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15. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

16. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu luetaan lisäksi päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja julkaistaan
sanomalehdessä.
Kutsu on luettu päiväjumalanpalveluksessa Laitilan kirkossa 30.5.2021, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 26.5.2021 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 28.5.2021.
Esitys:

Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Paikalla oli 15 jäsentä ja neljä varajäsentä, yhteensä jäseniä oli paikalla
19. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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17. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

18. § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
aakkosjärjestyksen mukaan ovat Maria Elo (poissa) ja Kalle Haijanen. Seuraavana
vuorossa ovat Tapani Hautakangas (poissa) ja Anne Hiekka.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Kalle Haijasen ja Anne Hiekan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Kalle Haijasen ja Anne Hiekan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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19. § VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 19 Tilinpäätös 2020

KN 25.3.2020 / 21 § VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEMINEN
KN Liite nro 1 § 21 Tilinpäätös 2020
Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä.
Pöytäkirjan liitteenä on tilinpäätös 2020, joka sisältää työalojen toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen
käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös
omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja taseen.
(suluissa vuoden 2019 tilinpäätöksen luvut)

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2020 olivat 271.817€ (286.098€).
Toimintatuotoista mm. korvaus kunnalta iltapäivätoiminnan järjestämisestä oli
26.020€ (33.899€), virkatodistustuotot 8.188€ (8.113€), puun myyntitulot 52.173€
(9.381€) lisäksi toimintatuottoja kertyi mm. kerho- ja ruokamaksuista,
seurakuntatilojen käytöstä maksetuista vuokrista, myyjäis- ja ohjelmatuotoista jne.
Toimintatuottoihin kirjattiin tavanomaisten tuottojen lisäksi Välimetsäntuvan
myyntivoittona 48.539€. (Toimintatuottoihin vuonna 2019 kirjattiin tavanomaisten
tuottojen lisäksi Iso-Peitsalon testamenttina saatujen kiinteistöjen myyntivoittona
55.344€.)
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 1.730.205€ (1.746.496€).
Toimintakuluista yli puolet kertyi palkoista ja palkkioista sekä niiden sivukuluista.
Toimintatulojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätöksen toimintakate, mistä selviää miten
paljon käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, on 1.458.388€
(1.460.398€).

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Tot
2020
ta 2020
15792,6
15500
-276542 -276385
-260750 -260885
Tot
PL2 / SRK TOIMINTA
2020
ta 2020
TOIMINTATUOTOT
50537
66077
TOIMINTAKULUT
-654064 -749568
TOIMINTAKATE ULKOINEN -603527 -683491
Tot
PL4 HAUTAUSTOIMI
2020
ta 2020
TOIMINTATUOTOT
32845
23000
TOIMINTAKULUT
-147106 -144753
TOIMINTAKATE ULKOINEN -114261 -121753
Tot
PL5 KIINTEISTÖTOIMI
2020
ta 2020
TOIMINTATUOTOT
163753 189200
TOIMINTAKULUT
-638055 -601758
TOIMINTAKATE ULKOINEN -474303 -412558
Talousarvion vuoden 2020 toteuma pääluokittain
PL1 / YLEISHALLINTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE ULKOINEN

Ylit/alit Tot-% Tp 2019
-293 102 % 15293
157 100 % -258171
-135 100 % -242878
Ylit/alit Tot-% Tp 2019
15540
76 % 82460
-95504
87 % -747500
-79964
88 % -665041
Ylit/alit Tot-% Tp 2019
-9845 143 % 24526
2353 102 % -162419
-7492
94 % -137894
Ylit/alit Tot-% Tp 2019
25447
87 % 153526
36297 106 % -567958
61745 115 % -414432

