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Kokousaika

Keskiviikkona 23.1.2019 klo 17 - 18.45

Kokouspaikka

Kokoushuone

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen
Hakala Sinikka, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
Silpola Hannu, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 1 - § 16

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 23.1.2019

Allekirjoitukset Jari Eerola
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Sinikka Hakala

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 24.1. – 23.2.2019

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Room.
12:6-16.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 16.1.2019.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

4§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan,
vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen
sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat
Jari Eerola ja Sinikka Hakala.
Päätös: Hyväksyttiin.
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5§
Sihteerin valinta
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6 § mukaan kokouksen
pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka
voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija.
Seurakuntaneuvoston toimikaudella 2017 - 2018 sihteerin tehtävää on hoitanut
Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja tarvittaessa häntä on sijaistanut kappalainen Sari Järä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
seurakuntaneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2019 - 2020 valitaan Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja häntä tarvittaessa sijaistamaan kappalainen Sari Järä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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6§
Varapuheenjohtajan valinta
KJ 10 luvun § 12 mukaan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana seurakuntaneuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan
valitsema jäsen.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudelle 2019 – 2020.
Päätös: Maria Miettunen ehdotti Jari Eerolaa ja Anu Kerttula ehdotti Ulla
Kartanoa. Äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2019 –
2020 valittiin Ulla Kartano. Jari Eerola 3 ääntä, Ulla Kartano 9 ääntä, 1 ääni
tyhjää.
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7§
Johtoryhmän nimeäminen
Lammin seurakunnassa on vuosien ajan toiminut johtoryhmä. Aikanaan, ennen
seurakuntayhtymän muodostamista, se toimi kirkkoherran ja talouspäällikön tukiryhmänä ensisijaisesti kirkkoneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntayhtymän aikana johtoryhmä on toiminut kirkkoherran tukiryhmänä seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntaneuvosto on myös käyttänyt johtoryhmää työrukkasenaan, jolle se on delegoinut projektiluonteisesti esim. joitain lausunnon antamisia tai edustamisia. Johtoryhmällä ei ole omaa päätösvaltaa.
Seurakuntaneuvoston edellisellä työkaudella 2017 - 2018 johtoryhmän muodostivat edustajat jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (yksi edustaja / ehdokaslista). Lisäksi johtoryhmään kuului seurakuntaneuvoston puheenjohtaja,
joka toimi seurakuntaneuvoston päätöksellä myös sen kokousten puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se nimeää johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirkkoherran tukiryhmänä ensisijaisesti
seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa.
Edelleen esitän, että johtoryhmä muodostetaan siten, että siinä on yksi edustaja
jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (Ylitse rajojen – puolueisiin sitoutumaton ehdokaslista, Keskusta keskellä seurakuntaa ehdokaslista, Seurakunta,
yhteinen asiamme – kokoomus ehdokaslista, Lammin sosialidemokraatit ehdokaslista). Edustajien joukkoon tulee kuulua seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja sekä edustaja, mikäli hän ei jo kuulu edellä mainittuihin, Tuuloksen alueelta.
Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimii sen
koolle kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on seurakuntaneuvoston toimikausi 2019 - 2020.
Päätös: Johtoryhmän toimikaudelle 2019 – 2020 nimettiin Ulla Kartano,
Sirkku Vesanen, Jari Eerola, Mari Huostila, Sinikka Hakala. Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimii koolle kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä.
