HATTULAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
KIRKKONEUVOSTO
Kokous
Aika
Paikka
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Nro 3 – 2019
19.3.2019 kello 17.00 – 18:25
Pappilanniemi
Läsnä
Järvinen Virpi
X
Lilja Lasse J
X
Aitola Nina (ilm. esteestä 5.3.)
Erkamo Katri
X
Heikkilä Joonas
X
Suomaa Jussi (ilm. esteestä 12.3.)
Ylitalo Leila
X

Poissa

Kirkkovaltuuston pj.
Kirkkovaltuuston varapj.

Heikkilä Taina
Nykänen Arto

X
X (klo 18:30 asti)

Pöytäkirjanpitäjä

Kymäläinen Tia

X

Varajäsenet

Hyyrynen Piia
X
Viitala Jaakko (ilm. esteestä 13.3.)

X

X

X

Virsi
Asiat

33 § - 46 §

Allekirjoitukset
_____________________
Virpi Järvinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

_____________________
Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

19.3.2019

_____________________
Leila Ylitalo

_____________________
Joonas Heikkilä

Nähtävänä

Taloustoimistossa 20.3. – 3.4.2019

Todistaa

______________________

2
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 19.3.2019
Nro 3/2019

33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 13.3.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla
yksi.
ESITYS (kirkkoherra):
1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
34 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tiistaina 19.3.2019. Tarkastettu pöytäkirja on
nähtävänä taloustoimistossa 20.3. - 3.4.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Ylitalo ja Joonas Heikkilä.
35 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
36 § Irtaimistoluettelon poistojen vahvistaminen ja ohje kiinteän ja irtaimen
omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä
Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti investointiosaan merkitään hankintahinnaltaan yli
5.000 euroa ja käyttötalousosaan tämän alittavat irtaimistohankinnat.
Kirkkoneuvosto antaa ohjeen seurakunnan irtaimiston luetteloinnista sekä kiinteän ja
irtaimen omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä. Irtaimistoluetteloon on merkitty yli
170 € maksava irtain omaisuus. Näistä käyttötalousosaan vuosikuluiksi merkittävistä
hankinnoista pitää luetteloa hankinnan suorittanut työntekijä. Irtaimistoluettelot tarkastetaan
ja laaditaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa ja ne on toimitettu taloustoimistoon 31.1.
mennessä. Käyttökelvottoman irtaimiston hävittämisestä päättää talouspäällikkö, joka
esittää vuosittain irtaimistosta laaditun poistoluettelon hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa liitteen 1 mukaisen
irtaimiston poistoluettelon sekä hyväksyy liitteenä 2 olevan ohjeen kiinteän ja irtaimen
omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)
TARK.
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muutosta

