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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 6/2013
Aika:
Paikka:
Käsiteltävät asiat:

ti 22.10.2013 klo 13.00-16.36
Oulun Seudun Mäntykoti ry, Kangastie 11, Oulu
Esityslista 6/2013

Osallistujat:

Antero Juntunen
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Matti Still
Ritva Tienari
Risto Örling
Ritva Mörönen
Kyösti Kekkonen
Aune Koistinaho
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Maarit Niva
Tuula Hautamäki

puheenjohtaja
Oulu
Oulu (poistui 16.32)
Oulu
Oulu
Oulu (poistui 15.48)
Oulu
Oulu
Oulu (poistui 16.10)
Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki (poistui 16.23)
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit (poistui 16.23)
Ev.lut. seurakunta (poistui 15.48)
Ouka, Hyvinvointipalvelut (poistui 15.30)
Ouka, Kuntalaisvaikuttaminen ja
yhteisötoiminta (siht.)

Vierailijat:

Marja-Leena Timonen
Katriina Puhakka
Riitta Vesala
Maria Lappalainen
Päivi Nieminen

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Juuri-hanke, Oulun Seudun Mäntykoti ry
Juuri-hanke, Oulun Seudun Mäntykoti ry
Ouka, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut
(poistui 15.30)

Käsiteltiin:
§84 Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
§85 Kirjataan läsnäolijat.
Kirjattiin.
§86 Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi päätösvaltaiseksi.
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§87 Työjärjestyksen hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä §99, matkapuhelunpalvelulla
tekstiviesti hätänumeroon.
Päätös: Hyväksyttiin.
§88 Edellisen kokouksen 5/2013 pöytäkirja hyväksyminen.
Pöytäkirja on lähetetty osallistujille sähköisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hyvinvointipalveluiden ja vanhusneuvoston 30.8.13 muistio lähetetään sähköisesti.
Kaupunginhallituksen ja vanhusneuvoston 23.9.13 muistio lähetetään sähköisesti.
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja vanhusneuvoston 4.10.13 muistio lähetetään sähköisesti.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§89 Oulun Seudun Mäntykoti ry esittely/ johtaja Marja-Leena Timonen
Oulun Seudun Mäntykoti ry:n johtaja Marja-Leena Timonen toivotti osallistujat
tervetulleeksi ja esitteli vuonna 1962 Raha-automaattiyhdistyksen tuella rakennetun,
peruskorjatun ja laajennetun Mäntykodin toimintaa. Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa on
sujunut vuosikymmenten ajan hyvin. Mäntykodissa on 40 paikkaa joista seitsemän on
lyhytaikaishoidon paikkaa. Asiakkaat tulevat pääosin sairaaloista. Vuosittain lyhytaikaishoidossa hoidetaan yli 100 asiakasta. Päärakennuksen yhteydessä on kotihoito jossa on 18
työntekijää. Mäntykoti on myös kaupungin palvelujentuottajalistalla. Lisäksi talosta löytyy
fysioterapia-yksikkö joka palvelee niin talon asukkaita, kotona asuvia vanhuksia kuin
toisissa hoitolaitoksissa olevia sotaveteraaneja ja sotainvalideja.
Toiminnasta vastaava järjestö on syntynyt vapaaehtoistoiminnan avulla. Naiset jotka
perustivat Ensi- ja turvakodin ovat perustaneet myös Mäntykodin. Lomakoti Onnela on
perustettu samalla tavalla. Vapaaehtoistyötä on Mäntykodilla vuonna 2012 kirjattu 4000
tuntia. Vapaaehtoiset vetävät muistelu- ja kirjallisuuspiirejä, maalausta jne. toimintaa.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Katriina Puhakka toivotti sekä
osallistujat että yhteistyön sekä kehittämisideat ja hankkeet tervetulleeksi, erityisesti
palvelutuotannon kehittämiseen ja oululaisten hyvinvoinnin lisäämiseen liittyen.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja kiitti ja toivotti yhteistyön lämpimästi tervetulleeksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§90 Taloustilanne 15.10.2013 ja arvio 31.12.2013