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8§
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
KL 7 luvun § 7 mukaan seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan asiakirjojen,
kuten sopimusten ja sitoumusten allekirjoittamiseen oikeutetuista.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
Lammin seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on seurakuntaneuvoston puheenjohtajalla (kirkkoherra) ja sihteerillä yhdessä. Heidän estyneinä ollessaan nimenkirjoitusoikeus on viransijaisella.
Päätös: Hyväksyttiin.
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9§
Tuuloksen alueseurakunnan perustaminen
Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 29.5.2018 seuraavasti:
1. Tuuloksen seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään Lammin
seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Laajentuneen Lammin seurakunnan alue käsittää
1.1.2019 alkaen nykyisten Tuuloksen ja Lammin seurakuntien rajojen
mukaisen alueen Hämeenlinnan kaupungissa. Laajentuvan seurakunnan
nimenä on Lammin seurakunta.
2. Tuuloksen seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa 31.12.2018 ja viran haltija
Petri Laine siirretään 1.1.2019 alkaen perustettavaan Lammin seurakunnan
kappalaisen virkaan.
3. Muut Tuuloksen seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja päätoimiset
pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään heille soveltuviin laajentuvan Lammin seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.
4. Tuuloksen seurakunnan omaisuus siirtyy 1.1.2019 alkaen Lammin
seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn
omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten
tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja
ehtojen mukaisesti.
6. Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantulopäivää mahdollisista
valituksista huolimatta.
Edellä mainittu Kirkkohallituksen täysistunnon tekemä päätös vaati Lammin ja
Tuuloksen seurakuntien yhteistä valmistelua. Mahdolliset päätökset asioista tulee tehdä syksyllä 2018 seurakuntavaaleilla valitussa Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2019.
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa kesällä ja syksyllä – 2018 tapahtunut seurakuntaliitoksen valmistelu
1. Kokouksessaan 13.6.2018 seurakuntaneuvosto perusti työryhmän valmistelemaan Tuuloksen seurakunnan kanssa tapahtuvaa seurakuntaliitosta ja
nimesi siihen Lammin seurakunnan edustajiksi seurakunnan johtoryhmän,
Ulla Kartano, Jorma Lundström, Mari Huostila, Pirjo Sandelius ja Heli Ulvinen. Työryhmää oli määrä täydentää Tuuloksen seurakunnan edustajilla.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Heli Ulvinen. Tuuloksen seurakunta
nimesi edellä mainittuun työryhmään edustajiksi Taisto Jantusen, Jari Eerolan, Ida Kososen sekä Tuuloksen seurakunnan kirkkoherran.
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2. Kokouksessaan 13.6.2018 seurakuntaneuvosto täydensi myös aiemmin
nimeämäänsä vaalilautakuntaa Tuuloksen seurakunnan jäsenillä (3 jäsentä ja 3 varajäsentä) sekä päätti, että seurakuntavaaleissa 2018 on
kaksi äänestysaluetta, Lammin äänestysalue ja Tuuloksen äänestysalue.
3. Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja suurin osa siellä käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan
1.1.2019 alkaen Lammin seurakunnan eri tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista. Kokouksessaan 12.9.2018 seurakuntaneuvosto päätti,
että Lammin seurakunnan talousarvioon vuodelle 2019 lisätään uutena
tehtäväalueena Tuulos, jolle varataan 5.500 euron määräraha käytettäväksi Tuuloksen alueella tapahtuvaan erityiseen toimintaan ja mahdolliseen yhteistyöhön siellä toimivien yhteistyötahojen kanssa.
4. Kokouksessaan 24.10.2018 seurakuntaneuvosto päätti perustaa Lammin
seurakuntaan 1.1.2019 alkaen kappalaisen viran, johon Tuuloksen seurakunnan kirkkoherra Petri Laine tuli siirtää 1.1.2019 alkaen entisin eduin ja
anoi hänelle Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä edellä mainitusta ajankohdasta alkaen. Kappalaisen virkapaikaksi
päätettiin Tuuloksen seurakuntakeskus. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli oli kokouksessaan 10.10.2018 myöntänyt Petri Laineelle virkavapautta opintovapaata varten ajalle 1.11.2018 – 31.10.2020.
