
Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         24.2.2022 Sivu 2. 

       1 

 

 
Kokousaika Torstai 24.2.2022 klo 12.10 – 14.39 
  
Paikka Valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Pekka Tjäderhane vj 
 Eija Huhtaniska j Harri Uusipaavalniemi vj 
 Ulla Keinovaara j Ulla-Maija Syväjärvi vj 
 Timo Leppäjärvi j Kari-Pekka Stoor vj 
 Juha Pirskanen j Virpi Labba vj 
 Heidi Risto vpj Anu Ollila vj 
 Jari Stoor j  Jenniina Eira vj 
 saapui klo 12.13 
 
Muut saapuvilla 
olleet Birgitta Eira   vt. kunnanjohtaja 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 Tanja Martimo  tulkki 
 Arja Purtilo   etätulkki 
 
   
 
Asiat   11 § -   19 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Heidi Risto   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 
 Eija Huhtaniska  Juha Pirskanen  
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 4.3.2022 
 
  

http://www.enontekio.fi/
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11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Juha Pirskanen ja Eija Huhtaniska. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  

 
Käsittely 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira hoitaa tällä hetkellä vt. kunnanjohta-
jan tehtävää eikä tänä aikana toimi luottamustoimissaan, joten varapuheenjohtaja 
Heidi Risto toimi kokouksen puheenjohtajana.  
 
Ulla Keinovaara ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Juha Pirskasta ja Eija Huhtaniskaa.  
 
Jari Stoor saapui kokoukseen klo 12.13.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston jä-
sentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus   
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan 
vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jä-
senistä vähintään neljä on paikalla. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen 
laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan 
tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastotalolla ja Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai es-
tyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 
myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosi-
vuilla www.enontekio.fi.  

 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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12 § Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös 
 
 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan.  
 

Käsittely 
 Vammaisneuvosto kävi läpi liitteenä olevan toimintakertomuksen.  
   

Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle liitteen 1 mukaisen Vam-
maisneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2021.  

  
Selostus 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpää-
tökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja 
analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoimin-
nan vaikuttavuutta kunnassa. 
 
Toimintakertomuksen 2021 laadinta käynnistettiin vuoden 2021 viimeisessä kokouk-
sessa 4.11.2021.  
 
Kokouksessa todettiin, että tärkein tehtävä on seurata, onko vammaisneuvoston laa-
timilla lausumilla ja esityksillä vaikuttavuutta; ovatko esille otetut asiat edenneet vai 
ei. Sihteerille annettiin ohjeistusta laatia taulukko, missä näkyy vammaisneuvoston 
vuonna 2021 laatimat lausunnot ja esitykset sekä niiden eteneminen ja vaikutukset.  
  
Edelleen keskustelussa todettiin, että toimintakertomukseen nostetaan esille vaikut-
tajaelinten jäsenten nimeäminen, minkä ei tule olla poliittisin perustein tapahtuvaa.  
Kutsutaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri tarvittaessa kokouksiin mu-
kaan.  
 
Lisäksi toimintakertomukseen tulee nostaa esille työllisyyshankkeen alkamisen viiväs-
tyminen ja sen vaikutukset vammaisneuvoston toimintaan. 
   
Lisäksi vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2021 toimintakertomukseen seuraavaa: 

 Kokouksia on pidetty viisi kertaa sekä kaksi sähköpostikokousta 

 Vammaisneuvosto jäsenet ovat saaneet kunnan atk-vastaavalta tablet-tieto-
koneiden käyttökoulutusta etäyhteydellä kokouksiin osallistumisen mahdollis-
tamiseksi.  

 Vammaisneuvosto on lähettänyt kirjelmän Kelalle tulkkipalveluiden saatavuu-
desta Enontekiöllä.  

 Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle, että Hyvinvointikeskus-
hankkeen ohjausryhmään tulisi nimetä ainakin yksi kokemusasiantuntija.  