Talousarvion sitovuustaso on pääluokkakohtainen sitovuustaso. Pääluokka I
Yleishallinto toteuma on arvioidun mukainen, pääluokat II Seurakunnallinen toiminta
ja IV Hautaustoimi toteumat jäivät alle arvioidun, sen sijaan pääluokka V
Kiinteistötoimi ylittää 61.745€.
Kiinteistötoimen ylitys johtuu tulojen alituksesta 25.447€ ja menojen ylityksestä
36297€. Kiinteistötoimen toimintatuottojen alitus johtuu siitä, että koronatilanteen
vuoksi kiinteistötoimen myyntituottoja jäi saamatta arvioidusta 25.969€.
Menojen ylitys johtuu mm. siitä, että koronatilanteen vuoksi toimitilojen vajaakäyttö
hyödynnettiin seurakunnan kiinteistötoimessa tekemällä mahdollisimman paljon
kiinteistöjen korjaustöitä. Menot ylittyivät kustannuspaikoittain kiinteistöhallinto n. 15
tuhatta, kirkko n. 5 tuhatta, Lehtoniemen leirikeskus n. 9 tuhatta, Kirkkokoti n. 6
tuhatta, maa- ja metsätalous n. 13 tuhatta ja Sahenkulma n. 1.700. Maa- ja
metsätalouden ylitys selittyy osittain arvioidusta suuremmilla puun myyntiuloilla
17.173. Sen sijaan Välimetsäntuvan myyntivoittoa kirjattiin 15.856 euroa arvioitua
vähemmän.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Kirkollisveroa seurakunnalle kertyi 1.599.232€ (1.581.412€). Kirkko saa valtion
rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi,
väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpito. Seurakunta sai valtionrahoitusta 167.040€ (163.980€). Verotuloa kertyi
yhteensä 1.766.272€ (1.745.392€). Verotuloa kertyi 50.232€ ennakoitua enemmän.
Poistojen jälkeen tilikauden 2020 tulos on 92.647€ (9.432€) ylijäämäinen.
Vuodelle 2020 oli varattu investointimenoja 179.000€, investointeja toteutui
117.746€.
Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on
152,86€ (405,96€) ylijäämäinen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2020 kiinteistötoimen pääluokan ylityksen.
3) Esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän
92.647,15 € siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
4) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
hautainhoitorahaston vuoden 2020 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
5) Esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämän
152,86€ siirtämistä hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden
yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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KV 19 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) Käsittelee ja hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
2) Käsittelee ja hyväksyy vuoden 2020 kiinteistötoimen pääluokan
ylityksen.
3) Päättää siirtää seurakunnan tilikauden ylijäämän 92.647,15 € oman
pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
4) Käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2020
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
5) Päättää siirtää hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämän 152,86 €
hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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20. § VUODEN 2020 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.31.12.2020
KV Liite nro 1 § 20 Tilintarkastajan tarkastuskertomus

KN 25.3.2020 / 34 § VUODEN 2020 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
KÄSITTELEMINEN
KN Liite nro 1 § 34 Tilintarkastajan tarkastuskertomus
Seurakunnan tilintarkastaja JHTT Aino Lepistö BDO Audiator Oy:stä suoritti vuoden
2020 tilintarkastuksen 7.4.2021. Tilintarkastaja on jättänyt kirkkovaltuustolle liitteenä
olevan tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa JHTT-tilintarkastaja Aino
Lepistö esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja
2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.31.12.2020.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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KV 20 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja
2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.31.12.2020.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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21. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2022

KN 20.5.2021 / 50 § VEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan
tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentista
päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan
tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden
perusta, joten siitä keskustelemisen tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan
tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia.
Seurakunnalle kertyi vuonna 2020 kirkollisveroa 1.599.232€ (1.581.412€). Lisäksi
seurakunta sai valtionrahoitusta 167.040€ (163.980€). Verotuloa kertyi yhteensä
1.766.272€ (1.745.392€).
Vertailutaulukko vuosilta 2009-2020 verotulot/jäsen:
vuosi
srk:n jäsenmäärä verotulot €/jäsen
2009
7751
234
2010
7640
217
2011
7550
230
2012
7554
227
2013
7517
240
2014
7423
239
2015
7314
249
2016
7120
248
2017
7131
247
2018
6979
246
2019
6819
256
2020
6643
266
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan
seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2022.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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KV 21 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,6 % vuodeksi 2022.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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22. § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
KV Liite nro 1 § 22 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

KN 20.5.2021 / 47 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
KN Liite nro 1 § 47 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli tiedotti 17.3.2021: ”Kirkkolain muutos, joka
mahdollistaa toimielinten sähköiset kokoukset, on tullut voimaan 15.3.2021 ja on
voimassa toistaiseksi.
Kirkkohallituksen täysistunto antoi 16.3.2021 väliaikaisen määräyksen seurakuntien ja
seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Se mahdollistaa myös sähköiset
kokoukset, vaikka seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielimen työjärjestyksessä,
ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla
pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.
Väliaikainen määräys on tullut voimaan 17.3.2021, ja se on voimassa niin kauan kuin
poikkeusolot ovat voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 2021.”
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia muutamaan viipymättä
toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus. ”Kirkko- ja
seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Toimielimen vastuulla on huolehtia
siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua etäkokoukseen tai sovitusti
hybridikokoukseen.”
Liitteenä esitys uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi, johon muutokset on merkitty
punaisella.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset liitteenä olevan ehdotuksen
mukaisesti ja muutettu kirkkoneuvoston ohjesääntö korvaa nykyisin
voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön sen jälkeen, kun
kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on vahvistettu
tuomiokapitulissa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