Vanhusneuvoston sihteeri Jorma Inkamo esitteli taloustilanteen kuluerittäin.
Päätös: Hyväksyttiin.
§91 ”Hyvinvointipalvelujen jo päätettyjä ja valmisteilla olevia asioita”/ Maarit
Niva/Hyvinvointipalvelut/tilaajatoiminta.
Maarit Niva esitteli ajankohtaista asiaa Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen hyvinvointiin
liittyvistä palveluista liittyen vanhuspalvelulakiin, ikäihmisille tärkeisiin lautakunnan
päätöksiin, valmistelussa oleviin asioihin sekä hankkeisiin. Ikäväestön kasvun hän totesi
Oulussa lisääntyvän puolella nykyisestä vuoteen 2021 mennessä.
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Maarit avasi myös palvelujen järjestämisohjelmaan 2013 ”Koko kunta ikäihmisten asialla”
sisältyviä palveluohjausyksikön palveluja (mm. palveluntarvekartoitus, palvelusuunnitelma,
laajat tukimuodot palvelutarjottimelta) ja pääsykriteerejä sekä palvelusetelin tarjoamia
mahdollisuuksia. Yhteystiedot alueen palveluohjaajalle saa soittamalla Oulun kaupungin
keskuksen numeroon 08-558410.
Pöytäkirjan liitteenä oleva esitys kattaa myös rintamaveteraanien palvelujen esittelyn ja
tietoa mm. vanhuspalvelulain toimeenpanosta, ikäihmisten liikuntaympäristöselvityksestä,
kotisairaanhoidon asiakkuuksista, kotipalvelun asiakkaiden kehittämisehdotuksista ja
asiakastyytyväisyyskyselyistä sekä Aino-palvelun esittelyn. Liitteen kattava esitys sisältää
tarkennettua tietoa vuoden 2013 aikana tehdyistä päätöksistä liittyen mm. mielenterveyspalveluihin, lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin, kotihoidon kilpailuttamiseen,
tehostettuun palveluasumiseen sekä palveluseteliin.
Uutena palvelumuotona on ikäihmisten perhehoidon alkaminen. Hoidon tavoitteena on
tarjota mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin, edistämään
perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä. Hoidon pääsykriteeri on sama kuin säännöllisen
kotihoidon. Aloitus tapahtuu lyhytaikaisella perhehoidolla jolla tuetaan mm. omaishoitajien
vapaiden järjestämistä. Jatkossa hoito voi olla myös osavuorokautista tai pitkäaikaista.
Esitykseen sisältyneet kaupunkistrategia 2020 linjauksien sekä hyvinvoinnin painopisteiden
käsittely siirtyvät seuraavaan kokoukseen. (Maarit Nivan ppt-esitys liitteenä)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§ 92 ”Vanhuspalvelulain toimeenpanohanke” / Päivi Nieminen,
palveluohjaaja/Palveluohjausyksikkö/Hyvinvointipalvelut
Palveluasiantuntija/Projektisuunnittelija Päivi Nieminen esitteli 1.7.13 voimaan tulleen
Vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevaa Hyvinvointia ja laatua -hanketta. Kyseessä on
1.9.13 käynnistynyt uusi hanke, joka päättyy 31.10.2014. Hanke on jatkumoa Ikälain
pilotointi -hankkeelle. Kohderyhminä ovat Oulun Hyvinvointipalvelujen palveluyksikkö ja
ikääntyneet kuntalaiset.
Hankkeen tarkoituksena on edistää vanhuspalvelulain toimeenpanoa kuntien yhteisellä
kehittämistyöllä. Vanhuspalvelulaissa on kyse ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkään sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain tarkoituksena on tukea
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Ikääntyneellä väestöllä
tarkoitetaan tässä yhteydessä eläkeikäistä väestöä, eli monenlaisen toimintakyvyn
omaavaa 63:sta yli 100 -vuotiaaseen henkilöön.
Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Oulun ja Tampereen lisäksi siihen osallistuvat
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuun SOTE-kuntayhtymä sekä Ylä-Savon SOTEkuntayhtymä yhdessä. Oulun Hyvinvointipalvelut osallistuu hankkeeseen kumppanina
omilla alatavoitteillaan. Hankkeen projektipäällikkö Päivi Moisio toimii Tampereella ja viisi