 Vammaisneuvosto on laatinut lausunnon hyvinvointilautakunnalle kuntoutus-
ohjaajan ja vapaa-ajanavustajan tarpeesta. 
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 Vammaisneuvosto hankki vuoden lopussa vammaisneuvoston jäljellä olevasta 
budjetista toimintakeskus Hyrylään smart-tv:n. 
 

Liite 1. Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2021 
 

 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
  



Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         24.2.2022 Sivu 2. 

       6 

 

13 § Vammaisneuvoston siirtyminen käyttämään CaseM –asianhallintajärjestelmää 
 
 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan.  
 

Käsittely 
Vammaisneuvoston keskusteli CaseM-asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta. To-
dettiin, että tällä hetkellä kunnassa hallintojohtajan virkaa hoitavat kunnan muut työn-
tekijät omien töidensä ohella.  Keskustelussa todettiin, että otetaan asia uudelleen 
esille, kun uusi hallintojohtaja on valittu ja aloittanut työnsä.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  

 Vammaisneuvosto jatkaa edelleen CaseM-järjestelmän käyttöönoton selvittämistä.  
 

Selostus 
Kokouksessa 13.1.2022 vammaisneuvosto totesi, että tavoitteena on siirtyä käyttä-
mään asianhallintajärjestelmää kevään 2022 aikana. Vammaisneuvoston sihteeri on 
yhteydessä hallintosuunnittelija Hannele Kumpulaiseen ja selvittää asiaa. CaseM-jär-
jestelmän käyttäminen voisi vaikuttaa vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten pa-
rempaan huomioimisen muissa toimielimissä, koska järjestelmän kautta aloitteet nou-
sevat automaattisesti toimielinten asioiksi, jolloin niihin tulisi reagoida ja vastata.  
 
Sihteeri on tiedustellut asiaa hallintosuunnittelija Hannele Kumpulaiselta. Kumpulai-
nen vastasi 1.2.2022 seuraavasti: 
 ”Joskus on ollut puhetta vaikuttajatoimielinten sähköisen kokoustyötilan käytöstä 
mutta vielä ainakaan asiasta ei ole tehty linjausta, ketkä käyttää ja millä tasolla. Hal-
lintojohtajalla voi olla tarkempaa tietoa, onko asiasta keskusteltu viime aikoina.  
 
Jos järjestelmä otetaan käyttöön jollain aikavälillä neuvostoissa, niin totta kai siihen 
koulutetaan. 
 
Vaatii kuitenkin päätöksen lisäksi ohjauksien ja prosessin määrittämisen sekä rakenta-
misen järjestelmään, ennen kuin on käyttöönotettavissa.” 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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14 § Erityis-tet-viikko 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto keskusteli ”Erityis-tet” -viikosta ja sen järjestelyiden etenemisestä. 
Vammaisneuvosto päättää siirtää ”Erityis-tet” -viikon syksyyn 2022, että saadaan Hy-
vinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hankkeen työpaikkoja 
etsivän konsultin työpanos hyödynnettyä viikon suunnittelussa.  
 
Käsittely 
Heidi Risto kertoi, että hän on keskustellut Hetan koulun erityisopettajan kanssa ”Eri-
tyis-tet” –viikosta. Erityisopettaja oli sanonut, että koululle olisi parempi ja helpompi 
viikko 20. Viikko 22 on koululla viimeinen viikko ennen kesälomaa, joten silloin on pal-
jon muita asioita.  

 
Sihteeri Päivi Ikonen kertoi pitäneensä palaveria Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden 
kehittäminen Enontekiöllä – hankkeen työntekijöiden kanssa. Hankkeen työntekijät 
kertoivat, että hankkeeseen ollaan palkkaamassa konsulttia, joka etsii ”piilotyöpaikat 
ja –tehtävät”. Konsultti tulee työskentelemään huhti-toukokuussa, joten hänen työpa-
nostaan ei ehdittäisi hyödyntämään toukokuulle suunnitellulla ”Erityis-tet” – viikolla.  
Hankkeen työntekijät ehdottivat, että ”Erityis-tet” –viikko siirrettäisi pidettäväksi syk-
sylle.  Lisäksi sihteeri Ikonen kertoi itse olevansa estynyt osallistumaan suunniteltuun 
tapahtumaan viikon 20 maanantaina 16.5.2022. 

