LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017

Kirkkoneuvosto

28.2.2017

58

Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Tiistai 28.2.2017, klo 17.30-18.35, 18.50-20.50

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Simo Jouhi
Paul Packalén
Kaisa Rinne
Leena Saari
Birgitta Silvennoinen
Esa Sohlberg
Lea Sornikivi
Saila Sutinen
Jari Väre
Suvi Malin, varajäsen

Poissaolevat jäsenet

Kaisa Aarnio, Merja Eräpolku

Muut läsnäolevat

Anna-Mari Kaskinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Irja Salonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tarja Virtanen, hallintojohtaja
Heikki Marjanen, Nummen vs.aluepappi (poistui klo 18.50)
Raili Rantanen, Sammatin vs.aluepappi
Arja Penttinen, Karjalohjan aluepappi

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkistajiksi
valittiin
Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Todettiin (§ 46)
Kaisa Rinne ja Leena Saari
7.3.2017

Päätökset saavat
lainvoiman

21.3.2017

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

JUHANI KORTE

Juhani Korte
Pöytäkirjanpitäjä

Pykälät 45 - 58

PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pykälät 45 - 58

KAISA RINNE

LEENA SAARI

Kaisa Rinne

Leena Saari Pykälät 45 - 58

Pöytäkirjan tarkistajat

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

SISÄLLYSLUETTELO:

59

45.

Alkuhartaus ...................................................................................................................... 60

46.

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys ....................................... 60

47.

Pöytäkirjan tarkistajien valinta ........................................................................................... 60

48. 40. Alueneuvostojen pöytäkirjat ............................................................................................ 61
49.

Henkilöstöasia .................................................................................................................. 62

50. 31. Kirkkoneuvoston arvio seurakunnan nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ................ 63
52.

Karjalohjalla sijaitsevan Pappila- nimiseen tilaan kuuluvan erottamattoman määräalan myynti . 65

53.

Henkilöstöasia .................................................................................................................. 66

51. 32. Lähetekeskustelu toimikunnista ....................................................................................... 67
54.

Edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen .............................................. 70

55.41. Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

..................................... 71

56. 42. Ilmoitusasiat .................................................................................................................. 74
57.

Muut asiat ........................................................................................................................ 75

58.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen ....................................................... 75

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

Sivu

28.2.2017

45-47

45. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.

46. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.todeta läsnä olevat
2.todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

47. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Kaisa Rinne ja Leena Saari.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Kaisa Rinteen ja Leena Saaren
pöytäkirjantarkistajiksi. Päätettiin tarkistaa § 50 välittömästi pykälän käsittelyn
jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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48. 40. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
Sammatin alueneuvosto
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 26.1.2017
LIITE 28
Karjalohjan alueneuvosto
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 7/2016 12.12.2017
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 16.1.2017
LIITTEET 29-30
Pusulan alueneuvosto
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 18.1.2017
LIITE 31
Nummen alueneuvosto
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 5/2016 17.11.2016
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 25.1.2017
LIITTEET 32-33
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä sekä Sammatin, Karjalohjan, Pusulan että Nummen
alueneuvostojen pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.
******************
Asia jätettiin ajanpuutteen vuoksi pöydälle.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä sekä Sammatin, Karjalohjan, Pusulan että Nummen
alueneuvostojen pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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49. HENKILÖSTÖASIA
50. 31. KIRKKONEUVOSTON ARVIO SEURAKUNNAN NYKYTILASTA JA SIIHEN
VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ
Espoon hiippakunnan piispantarkastuksen ohjeistuksessa edellytetään myös
kirkkoneuvoston laativan oman arvionsa seurakunnan nykytilasta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Ohjeistus on liitteenä.
Ohjeistus antaa kirkkoneuvostolle vapaat kädet laatia oman selvityksensä
piispantarkastusta varten. Yhtenä mahdollisuutena on se, että neuvoston jäsenet
valmistautuvat tahoillaan ja antavat tässä kokouksessa omat huomionsa. Pohjana voi
olla oma tai ryhmän näkemys ja myös kirkkoherran laatima arvio olla yhtenä tekijänä
mukana. Näkemykset kerätään yhteen ja kirjataan pöytäkirjaan esimerkiksi
ranskalaisilla viivoilla.
Toinen mahdollisuus on se, että keskustelun ja ranskalaisten viivojen jälkeen
kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan pienen työryhmän, joka valtuutetaan laatimaan
arvio. Työryhmässä on hyvä olla eri ryhmistä edustajansa, jossa on koko laajentuneen
seurakunnan edustus huomioitu.
Tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että kirkkoneuvoston lausunto olisi hyvä saada
valmiiksi jo kuluvan kuukauden aikana. Tärkeätä on se, että kirkkoneuvosto toisi
näkemyksensä siten, että se selkeästi kertoisi luottamushenkilöiden näkemyksen,
luottamushenkilöt ja viranhaltija katsovat asioita eri tulokulmista, vaikka päämäärä
olisikin yhteinen.
LIITE

