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KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 21. pnä tam
mikuuta 2021 alkaen klo 17.00 seurakuntatalon isossa salissa. Kahvitarjoilu klo
16.30.

Ilmoita Tuula Kinnuselle este osallistua kokoukseen puh. 050 310 5816 tai sähkö
postilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1.
234.
5.
6-

(7§)
(8 §)
(9 §)
(10 §)
(11 §)
(12 §)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 ja 2022
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 ja 2022
Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2021
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valinta vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2021 - 2022

Kuusamossa 11. pnä tammikuuta 2021

Elina Kemppainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä
X

Ervasti Heino
Joentakanen Salla
Kaartinen Juha
Kajava Timo
Karjalainen Helena
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Korhonen Päivi
Koskenkorva Ulla
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Mustonen Markku
Määttä Taisto
Nevala Eero
Norri Anne
Parkkisenniemi Kyllikki
Raatikainen Tarmo
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Tuovila Hannu
Turunen Martti
Tyni Martti
Vattula Raija
Veteläinen Arto
Vääräniemi Anitta

X
X
X
X
X
X

Kutsutut varajäsenet:
Karjalainen Rita

X

Voutilainen Ulla
Ervasti Pertti
Juusola Timo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui

25

Yhteensä valtuutettuja

25

Kirkkoherra Manninen Taina
Talousjohtaja Pudas Marko

X
X

Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha

X

Tarkistusmerkintä:

Poissa

Saapui
klo

Poistui
klo

Äänestykset
Asia
Jaa Ei

Asia

Asia

Jaa Ei

Jaa Ei
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Kokouksen avaus
Valtuuston puheenjohtaja Elina Kemppainen avasi kokouksen klo 17.00.
2 §

Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 449.

3 §

Nimenhuuto
Nimenhuudossa oli läsnä 21 varsinaista jäsentä ja 4 varavaltuutettua. Työntekijöistä
paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, talousjohtaja Marko Pudas ja hallinto
sihteeri Juha Tervo. Lisäksi kokoukseen kutsuttuina esittäytymään kokouksessa
olivat paikalla erityisammattimies Pasi Ervasti ja viestinnän projektityöntekijä
Kaisa Määttä.

4§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloilleen ja esityslistoilleen 11.1.2021. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 11.1.-21.1.2021.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu
vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään
nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on
kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

5§

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas
kijoina.

Päätös:

Hannu Tuovila ja Martti Tyni valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvit
taessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

6§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksilleen kokouksen työjärjes
tykseksi.

Päätös:

Esityslista päätösehdotuksilleen hyväksyttiin kokouksen työjärjes
tykseksi. Muissa asioissa: kotisivuista, tilastoja viime vuodelta sekä
tältä vuodelta ja kokousaikataulut.

Tarkistusmerkintä:
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7 §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 ja 2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan
vuosiksi 2021 - 2022.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Elina Kemppaisen kirkkovaltuus
ton puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022.

Tarkistusmerkintä:

Ä
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8 §

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 ja 2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee varapuheenjohta
jan vuosiksi 2021 - 2022.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Anitta Vääräniemen kirkkoval
tuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022.

Tarkistusmerkintä:
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9 §

Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2021
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan
pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä
viranhaltija. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjänä on toiminut 2020 hallintosihteeri
Juha Tervoja hänen sijaisena taloussihteeri Tuula Kinnunen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto määrää itselleen pöytäkir
janpitäjäksi vuodelle 2021 jonkun seurakunnan viranhaltijoista sekä
hänelle varahenkilön.

Päätös:

Kirkkovaltuusto määräsi itselleen pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteeri
Juha Tervon ja hänen sijaiseksi taloussihteeri Tuula Kinnunen.

Tarkistusmerkintä:

Ä
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10 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolman
nen vuoden tammikuussa.
Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvos
ton jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan varapu
heenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021 - 2022.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjoh
tajaksi Arto Veteläisen toimikaudeksi 2021-2022.

Tarkistusmerkintä:
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§

Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valinta vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolman
nen vuoden tammikuussa
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkko
herra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan Kuusamon
seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapu
heenjohtajan lisäksi seitsemän (7) muuta jäsentä.
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä nai
sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkollisko
kousta. hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkko
valtuustoa ja seurakuntaneuvostoa (KL 23:8).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seitsemän (7)
muuta jäsentä kirkkoneuvostoon vuosiksi 2021 -2022.

Päätös:

Kirkkovaltuuston muiksi jäseniksi vuosiksi 2021-2022 valittiin Ulla
Koskenkorva. Kaisa Kuitti, Eero Nevala. Liisa Siikaluoma, Leena
Mustonen, Juha Kaartinen ja Taisto Määttä.

Tarkistusmerkintä:
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12 §

Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston varajäsenet valitaan eri vaaleilla kuin varsinaiset jäsenet (Kirkko
neuvoston ohjesääntö 3 §).
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä nai
sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkollisko
kousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkko
valtuustoa ja seurakuntaneuvostoa (KL 23:8).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja seitsemälle (7) jäsenelle henkilökohtaiset vara
jäsenet vuosiksi 2021 - 2022.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille
jäsenille varajäsenet vuosiksi 2021-2022 seuraavasti:
Janne Kallunki (Arto Veteläisen varajäsen)
Marke Suorajärvi (Kaisa Kurtin varajäsen)
Tiina Kilpivaara (Ulla Koskenkorvan varajäsen)
Heino Ervasti (Eero Nevalan varajäsen)
Kyllikki Parkkisenniemi (Liisa Siikaluoman varajäsen)
Päivi Korhonen (Leena Mustosen varajäsen)
Tarmo Raatikainen (Juha Kaartisen varajäsen)
Pertti Ervasti (Taisto Määtän varajäsen).

Tarkistusmerkintä:
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13 §

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Kotisivujen tilanteesta valtuutettu Anne Norrin kysymykseen vastasi paikalla ollut
viestinnän projektityöntekijä Kaisa Määttä, hän kertoi, että päivitykset ovat nyt
ajankohtaisia ja niihinkin paneudutaan jo nyt alkuvuoden aikana.
Kirkkoherra kertoi tilastoja viime vuodelta sekä ajankohtaista ja tulevaa tältä vuo
delta. Tänä vuonna Pyhän Ristin kirkon 70 vuotisjuhla ja elo-syyskuun vaihteessa
piispainkokous pidetään täällä Kuusamossa.
Kirkkovaltuuston kokousaikataulu: 8.4.2021 klo 17.00, 20.5. klo 17.00 ja talous-ja
toimintaseminaari 25.5.2021 klo 17.

14 §

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus-ja vali
tusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus-ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

15 §

Kokouksen päättäminen
Kirkkoherra Taina Manninen piti päätöshartauden ja kertoi myös ehtoollismahdollisuudestatänä iltana. Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Kokouksen puolesta

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehty
jen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 21. päivänä tammikuuta 2021

Hannu Tuovila

Tarkistusmerkintä:

Martti Tyni

Kuusamon seurakunta
Kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 21.1.2021

Pöytäkirjan pykälä 14

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1,2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoi
keuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon'.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuusamon seurakunta
Käyntiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Postiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Sähköposti: kuusamon.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitus
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohiois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite:PL 189, 90101 Oulu
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin:029 564 2800
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat -ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (raken
nus -ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Puhelin: 08 535 8510
Sähköposti: oulun.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ia kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09 135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaan
sa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami
sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina
oikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua
koskevassa kohdassa
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asian
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan ase
maan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltä
väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus
asiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