5. Petri Laineelle myönnetystä virkavapaasta johtuen Lammin seurakunnan
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.10.2018 pyytää Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Iina Jokilaaksolle Lammin seurakunnassa 1.1.2019 alkavaan kappalaisen sijaisuuteen
ajalle 1.1.2019 – 31.10.2020. Kappalaisen virkapaikaksi päätettiin Tuuloksen seurakuntakeskus. Edellä mainitut viranhoitomääräykset Tampereen
hiippakunnan tuomiokapituli päätti anomusten mukaisesti kokouksessaan
21.11.2018.
6. Kokouksessaan 24.10.2018 seurakuntaneuvosto päätti perustaa 1.1.2019
alkaen osa-aikaisen (50 %) kanttorin viran, johon Tuuloksen seurakunnan
osa-aikainen (50 %) kanttori Aaro Alaspää tuli siirtää 1.1.2019 alkaen entisin eduin. Kanttorin virkapaikaksi päätettiin Tuuloksen seurakuntakeskus.
Lammin ja Tuuloksen seurakuntien seurakuntaliitoksen valmistelutyöryhmä kokoontui syksyn 2018 aikana yhteensä 5 kertaa, 21.8.; 26.9.; 25.10.;
22.11. ja 5.12. Työryhmän sihteerinä toimi ensimmäistä kokousta lukuun ottamatta Tuuloksen seurakunnan vt. kirkkoherra Miikka Anttila. Ensimmäisessä kokouksessa sihteerinä toimi kirkkoherra Petri Laine. Tässä kokouksessa myös
päätettiin, että työryhmän työskentelyä ohjaamaan ei pyydetä ketään seurakuntien ulkopuolista sparraajaa, vaan tarvittaessa pyydetään asiantuntijoita.
Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmä kiteytti päätehtäväkseen esityksen valmistelun seurakuntavaaleilla 2018 valitulle Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostolle Tuuloksen asemasta Lammin seurakunnan yhteydessä. Lisäksi työryhmä näki tehtäväkseen erilaisista käytännön asioista sopimisen. Viimeksi mainitulle työskentelylle pohjan antoi Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessaan 9.8.2018 laatima lista Tuuloksen seurakunnan toiminnoista,
joiden tulevaisuudesta on syytä sopia. Näitä asioita olivat mm. lapsille ja nuorille
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järjestetty toiminta, kouluyhteistyö, rippikoulu, yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen,
erityisesti partion kanssa, miesten aamukahvit, eläkeläisten virkistyspäivät, seurakunnan musiikkitoiminta, Äiti Teresa –peittotalkoot, ruokajako, hartaudet palvelutalossa, diakonian avustuspäätökset, koti- ja syntymäpäiväkäynnit, virastopäivystykset ja ennen muuta jumalanpalveluselämä. Lähes kaikki edellä luetellut
toiminnot työryhmä sopi jatkuvan ennallaan. Rippikoulusta sovittiin, että se toteutetaan yhteneväisesti koko laajentuneen seurakunnan alueella, kuitenkin siten,
että yksi konfirmaatioista on Tuuloksen kirkossa. Diakonian avustuspäätöksistä
sovittiin, että ne annetaan diakoniatyöntekijän tehtäväksi. Onnittelukäynneissä
siirrytään Lammin seurakunnan käytäntöön. Jumalanpalvelukset toimitetaan
Tuuloksen kirkossa tai Tuuloksen seurakuntakeskuksessa muutamaa mahdollista poikkeusta lukuun ottamatta sunnuntaisin klo 10.
Esityksensä tekemiseen Tuuloksen asemasta Lammin seurakunnan yhteydessä
työryhmä valmistautui tutustumalla vaihtoehtoisiin malleihin, joita ovat
- kappeliseurakunta (kappelineuvoston ohjesääntö)
- seurakuntapiiri/alueseurakunta (seurakuntapiirin/alueseurakunnan johtosääntö)
- ei erillistä asemaa.
Työryhmän sai käyttöönsä useita kappeliseurakuntien ohjesääntöjä ja seurakuntapiiri/alueseurakuntien johtosääntöjä. Lisäksi lokakuun kokouksessaan työryhmä haastatteli Skype-yhteydellä Ylöjärven ja Lohjan seurakuntien kirkkoherroja. Ylöjärven seurakunnassa on sekä kappeliseurakunta että seurakuntapiiri ja
Lohjalla neljä alueseurakuntaa. Työskentelynsä tuloksena työryhmä oli yksimielinen siitä, että Tuuloksella tulee olla erillinen asema Lammin seurakunnan yhteydessä. Yksimielisesti työryhmä päätti myös sopivimpana vaihtoehtona esittää,
että Tuuloksen seurakunnan liittyessä 1.1.2019 Lammin seurakuntaan muodostetaan entisen Tuuloksen seurakunnan alueesta Tuuloksen alueseurakunta, joka
perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä. Lammin seurakunnan
seurakuntaneuvoston tulisi valita sen toimintaa johtamaan alueneuvosto ja hyväksyä sille johtosääntö, jossa määrätään sen kokoonpanosta, tehtävistä sekä
asioiden käsittelystä ja muista alueseurakunnan toimintaan liittyvistä asioista.
Työryhmän valmistelema Tuuloksen alueseurakunnan johtosääntö on liitteenä