11

Espoon hiippakunnan ohje piispantarkastuksesta

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ratkaisee toimenpiteet, miten asiassa edetään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että
1. jokainen valtuustoryhmä laatii oman arvionsa ja lähettää sen 21.2.2017 mennessä
hallintojohtaja Tarja Virtaselle ja hallintosihteeri Päivi Kesälälle
2. ryhmien arvioista laaditaan yhteenveto, joka käsitellään kirkkoneuvoston
kokouksessa 28.2.2017
************************
Asia jätettiin ajanpuutteen vuoksi pöydälle.
Määräaikaan mennessä jokaiselta valtuustoryhmältä saapui lausunnot seurakunnan
nykytilasta, jotka ovat liitteenä. Lisäksi lausunnoista on laadittu yhteenveto.
LIITTEET

1 Ryhmien lausunnot
2 Yhteenveto valtuustoryhmien lausunnoista

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käsitellä ja merkitä tiedoksi valtuustoryhmien yhteenvedon seurakunnan nykytilasta ja
siihen vaikuttavista tekijöistä
2. lähettää valtuustoryhmien yhteenveto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä päätettiin tarkistaa tässä kokouksessa.

Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 18.35-18.50.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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52. KARJALOHJALLA SIJAITSEVAN PAPPILA- NIMISEEN TILAAN KUULUVAN
EROTTAMATTOMAN MÄÄRÄALAN MYYNTI
Pappila -nimisen tilan R:no 1:40 suuren kiinteistön (444-480-0001-0040) osia sijaitsee
monessa eri paikassa Karjalohjalla: Karjalohjan Huvila -nimellä tunnettu
kesämökkitontti sijaitsee Puujärven rannalla ja sen pinta-ala on 2.450 m2. Mökki on
vaatimattomassa kunnossa ja se on ollut kesään 2016 asti vuokrattuna. Rakennuksen
pinta-ala on 74 m2, liiterin 23 m2 ja saunan 17 m2. Kohteelle on tie, mutta ei sähkö-,
vesi- tai viemäriliittymää. Strategiaprosessin aikana Huvila arvioitiin kohteeksi, joka ei
ole seurakunnan toiminnan kannalta olennainen ja siitä voidaan luopua. Pappila niminen tila on ollut Karjalohjan lakanneen seurakunnan omistuksessa pitkään, ja siitä
on eri vuosikymmeninä ja -satoina lohkottu osia, mm. pika-asutuslain nojalla. Tilalla on
toteutettu isojako 10.2.1784, joten omistusoikeus juontuu vielä aikaisempiin aikoihin.
Joitakin kiinnostuksen esittäneitä henkilöitä on tiedossa, mutta hyvän hallintotavan
mukaista on laittaa kohde julkiseen myyntiin, jolloin kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus
tehdä tarjouksia. Lohjan alueella toimivilta kiinteistönvälittäjiltä on pyydetty tarjouksia
välityspalkkion määrästä.
Varsinainen myyntipäätös saadaan vasta kirkkohallitukselta, mutta kirkkoneuvosto ja –
valtuusto tekevät myyntiesityksen paikallisina toimieliminä, kun sitova paras
ostotarjous on saatu.
Kohteen myyntikuluista on pyydetty tarjouksia seitsemältä alueella toimivalta
kiinteistönvälittäjiltä. Halvimman tarjouksen antoi Aktia Kiinteistönvälitys Oy, jonka
tarjous on kiinteähintainen, 2.900 € sisältäen arvonlisäveron ja kulut. Muiden
tarjoukset olivat prosenttiperusteisia, ja jos oletetaan kohteen arvon olevan hiukankin
yli 100.000 €, ne muodostuvat kalliimmaksi kuin ainoa kiinteähintainen tarjous.
LIITE
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Kiinteistövälittäjien palkkiotarjous (salainen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää Karjalohjalla olevan Pappila -nimisen tilan (444-480-0001-0040) 2.450
m2 –suuruisen määräalan myynnin.
2. hyväksyä Aktia Kiinteistönvälitys Oy:n tarjouksen em. kohteen myyntikuluista ja