kirjallisella
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37 § Vuosilomien vahvistaminen lomakaudelle 2.5. – 30.9.2019
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n mukaan kirkkoherra myöntää vuosiloman, vapaa-ajat ja
enintään kahden kuukauden pituiset virkavapaudet seurakunnan muun papinviran haltijalle.
Vuosilomaa ja virkavapautta koskevasta kirkkoherran päätöksestä tulee lähettää ilmoitus
lääninrovastille ja tuomiokapituliin. Kirkkoherran vuosiloman ja virkavapauden myöntää aina
tuomiokapituli. Kirkkoneuvosto vahvistaa muiden työntekijöiden lomakauden lomat.
Lomajärjestyslista on laadittu työntekijöiden kuulemisen perusteella. Loma myönnetään siten,
ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa tehtävien suorittamiseksi ja tarvittaessa vuorotellen lomaaikoja eri työntekijöiden välillä.
Lomalle vahvistetaan loma-aika, jolloin se voi alkaa tai päättyä myös sunnuntaihin. Lomaaikaan voi sisältyä myös vapaapäiviä, jotka eivät kuluta lomapäiviä. Lomakaudella annetaan
vähintään 65 % loman määrästä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.
ESITYS (tp):
1. Kirkkoneuvosto vahvistaa vuosilomat vuosilomaesityksen liitteen 3 mukaisesti.
2. Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle toimivaltuudet tehdä tarvittavia
muutoksia lomajärjestykseen erityisestä syystä. Perusteina voivat olla työntekijän oma
perusteltu anomus tai työstä johtuvat syyt huomioon ottaen KirVESTES:n määräykset
loman myöntämisestä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
38 § Ylimmän johdon KirVESTES:n mukainen palkantarkastus
39 § Lastenohjaajien lomautusaika kesällä 2019
Työsopimuslain 5 luvun mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai
hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun
väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttamisen syyt
voivat olla taloudellisia tai tuotannollisia. Seurakunnissa lastenohjaajien kohdalla
lomauttamisen syy on kerhotoiminnan keskeytyminen koululaisten loma-aikoina.
Työsuhteen kestäessä lomauttamisesta voidaan myös sopia. Tällöinkin työnteon
keskeytyksen tulee johtua työnantajan aloitteesta. Työsopimuslain perustelujen mukaan
lomauttamisesta ei voida sopia työsopimusta solmittaessa ottamalla siitä merkintä
työsopimukseen, vaan lomautuksesta on sovittava kussakin lomautustilanteessa erikseen.
Lomautuksesta on annettava ilmoitus ensisijaisesti henkilökohtaisesti kirjallisesti tai
suullisesti. Lomautusilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen
alkamista.
Lomautuspäätös sekä lomautusilmoituksen antaminen suositellaan tehtäväksi hyvissä
ajoin. Ennen lomautuspäätöksen tekemistä on tutkittava, onko seurakunnalla tarjottavana
lomautuksen sijasta muuta työntekijälle soveltuvaa työtä. Lomautuspäätös, johon
useimmiten liittyy myös päätös lastenohjaajan vuosiloman antamisesta, suositellaan
tehtäväksi siten, että lomautuspäätöksessä lomautusaika kattaa koko työn keskeytysajan.
Siten myös mahdollinen vuosiloma-aika sisällytetään lomautusaikaan. Tällä tavoin tehdyllä
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päätöksellä on merkitystä tilanteessa, jossa lastenohjaaja sairastuu ennen vuosiloman
alkua, mikä voi merkitä vuosiloman siirtoa toiseen ajankohtaan.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto päättää, että työn tilapäisen päättymisen vuoksi
lastenohjaaja Johanna Pennanen on lomautettuna 3.6. -14.8.2019 välisen ajan sekä
lastenohjaaja Heidi Mikkola 3.6. -11.8.2019 välisen ajan, mikäli he eivät ole vuosilomalla tai
palkallisella vapaalla työaikakorvauksen perusteella. Lomautuspäätös koskee myös
mahdollisia lastenohjaajien sijaisia.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

40 § Pyhän Ristin kirkon ja kellotapulin kattojen tervaustyö
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on määräraha Pyhän Ristin kirkon ja
kellotapulin kattojen tervausta varten. Tervaus koskee kirkon etelä- ja pohjoislappeita (ml.
räystäiden alapinnat ja kattoihin liittyvät päädyt), jotka on viimeksi tervattu vuonna 2014.
Tervattava pinta-ala on noin 1.500 m2 ja työ tehdään vuoden 2019 aikana ajankohtana,
jolloin katon kosteus on alle 20 %. Terva on vähintään vuoden vanhaa, kotimaista, puhdasta
mäntypuusta valmistettua seisotettua hautatervaa.
Tarjouspyynnöt lähetettiin 28.1.2019 seitsemällä urakoitsijalle. Tarjoukset oli jätettävä
6.3.2019 klo 15:00 mennessä. Tervaustyötä koskevaan tarjouspyyntöön jätti tarjouksen
kaksi urakoitsijaa määräaikaan mennessä. Yksi urakoitsija ilmoitti, että ei pysty antamaan
tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä 4.
ESITYS (tp): Tervaustyön urakoitsijaksi valitaan T:mi Heikki Autio kokonaisurakkahintaan
31 000 €, sisältää arvonlisäveron 24 %. Urakan tarkemmista yksityiskohdista päättää
talouspäällikkö.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

