauhon
hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen 200.000 euroa. Muiden mahdollisten hankkeiden
rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy.
Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022 ovat 6.788.500 euroa.
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Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022, jotka kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 2.11.2021, lukuun ottamatta ICT-hankintoja, jotka on lisätty listalle
hallinnon esityksenä.
Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2023 – 2024.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 7
mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 – 2024.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille
lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiasta kokouksessaan 16.12.2021 (KJ 10:14).
****
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen vt. talousjohtaja antoi muutetun päätösesityksen.
Vt. talousjohtajan muutettu päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 7
mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 – 2024.
Investointiosa hyväksytään ehdollisena, eli investointilistan kohteiden hankkeet, jotka ovat
kiinteistöstrategiassa heti luovuttavien tai keskipitkällä aikavälillä luovuttavien listalla, pitää vielä
ennen toteuttamistaan hyväksyttää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalla.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille
lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiasta kokouksessaan 16.12.2021 (KJ 10:14).
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt
seurakuntayhtymän toiminta- ja talousarviosuunnitelman ja pyytänyt siitä
seurakuntaneuvostojen lausunnon, jotta yhteinen kirkkovaltuusto voi käsitellä ja
hyväksyä asiakirjan.
Liite 3
Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintaja talousarviosuunnitelman ja antaa siitä lausuntonsa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto käsitteli Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintaja talousarviosuunnitelman ja päätti puoltaa sen hyväksymistä tyytyväisenä siitä,
että siinä on huomioitu Hauhon välttämättömät kiinteistökorjaukset.

§ 66

LAUSUNTO ALOITTEESTA KALVOLAN SEURAKUNNAN LIITTÄMISEKSI
HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTAAN
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2021 § 97: Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on
kokouksessaan 22.9.2021 §:ssä 73 tehnyt aloitteen Kalvolan seurakunnan liittämisestä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Liitoksen toteutuessa Kalvolan
seurakunnan työntekijöistä tulisi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan työntekijöitä ja
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta vastaisi jatkossa seurakuntatyön jatkumisesta ja
toteutumisesta nykyisen Kalvolan seurakunnan alueella. Seurakuntavaalit 2022 käydään tässä
tapauksessa seurakuntaliitos huomioiden. Kalvolan seurakuntaneuvoston aloite liitteenä 15.
Kirkkolain 13. luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä
seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli
tai piispa. Kirkkojärjestyksen 13. luvun 1 §:n mukaan seurakuntaneuvoston aloite lähetetään
yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähettävä se tuomiokapituliin oman lausuntonsa ohessa.
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Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien
kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu
seurakuntajaon muutos koskee. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n mukaan tuomiokapituli voi
määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa tarkoitettua seurakuntajaon
muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen. Tuomiokapituli toimittaa aloitteen ja oman
lausuntonsa aloitteesta kirkkohallitukselle, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2. luvun 6 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on
valmisteltava seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkovaltuustolle osoittamat esitykset ja
aloitteet. Jos tällainen esitys koskee myös seurakuntayhtymän muita seurakuntia, niiden
seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto asiasta.
Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan
ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostoja antamaan lausuntonsa Kalvolan seurakunnan
seurakuntaneuvoston kokouksessaan 22.9.2021 tekemästä aloitteesta Kalvolan seurakunnan
liittäminen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan (liite 15). Edellä mainittujen
seurakuntaneuvostojen tulee lähettää lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.11.2021
mennessä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Kalvolan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 22.9.2021 § 73 tehnyt äänin 7-3
aloitteen Kalvolan seurakunnan liittämiseksi Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan
vuoden 2023 alusta. Perusteina on esitetty negatiivista väestökehitystä ja
taloudellisia haasteita, jotka edellyttäisivät sopeutustoimia.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on edellä kuvatulla
tavalla käsitellyt asiaa ja pyytää muiden seurakuntaneuvostojen lausunnon
aloitteesta ennen asian viemistä yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Kalvolan seurakunnan liittyminen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan lisää
yhtymän epätasapainoa ja on siltä kannalta kielteinen kehityssuunta. Toisaalta
kukin seurakunta tekee omat ratkaisunsa omista lähtökohdistaan, eikä siihen juuri
toisilla ole sanomista.
Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa Kalvolan seurakunnan liittämisestä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan.
Päätös: Hauhon seurakuntaneuvosto päätti keskustelun jälkeen puoltaa Kalvolan
seurakunnan liittämistä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan, vaikka pitää sitä
epäsuotuisana Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kehityksen kannalta.