valita toissijaisena vaihtoehtona SKV Kiinteistönvälitys Oy:n sekä valtuuttaa
hallintojohtajan solmimaan ja allekirjoittamaan välityssopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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53. HENKILÖSTÖASIA
51. 32. LÄHETEKESKUSTELU TOIMIKUNNISTA
Vuodesta 2013 lähtien Lohjan seurakunnassa on toiminut neljä kirkkoneuvoston
asettamaa toimikuntaa: jumalanpalvelus- ja julistus-, kasvatus-, palvelu- ja viestinnän
toimikunnat. Valtuustokauden puolessavälissä on hyvä pohtia sekä toimikuntien
rakennetta että tehtävää.
Epävirallisissa keskusteluissa toimikuntien tehtävänä oleva toimintasuunnitelmien ja –
kertomusten käsittely on koettu niin luottamushenkiöiden kuin työntekijöiden
keskuudessa vähemmän tarkoituksenmukaisena, turhauttavanakin. Alueseurakuntien
edustajat ovat joissakin yhteyksissä aivan aiheellisesti esittäneet, että
toimikuntatyöskentelystä heidän kiinnostuksensa olevan omassa alueseurakunnassa.
Kantaseurakunnan laajuus ja toiminnan monimuotoisuus ja sen käsitteleminen eivät
välttämättä motivoi tulla kymmenien kilometrien päästä. Yksi peruste alueseurakuntien
jäsenten valintaan oli molemminpuolisen informaation jakaminen, ja siinä ei ole
nähtävästi kattavasti onnistuttu. Toisaalta vastaavasti on myös olemassa kokemus
siitä, että kantaseurakunnassa tehtävä toiminnallinen työ on jäänyt alueseurakuntien
varjoon ja pienemmälle kehittämiselle.
Lohjan kokoisessa seurakunnassa on tärkeätä säilyttää hyvä, keskusteleva ja kehittävä
tiedonvaihto ja vuoropuhelu luottamushenkilöiden ja eri työntekijöiden välillä.
Kirkkoneuvoston aika, vaikka ohjesääntöä korjattaisiinkin, seurakunnallisen hallinnon,
talouden ja asioiden toimenpanopäätösten tekoon. On selkeästi olemassa tarve niin
työntekijöillä kertoa toiminnasta kuin luottamushenkilöillä esittää seurakuntalaisten
ajatuksia ja toiveita työntekijöille. Kummallakin osapuolella on tarve niin kertoa kuin
tulla informoiduksi kehittäen toimintaa. Toisaalta seurakunnan työntekijöiden määrä on
vähentynyt, mutta toiminta pysynyt ennallaan, jopa paikoin sitä on tullut lisää. Nyt on
aika katsoa kantaseurakunnan toimintaa yhtäältä kokonaisuutena, mutta peilata myös
toimintaa strategian kautta. Tärkeätä olisi yhdessä priorisoida, mitkä ovat niitä
toimintamuotoja, joista olisi hyvä luopua tai tehdä eri tavalla.
Yksi mahdollisuus olisi sellainen, että koko seurakunnan viestintää varten perustetaan
edelleen viestinnän toimikunta, jonka painopisteenä on Lohkare-lehti ja sen
toimittaminen. Toisena painopisteenä on katsoa, mitä viestintäkanavia tulevaisuudessa
seurakunnassa käytetään ja mitkä ovat siinä painopisteinä. Tähän toimikuntaan
tarvitaan jäseniä koko seurakunnan alueelta.
Toinen toimikunta olisi työnimeltään ”Kantaseurakuntatyön toimikunta”, jonka
tehtävänantona olisi ensimmäisenä tutustua kantaseurakunnassa tehtävään työhön ja
käynnistää prosessi perustoimintakuvauksiksi. Strategian seurauksena on hyvä
määrittää perustoiminta sen mukaiseksi.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä lähetekeskustelu asiasta, jonka jälkeen esittelijänä
on mahdollisuus tehdä seuraavaan kokoukseen kirkkoneuvoston linjaama esitys joko
uuden mallin mukaisesti tai pitäytyen vanhassa mallissa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
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Alla olevassa kuvassa hahmotelma uudesta toimikuntajaosta:

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.
****************
Asia jäi ajanpuutteen vuoksi pöydälle.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun.
Lähetekeskustelun päätteeksi evästykseksi kirkkoherralle kirkkoneuvosto esitti säilytettäväksi
vanhat toimikunnat nimineen ja antoi toimikunnille tehtäväksi miettiä toimikuntien
tulevaisuutta.
Lisäksi alueneuvostot voivat nimetä toimikuntiin edustajansa niin halutessaan.
Palvelun toimikunta tulee keskittyä diakoniatyön perustoimintakuvauksiin ja
Kasvatuksen toimikunta tulee keskittyä kasvatuksen perustoimintakuvauksiin.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kaikille toimikunnille annettiin tehtäväksi ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
yhteisvastuukeräyksestä”.
Jatkossa toimikunnat vapautetaan toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien
käsittelystä.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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54. EDUSTAJAN VALINTA KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Kirkkopalvelut ry:n sääntömääräinen kokous pidetään Turun Kirkkopäivien yhteydessä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimitalon Juhlasalissa pe 19.5.2017 klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat mm. selostus
Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2015-2016, katsaus yhdistyksen taloudelliseen
asemaan sekä päätetään valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista
korvauksista.
Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§7) osallistua yksi edustaja kustakin
jäsenseurakunnasta tai -yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni.
Seurakunnat vastaavat itse edustajansa kokoukseen liittyvistä matka-, majoitus ym.
kuluista.
Nyt tulisikin valita edustaja osallistumaan sääntömääräiseen kokoukseen.
LIITE
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Kirkkopalvelut ry:n kokouskutsu

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita edustajan Turun Kirkkopäivien yhteydessä pidettävään
Kirkkopalvelut ry:n sääntömääräiseen kokoukseen pe 19.5.2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Esa Sohlbergin ja varalle kirkkoherran
nimeämän varajäsenen mikäli Esa Sohlberg on estynyt.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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55.41. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT

56. 42. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:






Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 19.1. ja 14.2.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 1-4
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A1-A4
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2017 6.2.2017
Liite 34

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.
***********************
Asian käsittely jäi ajanpuutteen vuoksi pöydälle.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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57. MUUT ASIAT


Piispantarkastuksen 20.-26.3.2017 viikon ohjelma

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.
***************
Asia jäi ajanpuutteen vuoksi pöydälle.
Muihin asioihin lisätään vielä seuraava:


Piispantarkastuksen 20.-26.3.2017 viikon ohjelma
Ohjelma tulee kokonaisuudessaan seurakunnan nettisivuille.
Luottamushenkilöitä kutsutaan seuraaviin tilaisuuksiin:
Ma 20.3.2017 klo 17.30–20 Neuvottelu piispan johdolla luottamushenkilöiden
kanssa (srk-keskus) kirkkovaltuusto+kirkkoneuvosto.+alueneuvostot,Perheasian
neuvottelukeskuksen johtokunta Lohjan jäsenet+Svenska direktion, piispa,
dekaani ja lakimiesasessori
To 23.3.2017 klo 18.00 Toivon Messu Pikku Laurissa + piispalta Herran siunaus
Su 26.3.2017 klo 10.00 Piispan juhlamessu Pyhän Laurin kirkossa



Lähetekeskustelu kriisiviestinnästä
Keskusteltiin vilkkaasti seurakunnan ulkoisesta viestinnästä.
Somekoulutusta tullaan järjestelmään halukkaille luottamushenkilöille.



Matkailugaala pe 3.3.2017 klo 18.00 esitetään osallistujaksi hautaustoimen
päällikköä Pekka Huttusta ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul
Packalénia.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä edellä esitetyt muut asiat läpi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.50.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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