41 § Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle 2019-2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko
vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus
(prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTtilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan
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tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat,
tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista
lakisääteistä tilintarkastusta. Hattulan seurakunta kuuluu sopimuspohjaiseen seurakuntien
Tampereen
seurakuntayhtymän
hallinnoimaan
IT-yhteistyöalueeseen,
missä
isäntäseurakuntana toimii Tampereen srky. Isäntäseurakunta lähettää tiedot
tietoturvallisuuden tarkastamisesta vuosittain yhteistyöseurakunnille. Seurakunnan
kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan sopimuksen perusteella Kirkon palvelukeskuksessa
(Kipa). Kirkon palvelukeskus sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja
pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkanlaskennan sekä maksuliikenteen prosessin.
Hattulan seurakunnan taloussäännön mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta
järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä
muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä
valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän
tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Tarjouspyynnöt on lähetetty viidelle tilintarkastusyhteisölle. Seurakunnan arvio
tilintarkastukseen tarvittavasta ajasta on neljä tarkastuspäivää tilintarkastusvuotta kohti,
joka on myös kirkkohallituksen vähimmäissuositus. Laskutus tehdään tehdyn työn
perusteella.
Hankinnassa
noudatetaan
hankintalaissa
määriteltyjä
hyviä
hankintakäytäntöjä. Hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaan, koska hankinnan
arvo neljän vuoden aikana jää alle kansallisen kynnysarvon (60t€). Tarjouspyynnössä
määriteltiin tärkeysjärjestyksessä ne valintakriteerit, joita noudatetaan tehtäessä päätöstä
tarkastuspalvelun hankinnasta.
Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta. Lisäksi yksi tarjoaja ilmoitti, ettei osallistu
tarjouskilpailuun. Liitteenä 5 tarjousten avauspöytäkirja sekä valintakaavake.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee KPMG
Oy tilintarkastusyhteisön seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022.
Vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty Mari Säynätjoki, JHT, KHT.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