vasta nimettyä projektisuunnittelijaa toimivat kukin alueellaan. Hankkeella on myös
käytettävissä 0,25-henkilön resurssi demokratia-asiantuntijaan mm. vanhusneuvoston
toimintamallin kehittämiseen.
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Tavoitteena on siirtää palvelun painopiste kohti kotona tapahtuvaa hoitoa sekä asiakaslähtöisyyden ja osallistavuuden vahvistaminen palvelun kaikissa vaiheissa. Odotettuja
vaikutuksia on neuvonnan ja ohjauksen saatavuuden paraneminen ja sisällön
monipuolistuminen, kuin myös Vanhusneuvoston tunnettuuden ja ikääntyneiden
osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen kunnan päätöksenteossa. Myös kuntien
henkilöstön tuntemus lain sisällöstä ja tavoitteista vahvistaa asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi hanketta arvioidaan mm. kyselyjen ja RAI-arviointimenetelmien käyttöönotolla.
Toimenpiteinä ovat hyvinvointia edistävät ohjaus- ja neuvontapalvelut, palveluntarpeen
selvittäminen mm. kartoittamalla ja laajentamalla uuden teknologian käyttöönottoa,
lisäämällä hyvinvointiprofiili- kyselylomakkeen käyttöä sekä ottamalla käyttöön
vastuutyöntekijä malli. Edellä mainittujen lisäksi mm. palveluiden laadun arviointi, kunnan
valvontatehtävien järjestäminen mallintamalla sekä Vanhusneuvoston työskentelyn
sisältöjen kehittäminen (ikääntyneen väestön vaikuttamismallit, osallistaminen ja
vanhusneuvoston tunnettuus) sisältyvät hankkeen toimenpiteisiin.
Lisätietoja: http://www.ikakaste.fi/ikalainpilotointi (Päivi Niemisen ppt-esitys liitteenä)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§93 ”Juuri-hanke 2013-2017” / Riitta Vesala/Oulun Seudun Mäntykoti ry
Riitta Vesala ja Maria Lappalainen esittelivät keväällä alkanutta Juuri-hanketta. Hankkeen
toimijoina ovat Oulun Seudun Mäntykoti ry, Oulun ensi- ja turvakoti ry sekä Turvallisen
vanhuuden puolesta Suvanto ry. Rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys. Sillä on
myös alueellinen ohjausryhmä sekä Suvanto ry:n asiantuntijuus käytössä. Hankkeen
tavoitteena on kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokevien
ikääntyneiden auttaminen yhdistämällä vanhus- ja väkivaltatyön asiantuntijuudet.
Päämääränä on hyvien käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen arjen käytäntöön.
Vanhuspalvelulaissa määritelty ilmoitusvelvollisuus iäkkään henkilön palveluntarpeesta
koskee terveydenhuollon, sosiaalitoimen, pelastustoimen ja poliisin palveluksessa olevia.
Ilmoitus on tehtävä viipymättä saadessaan tehtävässään tiedon iäkkäästä henkilöstä joka
on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai
turvallisuudestaan. Salassapitosäännökset eivät ole esteenä velvollisuuden täyttämiselle.
(Riitta Vesalan ja Maria Lappalaisen ppt-esitys liitteenä)
Ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan sisältö koettiin vakavana
asiana josta haluttiin kuulla lisää, joten esittelijät pyydetään uudelleen Vanhusneuvoston
kokoukseen. Hankkeen esittely nähtiin tärkeäksi ja sitä toivottiin myös eri järjestöille.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§94 Kiimingin eläkeläisjärjestöt ja Sotaveteraanit avustusanomus eläkeläisjuhlien
järjestelykuluihin Kiimingin seurakuntakeskuksessa 8.10.2013.
Kiimingin eläkeläisjärjestöjen ja sotaveteraanien avustusanomus 300€ eläkeläisjuhlien
järjestelykuluihin on vastaanotettu.
Päätös: Hyväksyttiin. Kulut maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan.
§95 Edustaja yhdenvertaisuussuunnitelma-työryhmä
Hannele Ollinen kirjoittaa ”Olemme perustamassa yhdenvertaisuussuunnitelma -työryhmää
Oulun kaupunkiin tasa-arvotoimikunnan päätöksen 1.10.2013 mukaisesti.
(http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2709)