§ 67

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKEMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2021 § 98: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030,
Kirkon ilmasto-ohjelma
Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus ja Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja
Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.
Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima
järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla
esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen
tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.
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Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen työhön. Järjestelmä
korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta.
Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen
liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen diakonia,
vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa.
Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii
ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa,
jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan
ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja
toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Kirkon ympäristödiplomi myös edellyttää, että jokaisen
toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset.
Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle, ei yhtymän yksittäiselle seurakunnalle.
Yhtymissä diplomin hakemiseen kuitenkin vaaditaan, että ainakin puolet
seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan. Yhtymä päättää
ympäristökatselmuksen tekemisestä ja toteuttamistavasta. Katselmuksen pohjalta laaditaan
ympäristöohjelma. Paikallisseurakunnat osallistuvat katselmuksen ja ympäristöohjelman
tekemiseen.
Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää voimassa olevan käsikirjan ehdot
täyttäville seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille, tuomiokapituleille,
Kirkkohallituksen virastolle, kirkon lähetysjärjestöille ja Järjestöt ja kirkko yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille (kirkkohallitus 29.1.2019). Ympäristödiplomi on
määräaikainen. Se on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.
Ympäristödiplomin hakemisesta Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle päättää yhteinen
kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hankkeen vastuuhenkilön ja asettaa
työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmän tehtävänä on laatia ympäristöohjelma toteutetun
ympäristökatselmuksen pohjalta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä ympäristökatselmus
tehtiin kevään ja kesän 2020 aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää hiippakunnalta auditointia.
Auditoija katselmoi seurakuntayhtymän seurakuntineen ja toteaa, täyttääkö yhtymä diplomin
vaatimukset. Tarvittaessa auditoija pyytää lisäselvityksiä. Auditoija antaa lausunnon
tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä
seurakuntayhtymälle.
Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, HämeenlinnaVanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntia päättämään lähtemisestään mukaan Kirkon
ympäristödiplomin hakemiseen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Seurakuntaneuvostojen
päätökset tulee lähettää yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.11.2021 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seuraavassa kokouksessaan (2.12.2021) Kirkon
ympäristödiplomin hakemisesta, nimeää hankkeelle vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän
valmistelemaan asiaa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän luottamuselimissä on jo pidempään käyty
keskustelua ympäristödiplomin hakemisesta, jonka saaminen olisi oikeastaan
välttämätöntä myönteisen julkisuuskuvan kannaltakin. Yhteinen kirkkoneuvosto on
nyt päättänyt käynnistää hankkeen, joka edellyttää seurakuntien myönteistä
kannanottoa. Ympäristödiplomin hakeminen sopii hyvin Hauhon seurakunnan
uuteen strategiaan, jossa luonto on yhtenä painopistealueena.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää, että Hauhon seurakunta on mukana
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristödiplomin hakemisessa.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
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KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2022
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista. Kirkkohallitus ja Tampereen tuomiokapituli ovat
antaneet omat määräyksensä virallisista kolehdeista ja suositelluista
kolehtikohteista. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lisäksi lueteltu useita
kolehtikohdesuosituksia. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tuomiokapitulin ja
kirkkohallituksen määräämiä kolehtikohteita tulee noudattaa ja niistä voi poiketa
vain erityisistä syistä. Kolehtisuunnitelman laadinnan yhteydessä on myös
huomioitu seurakuntaan eri järjestöiltä tulleet avustus- ja kolehtipyynnöt.
(Kolehtisuunnitelmassa on mustalla kirjaisimilla määrätyt kolehdit, sinisillä
suositellut ja punaisilla omavalintaiset.)
Liite 4
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2022 ja
valtuuttaa kirkkoherran erityistilanteissa tekemään siihen tarvittavia muutoksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 69

MUUT ASIAT
1. Puun ostotarjous
Seurakunta on saanut 22.11.2021 Kallioinen Oy:ltä ostotarjouksen koskien AliMaulan tilalla olevia kolmea visakoivurunkoa. Kyseessä olisi pystykauppa. Tarjous
on MHY:ltä saadun tiedon mukaan hinnaston mukainen: oksavisa 0,50 ja sorvivisa 3
€/kg. Kyseessä ei ole suuri määrä, mutta seurakunnan on järkevää myydä rungot
ennen kuin ne alkavat lahota.
Liite 5
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää myydä omistamaltaan Ali-Maulan kiinteistöltä
visakoivut tarjouksen mukaisesti.
Päätös: Päätettiin pyytää visakoivurungoista vertailun vuoksi toinen tarjous.

2. Seuraava kokous
Esitys: Seuraava kokous pidetään 14.12.2021.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HAUHON SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

§ 70

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.50.