42 § Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 2019
Kirkkoneuvosto julisti KN 1-2019, 11§ määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
26.2.2019 klo 13 mennessä ilmoittamalla siitä 7.2.2019 ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä,
seurakunnan kotisivuilla ja Oikotie työpaikkailmoituksissa. Kirkkoherra jatkoi hakuaikaa
28.2.2019 klo 13 saakka ja ilmoitus Kotimaa-lehdessä oli 14.2.2019. Kirkkoherra
yhteistyössä nuorisotyön tiimin kanssa valtuutettiin valmistelemaan kirkkoneuvostolle esitys
viran täyttämisestä.
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Virka on päätoiminen ja kokoaikainen ja täytetään määräaikaisena 31.12.2019 asti. Vuoden
2019 aikana seurakunta tekee pidempiaikaisen henkilöstösuunnitelman sekä kartoittaa
nuorisotyöntekijöiden tehtävänkuvien sisällön ja työajan jakautumisen eri tehtävien välillä ja
arvioi tarpeen viran täyttämiselle toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2019 eteenpäin.
Nuorisotyönohjaajan tehtävät määräytyvät nuorisotyönohjaajan viran mallijohtosäännön ja
nuorisotyönohjaajien kesken tehtävän työjaon mukaisesti. Tämänhetkisen työnjaon
mukaan ko. nuorisotyönohjaajan viran vastuualueena on nuorisotyö (tehtäväalue 236),
johon sisältyy isoskoulutus. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen rippikoulutyöhön,
koulutyöhön ja varhaisnuorten leiritoimintaan. Pätevyysvaatimuksena virkaan on
piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Nuorisotyönohjaajan
viran tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkanosa määräytyvät Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka sijoittuu
vaativuusryhmään 502.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Esa Laitinen, Lauri Lehtonen, Joonas Oja, Kristiina
Rankila, Petteri Rantamäki ja Janna Renko. Kirkkoherra ja nuorisotyön tiimi päättivät kutsua
haastatteluun Lauri Lehtosen, Joonas Ojan, Petteri Rantamäen ja Janna Rengon.
Valintakriteereinä koulutus, työkokemus ja hakemuksen perusteella tehty arvio
sopivuudesta haettavana olevaan virkaan.
Lauri Lehtosen, Joonas Ojan ja Petteri Rantamäen haastattelut pidettiin Pappilanniemen
toimistolla kirkkoherran huoneessa ja Janna Rengon haastattelu Huiliksella. Haastattelijoina
toimivat kirkkoherra Virpi Järvinen, rippikoulutyön pappi Tiina Heino ja nuorisotyönohjaaja
Tapu Sirkka. Lauri Lehtosen ja Janna Rengon haastattelussa mukana oli myös
nuorisotyönohjaaja Carita Rosberg. Haastattelu toteutettiin käyttäen valmista
kysymysluetteloa, jota olivat olleet laatimassa em. haastattelijat. Jokaiselle haastateltavalle
esitettiin samat kysymykset. Haastattelussa painotettiin ko. virkaan kuuluvia tehtäviä, jotka
oli mainittu myös hakuilmoituksessa. Siinä viran vastuualueeksi mainittiin kokoava
nuorisotyö, jonka merkittävä osa-alue on isoskoulutus, ja lisäksi muita tehtäviä ovat mm.
osallistuminen rippikoulutyöhön, koulutyöhön ja varhaisnuorten leiritoimintaan.
Haastattelujen, ennakkotietojen ja kokemuksen perusteella hakijoista laadittiin arviointi, joka
on muutoin salassa pidettävä, mutta viran hakijoille asianosaisjulkinen. Lisäksi nuorisotyön
tiimin (Heino, Rosberg, Sirkka) ja kirkkoherran yhteisessä palaverissa 13.3.2019 em.
arvioinnin ja hakemusten antamien tietojen perusteella laadittiin hakijoista vertailu, jossa
työkokemuksen lisäksi painotetaan erityisesti motivaatiota ko. viran tehtäviin ja kykyä
työskennellä tasavertaisena jäsenenä nykyisessä nuorisotyön tiimissä. Myös vertailu on
salassa pidettävä, mutta asianosaisjulkinen.
Nuorisotyön tiimin ja kirkkoherran yksimielinen näkemys on, että Janna Renko on hakijoista
sopivin avoinna olevaan virkaan. Perusteluna on Janna Rengon kokemus vastaavan laisista
tehtävistä vahva kiinnostus seurakunnan nuorisotyöhön ja motivaatio kehittää sitä sekä
käsitys hänen erityisen hyvästä sopivuudesta toimimaan nuorten parissa. Varalle esitettiin
valittavaksi Joonas Oja.
Janna Renko perui hakemuksensa 13.3.2019. Hakemusasiakirjat ja arviointi hakijoista
nähtävillä kokouksessa.
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ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto valitsee yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyön
erityiskoulutuksen suorittaneen Joonas Ojan nuorisotyönohjaajan virkaan 31.12.2019
saakka ja varalle valitaan sosionomi (AMK) Petteri Rantamäki. Virka on päätoiminen ja
kokoaikainen, tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuusryhmään 502 ollen sen
peruspalkka. Virassa on neljän kuukauden koeaika ja virkaan valitun tulee esittää
rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi).
Tehtävät määräytyvät nuorisotyönohjaajan viran mallijohtosäännön mukaisesti sekä
nuorisotyönohjaajien työjaon perusteella. Tällä hetkellä viran vastuualueena on nuorisotyö
(236) ja viran tehtäviin kuuluu toimia vastuualueensa esittelijänä kirkkoneuvostossa.
Virkapaikkana on seurakunnan toimisto Pappilanniementie 9, Hattula.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyön erityiskoulutuksen
suorittaneen Joonas Ojan nuorisotyönohjaajan virkaan 31.12.2019 saakka ja varalle
valitaan sosionomi (AMK) Petteri Rantamäki. Virka on päätoiminen ja kokoaikainen,
tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuusryhmään 502 ollen sen peruspalkka. Virassa on
neljän kuukauden koeaika ja virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote (laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi).
Tehtävät määräytyvät nuorisotyönohjaajan viran mallijohtosäännön mukaisesti sekä
nuorisotyönohjaajien työjaon perusteella. Tällä hetkellä viran vastuualueena on nuorisotyö
(236) ja viran tehtäviin kuuluu toimia vastuualueensa esittelijänä kirkkoneuvostossa.
Virkapaikkana on seurakunnan toimisto Pappilanniementie 9, Hattula.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

43 § Anomus sankarivainajan haudan siirtämisestä seurakunnan hallintaan

44 § Muut asiat
Ei muita asioita.
45 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston kokouksessa 2/2019 valittiin rakennustoimikunnan jäseneksi
Satu Kaukonen. Satu toimii isännöitsijänä Kojamo Oyj:ssä eikä
Nuorisosäätiöllä, kuten virheellisesti pöytäkirjaan kirjattiin.
2. Tömäjärven mökkiremontti alkaa ma 18.3.2019
3. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 01/2019. Vertailuryhmä on
muodostettu
kymmenestä
jäsenmäärältään
lähimmästä
muusta
seurakunnasta (liite 7).
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 3, 4 ja 5/2019 ovat luettavissa
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet:
3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2018
4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
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5/2019 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
46 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
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