Vanhusneuvosto
PL 54, Torikatu 10 a
900015 Oulun kaupunki
www.ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto

Puhelin 0400 586 036
E-mail: jorma.inkamo@ouka.fi

Pöytäkirja

5(7)
Liite 1

22.10.2013

Tarkoituksena on koostaa kaikkia oululaisia koskeva yhdenvertaisuuslain mukainen
suunnitelma, joka on mahdollisimman selkeä, konkreettinen ja kuntalaisia lähellä oleva.
Toivoisimme työryhmään ammattilaisia, jotka tuntevat edustamansa kentän hyvin. Olisiko
teillä mahdollisuutta osallistua työryhmään tai voisitteko ilmoittaa jonkun muun henkilön,
johon asiasta voisi olla yhteydessä?
Linkki yhdenvertaisuuslakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021
Yhdenvertaisuustyöryhmään kutsutaan henkilöitä mukaan Sisäasiainministeriön suositusten
pohjalta (http://www.yhdenvertaisuus.fi/@Bin/141979/YVSuositus_FIFinal.pdf). Alustavan
suunnitelman mukaisesti työryhmä kokoontuisi noin kerran kuukaudessa ja suunnitelma
olisi valmis joulukuussa 2014. Ensimmäinen tapaaminen on 12.11. klo 14-16 Oulun
kaupungintalolla neuvotteluhuoneessa 111.
Voisitteko ilmoittaa osallistumisestanne tai mahdollisesta muusta henkilöstä ma 28.10.
mennessä sähköpostiin hannele.ollinen@ouka.fi”
Päätös: Vanhusneuvoston varsinaiseksi edustajaksi yhdenvertaisuustyöryhmään valittiin
Ritva Tienari, varalle Arto Kouri.
§96 ”Näin homma toimi-seminaari”, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
15-vuotisjuhla to 31.10.2013, Wegelius-sali, ODL, Albertinkatu 15, Oulu
Seminaarin kutsu/ohjelma on lähetetty puheenjohtajalle. Otettiin kutsu vastaan.
Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§97 Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen.
Seuraava sääntöjen mukainen kokous 19.11.13 klo. 13-15 Nvh 155 Oulu10. Käsittelyssä
budjetti, toimintasuunnitelma, tämän kokouksen pöytäkirja sekä Honkapirtin tilanne jonka
kohdalla päätetään lausunnon antamisesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§98 Terveiset demokratiapäivä to 17.10.2013 Rotuaarilla.
Vanhusneuvoston jäsenistä tapahtumaan osallistuivat Aune Koistinaho ja Kaisa Väätäjä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§99 Tiedoksi
Kuurojen ja kuurosokeiden vanhusten viikon juhlan anomus.
Juhlasta Ari Heikkisen päätös 11.10.13. Tuiran seurakuntakeskuksessa ollut noin 80-100
osallistujaa. Anomus on tullut Vanhusneuvostolle, annettu Pasi Laukalle joka siirtänyt Ari
Heikkiselle. Summan 300€, kustannuspaikka on 0131. Asia on hoidettu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Kuntalaisaloite: Vanhusneuvolan pilotointi Oulussa
Päätös §91/19.9.2013 OUKA 7962/2013/ hallintojohtaja Ari Heikkinen.
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen vastaus vanhusneuvoston kuntalaisaloitteeseen:
Vanhusneuvola -pilotoinnin käynnistäminen. Päätös vanhusneuvolan pilotoinnista on
kielteinen. Päätöksen perusteluna ikäihmisille tarjotut palveluperiaatteet.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Turvallisuustalkoot: ”Vuoden 2013 rikoksentorjuntaseminaari Oulussa 2.3.10.2013”, Oulun kaupunginteatteri, Oulu.
Lähetetty tiedoksi työvaliokunnalle jonka kokous oli peruttu. Jukka Lappalainen avasi
osallistujille oikeusministeriön rikoksentorjuntaseminaari ”Naapurusta turvaa toisilleen”
hankkeen sisältöä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Matti Svala.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hankkeen esittely pyritään järjestämään Vanhusneuvostolle.
Terveiset Järjestömessut pe 20.09.2013, klo 10-16 Koulutuskeskus, Asemakatu 5,
Oulu.
Tapahtumaan osallistuivat Jorma Inkamo, Kyösti Kekkonen ja Ritva Mörönen. Kävijöitä
messuilla ollut yli 300. Akj Sinikka Salo on ollut tyytyväinen tapahtumaan. Nuoret olleet
erittäin kiinnostuneita.
Seniorimessut su 22.09.2013 Ouluhalli klo 9-13, Oulun kaupungin osasto.
Messuilla puheenjohtaja on esitellyt Vanhusneuvostoa. Esitteitä on jaettu arvioilta 200 kpl.