 
Juha Pirskanen totesi, että on syytä kysyä Hetan koululta, sopiiko heille syksy ja mikä 
ajankohta siellä parhaiten. Elokuussa juuri koulun alettua ei liene hyvä aika, vaan hie-
man myöhemmin voisi olla parempi.  

 
Lisäksi Juha Pirskanen kysyi, onko kunta työnantajana myös mukana ”Erityis-tet” –vii-
kolla. Heidi Risto vastasi kunnan kyllä olevan mukana.  

 
Ulla Keinovaaran mukaan on tärkeää, että hanke edistyy. Hän nosti esille suunnitellun 
kylätalkkari-toiminnan. Keinovaaran mukaan tällaisen toiminnan tarvitsijoita on pal-
jon, mutta kylätalkkarin käyttäminen on hinnasta kiinni. Tärkeää olisi siis, että taksa 
olisi kohtuullinen.  

 
Heidi Risto esitti, että ”Erityis-tet” – viikon työkokeilijat ja / tai esimerkiksi erityisnuoria 
voisi olla mukana kylätalkkari-toiminnassa. 
 
Jari Stoor totesi olevansa samoilla linjoilla kylätalkkareiden taksasta. 
 
Sihteeri Päivi Ikonen kertoi, että Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen 
Enontekiöllä – hankkeen työntekijät ovat käyneet toimintakeskus Hyrylässä keskuste-
lemassa asiakkaiden kanssa. Toimintakeskuksen asiakkaat toivat esille omia toiveitaan 
työkokeilupaikkojen ja avotyöpaikkojen suhteen. 
 



Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         24.2.2022 Sivu 2. 

       8 

 

Eija Huhtaniska kysyi, onko seurakunnasta selvitetty työkokeilupaikkoja. Sihteeri Iko-
nen kertoi, että hankkeen työntekijät ovat jo olleet seurakuntaan yhteydessä. 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto keskustelee Erityis-tet-viikosta ja sen järjestelyiden etenemisestä.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 13.1.2022 päättänyt järjestää Työelämään tu-
tustumisviikon yhdessä Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enonteki-
öllä - hankkeen kanssa joko viikolla 20 (16.-20.5.) tai 22 (30.5.-3.6.) 2022. Vammais-
neuvosto päättää tutustumisviikon työnimeksi ”Erityis-tet”. Järjestelyjen etenemi-
sestä tiedotetaan seuraavassa kokouksessa.  

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hanke  
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15 § Vaikuttavuuden arviointi 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää esittää uudelleen kunnanhallitukselle ja hyvinvointilauta-
kunnalle seuraavat jo aiemmin annetut esitykset, joihin ei ole saatu vastinetta:  

 Esitys, että kunta tekee selvityksen vammaisten kuntalaisten lähivuosien asu-
mistarpeista, selvittää sopivan asuntotarjonnan ja laatii suunnitelman asumis-
harjoittelun toteuttamiseksi (Kunnanhallituksella ja hyvinvointilautakunnalle) 

 Esitys, että Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään nimetään ainakin yksi 
kokemusasiantuntija (Kunnanhallitukselle) 

 Lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta. (Hyvinvointi-
lautakunnalle.) 

Vammaisneuvosto vaatii esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta, että se voi seu-
rata niiden vaikuttavuutta.  

 
Käsittely 
Heidi Risto kertoi, että on tullut esille, että kunnanhallitukseen ei ole otettu esille vam-
maisneuvoston esittämiä asioita. Asiat on pyydetty tuomaan uudelleen esitykseen.  