nro 1.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle Lammin ja Tuuloksen
seurakuntaliitoksen valmistelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, että
1. Lammin seurakuntaan perustetaan Tuuloksen alueseurakunta, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä. Alueseurakunnan
alue on entinen Tuuloksen seurakunnan alue.
2. seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen Tuuloksen alueseurakunnan johtosäännön.
3. seurakuntaneuvosto nimeää seuraavassa kokouksessaan Tuuloksen
alueseurakunnan alueneuvoston suunnittelemaan, johtamaan ja toteuttamaan seurakuntatyötä Tuuloksen alueella.
Päätös: Hyväksyttiin.
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10 §
Seurakuntaneuvoston kokoukset
Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu:
Kokous ke 20.2.2019 klo 17, Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Kokous ke 27.3.2019 klo 17, Tuuloksen seurakuntakeskus
Kokous ke 24.4.2019 klo 17, Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Kokous ke 22.5.2019 klo 17, Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Toiminta- ja taloussuunnittelu:
TTS I ke 22.5.2019 klo 18 - 20, Lammin seurakuntatalon seurakuntasali
TTS II elo- syyskuun vaihteessa, syyskauden ensimmäisen seurakuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
Luottamushenkilöiden koulutus:
Su 3.2.2019 klo 10 luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen Lammin kirkossa. Luottamushenkilöiden koulutus Lammin seurakunnassa –suunnitelma
lähetetään ohessa.
Johtoryhmän kokoukset:
ma 11.2.2019 klo 17
to 14.3.2019 klo 15
ma 15.4.2019 klo 15
ma 13.5.2019 klo 15
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Toiminta- ja taloussuunnittelu, luottamushenkilöiden koulutus sekä johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu hyväksyttiin. Toiminta- ja
taloussuunnittelu, luottamushenkilöiden koulutus sekä johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
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11 §
Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi 2019 - 2020
Hämeenlinna –Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön yhteisjohtokunta
kehottaa Lammin seurakuntaa valitsemaan Lammin seurakunnan jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi
2019 - 2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa valitsemaan jäsenen
sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lammin seurakunnan edustajaksi
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi 2019 - 2020.
Päätös: Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2020 valittiin jäseneksi Sinikka Lindholm ja varajäseneksi Piia Raukola. Mikäli Piia Raukola ei anna suostumustaan valittiin
varajäseneksi Maria Miettunen.
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12 §
Rippikoulujen 2019 vastuuhenkilöt
Rippikoulusuunnitelman 2019 seurakuntaneuvosto sai tiedoksi joulukuun 2018
kokouksessa.
Rippikoulujen vastuuhenkilöt vuonna 2019:
- Päivärippikoulu, johtaa Heli Ulvinen
- rippikoululeiri I, johtaa Iina Jokilaakso. Leirin toisina ohjaajina ovat Sami
Laulajainen ja Aaro Alaspää.
- rippikoululeiri II, johtaa Heli Ulvinen. Leirin toisena ohjaajana Sami Laulajainen
- rippikoululeiri III, johtaa Sari Järä. Leirin toisena ohjaajana Kimmo
Puunenä
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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13 §
Tiedoksi
Puheenjohtaja jakaa ja esittelee seurakuntaneuvostolle kokouksessa seuraavat
asiakirjat:
1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussääntö
2. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö
3. Lammin seurakunnan Strategia 2020
4. Lammin seurakunnan perustoimintokuvaukset
Lisäksi puheenjohtaja esittelee Lammin seurakunnan ja Hauhon seurakunnan
välisen sopimuksen kirkkoherranviraston yhteistyöstä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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14 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen Lammin kirkossa 3.2.2019
klo 10

-

Tuuloksen Sotakaverit ja Reserviläiset ry:n 50–vuotisjuhla 19.1.2019 / Heli
Ulvinen

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

23.1.2019

Nro 1

Sivu 15

15 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta
eikä valitusta voida tehdä.
16 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