KV 22 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja muutettu kirkkoneuvoston
ohjesääntö korvaa nykyisin voimassa olevan kirkkoneuvoston
ohjesäännön sen jälkeen, kun kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
on vahvistettu tuomiokapitulissa.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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23. § MONIMEDIA-ALUSTAHANKE
KV Liite nro 1 § 23 Talousarvion muutos vuodelle 2021

KN 20.5.2021 / 45 § MONIMEDIA-ALUSTAHANKE
KN Liite nro 1 § 45 Talousarvion muutos vuodelle 2021
Monimedia-alustahankkeen tavoite on tehdä Varsinais-Suomen alueella Laitilan
seurakunnan interaktiivinen toiminta erittäin näkyväksi. Monimedia-alusta toimii
Laitilan seurakunnan toiminnan työalustana, hyödyttäen koko seurakunnan toimintaa
sekä palvellen ja yhdistäen kaikkia eri työaloja. Seurakunnan viestintä vahvistuu ja
toimintamme tulee näkyväksi, kun tämän välineen avulla työalat voivat suoraan
tuottaa ohjelmaa niin TV- kuin sosiaalisen median kanaviin.
Seurakunnan oman kanavan - Laitila-TV:ssä näkyvän ”taivaskanavan” - kautta
palvellaan erityisesti ikääntyneitä, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa. Monimediaalustahankkeen kautta tuodaan toivoa yksinäisille ja hädässä oleville. Hanke palvelee
myös nuorten mediakasvatusta. Eri sosiaalisen median kanavilla ja Laitila-TV:n
”taivaskanavalla” nuoret saavat kokemusta mediatuottamisesta, TV-tekniikasta ja TVohjelmien tekemisestä. Tulevaisuudessa hankkeella tullee olemaan työllistävä
vaikutus.
Hanke mahdollistaa yritysten ja yhteisöjen verkostoitumisen Laitilan seurakunnan
toimintaan. Yrityksen ja eri toimijat saavat kanavalla markkinointihyödyllistä
näkyvyyttä ja mahdollisuuden osallistua hyvän tekemisen vapaaehtoisiin
keräyskohteisiin. Monimedia-alusta vahvistaa Laitilan seurakunnan brändiä ja
myönteisiä mielikuvia. Välillisesti sillä on myös myönteinen vaikutus
jäsenkehitykseen.
Hanke mahdollistaa varojen hankinnan lahjoitusten muodossa. Hanke avaa uusia
mahdollisuuksia vapaaehtoistyön kehittämiseen ja jumalanpalvelusyhteisön
rakentamiseen. Ennen kaikkea monimedia-alustahanke tuottaa iloa, toivoa,
välittämistä sekä Jumalan rakkaudellista sanomaa lähimmäisille ja yhteisöille.
Hankkeen käynnistäminen vaatii taloudellista panostamista kanavan ylläpitokuluihin
ja investointeihin liitteenä olevan talousarviolaskelman mukaisesti. Laaja-alaisen
kehittämistyön toteutumiseksi tarvitaan myös riittäviä työntekijäresursseja. Toimisto ja viestinsihteeri Seija Koskisen, kirkkoherra Petri Laitisen ja nuorisotyönohjaaja Kari
Penttisen palkkakuluista osa siirretään viestinnän kustannuspaikalle.
Monimedia-alustahankkeelle haetaan kirkkohallituksen avustusta seurakuntien
kokeilutoiminnan tukemiseen.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hankesuunnitelman ja sen talousarvion sekä seurakunnan talousarvion ja
palkkaprosenttien muutoksen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

KV 23 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja sen talousarvion sekä
seurakunnan talousarvion ja palkkaprosentin muutoksen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.
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24. § TIEDOKSIANTOASIAT
-

Seurakuntakodin leikkipuiston suunnittelijana toimii rakennusarkkitehti Marko
Arvonen ja hankkeen valvojana Markku Laaksonen. Kirkkoneuvosto hyväksyi
20.5.2021 kokouksessaan leikkipuiston suunnitelman ja valitsi Sediment Oy:n
urakoitsijaksi. Lapsityö aloittaa toiminnan seurakuntakodilla syksyllä ja
leikkipuiston on tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä.

-

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Riikka Hietaselle
virkavapauden Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.5.31.10.2021 ja antanut viranhoitomääräyksen Juha Kylänpäälle Laitilan seurakunnan
seurakuntapastorin viransijaisuuteen samalle ajalle.

25. § MUUT ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.
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26. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 26.

27. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.
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