  
Heidi Risto ehdotti, että viedään uudelleen kunnanhallitukselle ja / tai hyvinvointilau-
takunnalle seuraavat asiat:  

 Esitys, että kunta tekee selvityksen vammaisten kuntalaisten lähivuosien asu-
mistarpeista, selvittää sopivan asuntotarjonnan ja laatii suunnitelman asumis-
harjoittelun toteuttamiseksi. 

 Esitys, että Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään nimetään ainakin yksi 
kokemusasiantuntija 

 Lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta 
 

Sihteeri Päivi Ikonen kertoi keskustelleensa johtavan sosiaalityöntekijä Kerttu Vesteri-
sen kanssa kuntoutusohjaajan tarpeesta. Ikonen kertoi, että hänen tehtävänkuvaansa 
kuuluu koteihin annettava ohjaus ja tuki. Hän sanoi, että johtavan sosiaalityöntekijän 
kanssa sovittiin, että 20 % Ikosen työajasta voi olla tätä koteihin annettavaa ohjausta 
ja tukea (kuntoutusohjausta).  
 
Juha Pirskanen totesi, että Ikosen kertoma asia on hyvä, mutta tärkeää on saada hy-
vinvointilautakunnalta virallinen vastaus esitykseen.  
 
Heidi Risto toi esille, että myös vapaa-ajan avustaja – asia on tärkeä, että erityisen tuen 
tarpeessa oleva henkilö pystyy osallistumaan erilaisiin tapahtumiin yhteiskunnassa.  
 
Ulla Keinovaara sanoi, että on jäänyt tunne, että asiaa ei ole otettu vakavasti hyvin-
vointilautakunnassa.   

 
Heidi Risto toteaa vielä, että kunnassa ei ole myöskään lapsiperheiden kotipalvelua eli 
puutteita toiminnassa on paljon.  
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Eija Huhtaniska kertoi, että kuntoutusohjaaja on käynyt Kolpeneen tuki- ja palvelukes-
kuksesta, mikä on ollut kallista palvelua matkakustannuksineen.  
 
Heidi Risto sanoi, että aiempi kunnan oma kuntoutusohjaaja on ollut iso apu, vaikka 
hänellä oli muitakin työtehtäviä. Kuntoutusohjaaja olisi tärkeä olla apuna perheillä. 
 
Vammaisneuvosto kävi läpi aiemmin hyvinvointilautakunnalle lähettämänsä lausun-
non kuntoutusohjaajan ja vapaa-ajanavustajan tarpeesta. Vammaisneuvosto korjasi 
lausunnosta vuosiluvun ja ”terästi” vastausvaatimusta.  

 
Juha Pirskanen nosti esille, että myös tulkkipalvelun saatavuus on tärkeä asia. Pirska-
nen mietti, pitäisikö kunnan alkaa ajaa asioita Kelan suuntaan, koska kunta asioita aja-
massa olisi painavampi kuin vammaisneuvosto.  
 
Timo Leppäjärvi kertoi, että kirjoitustulkit ovat entistä harvemmassa, viimeksi tullut 
Kajaanista asti. Hän korosti, että viittomakielen tulkkeja on enemmän Rovaniemellä ja 
Kittilässä on puhevammaisten tulkki; puhevammaisia on monin verroin enemmän kuin 
aistivammaisia. Leppäjärvi sanoi, että kirjoitustulkkien saatavuuteen on tulossa pientä 
parannusta, koska Kela on nyt ostanut suorahankintana kirjoitustulkkausta.  
 
Jari Stoor mietti, olisiko kohtuullista, että jos tulkki tulee hyvin kaukaa, olisi useampi 
asiakas samalla käynnillä. Juha Pirskanen vastasi, että tulkin työ on asiakaslähtöistä: 
tulkki menee sinne, minne ja milloin on tarve. Ei voida vaatia, että asiakkaat järjestäi-
sivät omat menonsa tulkkien mukaan.  
 