Esteettömyyden toteutuminen ikäihmisen näkökulmasta, 25.09.2013,
Ympäristötalo.
Matti Still totesi, ettei tilaisuudesta tehty muistiota. Sisätiloissa liikkumista ei käsitelty.
Paikalla on ollut suunnittelijoita, arkkitehtejä sekä tarkastuslautakunta. Tapaamisessa
otettiin esille liittymien auraaminen. Tällä hetkellä lisä-aurauksen saa maksusta mutta
kaupungille voi tehdä anomuksen esim. iän perusteella tehtävään maksuttomaan pihaliittymän auraukseen. Kaupungin viranomaiset aikoivat tutustua tilanteeseen.
Esteettömyystiedotteet
Invalidiliiton Esteettömyystiedotteet on jaettu sähköisesti.
Luottamushenkilöiden matkustus- ja kokouspalkkioiden maksaminen.
Vanhusneuvostonjäsenet ovat tiedustelleet sihteeriltä matkakorvausten maksamisesta,
mikäli kokouksen kesto on alle 1 ½ -tuntia. Jorman mukaan kokouspalkkiot maksetaan
minuutilleen. Erityisesti lyhytkestoisten kokousten kokouspalkkioon ja matkakorvaukseen
liittyvistä oikeuksista koettiin olevan epäselvyyttä. Teuvo Päkkilä totesi asian selvittämisen
ja tarvittaessa eteenpäin viemisen tärkeäksi. Osallistujat kokivat myös tärkeäksi ilmoittaa
edeltä käsin mikäli kokouspalkkioita tai matkakorvauksia ei makseta. Kaupungin
matkustussäännön sisällön selvitys annettiin sihteerille tehtäväksi seuraavaan kokoukseen.
Matkapuhelin hälytys - tiedoksi
Matkapuhelunpalvelulla on mahdollista lähettää tekstiviesti hätänumeroon. Palvelu on
suunnattu erityisesti kuulovammaisille tai niille jotka eivät pysty tuottamaan puhetta.
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan edustaja Vanhusneuvostossa
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Tuula Hautamäki toimii Vanhusneuvostossa Sirpa
Laitalan sijaisena Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan edustajana. Tuulan
yhteystiedot: e-mail: tuula.e.hautamaki@ouka.fi, puh: 044-703 1679.
§100 Palvelualueitten asiat
Asia käsitelty esittelijöiden osalta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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§101 Saapunut posti (Eläkeliiton Oulun yhdistys)
Keskusteltiin kirjelmästä koskien Eläkeläisten neuvottelukunnan toimintaa. Todettiin ettei
tiedostoa saatu kokousta varten auki. Asiassa ei tehty päätöksiä ja tarvittaessa sitä
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§102 Muut asiat
Helsingin Loppukiri - Kotisatama, yhteisöllinen koti aktiivisille senioreille.
Ritva Tiennari kertoi Helsingissä pilottina toteutetusta osakeyhtiömuotoisesta senioreille
tarkoitetusta yhteisöllisestä kerrostalosta. Talo ei ole palvelutalo eikä vanhainkoti vaan
itsepalvelutalo jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto, mahdollistaen itsenäisen kotona
asumisen mahdollisimman pitkään. Talossa on kaikille asukkaille yhteisiä tiloja kuten
yhteiskeittiö, ruokasali, kirjasto, vierashuone, sauna ja pesutupa. Osakeasunnot ostetaan
ja asukkaiksi valitaan yhteisöasumiseen sopivat henkilöt. Osakassopimuksella asukkaat
sitoutuvat osallistumaan yhteisten aterioiden valmistamiseen ja yhteistiloista
huolehtimiseen omilla vuoroillaan kuuden viikon välein. Talossa ei ole ostopalveluja eikä
henkilökuntaa vaan naapuriapu on lähellä. Talossa voi asua turvallisesti, esteettömästi ja
ilman pelkoa yksinäisyydestä. Oman kodin rauhaan voi yhdistää yhteistilojen käytön,
mukavan yhdessäolon ja harrastuksia. Talon on rakennuttanut Aktiiviset seniorit ry ja se on
ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lisätietoja: www.loppukiri.fi -sivustolta.
Tässä yhteydessä Jukka Lappalainen kertoi Toppilaan rakentuvasta kerrostalosta Siilosta,
johon valmistuvien omistusasuntojen suunnitteluun ja sisustukseen on myös asukkaalla
mahdollisuus osallistua.
§103 Seuraava kokous 27.11.2013
Caritas-säätiön tiloissa, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.
§104 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.36.
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