Eija Huhtaniska nosti esille vammaisten asumistarpeet ja mietti pitäisikö asian selvit-
telyssä olla Aspa-kotiin yhteydessä. Todettiin, että vammaisneuvoston kokouksessa 
20.5.2021 / 23 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen: 
Itsenäinen asuminen on huomioitu myös Aspa-koti: 
”Vammaisneuvosto päättää, kuinka ”Itsenäinen asuminen” –teemaa lähdetään vie-
mään eteenpäin:  
1) Vammaisneuvosto esittää, että kunta tekee/teettää selvityksen vammaisten kun-

talaisten lähivuosien asumistarpeista sekä vammaisten henkilöiden omasta ja 
heidän omaistensa näkemyksistä asumisasioiden suhteen.  

2) Vammaisneuvosto esittää, että kunnan vammaisille henkilöille jo olemassa oleva 
ja mahdollisesti suunnitteilla oleva (kunnan omat vuokra-asunnot ja Aspa sekä 
uusi suunnitteilla oleva hyvinvointikeskus) sopiva asuntotarjonta selvitetään.  

3) Vammaisneuvosto esittää, että yö-valvotun, turvallisen asumisharjoittelun saata-
vuus selvitetään ja selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma asumisharjoittelun 
toteuttamiseksi. ” 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto käy läpi seurattavat asiat ja keskustelee niistä.  
 
 
 



Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         24.2.2022 Sivu 2. 

       11 

 

Selostus 
Pysyäkseen ajan tasalla toimiensa vaikuttavuudesta ja asioiden etenemisestä vam-
maisneuvosto on päättänyt käydä jokaisessa kokouksessaan läpi esittämiensä aloittei-
den ja esitysten etenemistä ja vaikuttavuutta.  
 
Lisäksi vaikuttamisen jatkuva seuranta helpottaa vuoden päättyessä toimintakerto-
muksen laadintaa, koska siinä arvioidaan ja analysoidaan vuositasolla omien tavoittei-
den toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa. 

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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16 § Muut asiat 
 

Muita asioita ei tullut esille. 
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 17 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  
 Birgitta Eira tilapäiseksi kunnanjohtajaksi - Enontekiö (enontekio.fi)  

 
Kunnanhallitus 25.1.2022 § 17  
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen 2/2021 | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 

Hyvinvointilautakunta 17.2.2022, esityslista 

Ilmoitusasiat | Enontekiö (cloudnc.fi) 

Sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen, työsuhde päättyy 16.2.2022 

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan valittu aloittaa työt 9.5.2022 

 
 
Vammaisneuvosto piti tauon klo 13.27- 14.15,  
minkä jälkeen jatkettiin entisellä kokoonpanolla uuden nimenhuudon jälkeen.  

https://enontekio.fi/birgitta-eira-tilapaiseksi-kunnanjohtajaksi/
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_2512022/Sosiaaliohjaajakoulukuraattorin_viran_ta(5107)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_1722022/Ilmoitusasiat(5140)
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18 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

 Juha Pirskanen esitti, että vammaisneuvosto ottaa käsiteltäväkseen vammais-
ten lakisääteisten kuljetusten järjestämisen. Olisiko mahdollista esittää eteen-
päin, että vammaisten kuljetuspalveluita ja vanhusten kuljetuspalveluita koor-
dinoitaisiin siten, että mahdollisuus tasavertaiseen osallistumiseen toteutuisi 
Enontekiön kunnassa? Pyydetään selvitystä tämänhetkisen kuljetusten toteut-
tamisesta ja käytännön toteutumisesta johtavalta sosiaalityöntekijältä ja van-
huspalvelupäälliköltä. Otetaan asia käsittelyyn vammaisneuvoston seuraa-
vassa kokouksessa.  

 
Juha Pirskanen kertoo, että hänellä on kokemus ja hän on kuullut, että lyhyttä 
kyytiä Hetassa ei saa.  

 
Ulla Keinovaara kertoi, että asiointilinja kyliltä Hettaan on hyvä ja toimiva.  
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19 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

 Seuraava kokous on 7.4.2022 klo 12.00.  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.39. 
 


