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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja (poissa)
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki (saapui kokoukseen §:n 26 aikana klo 16.35)
Markkanen Aulikki (poistui §:n 39 aikana klo 17.28)
Palokangas Sinikka (poissa)
Vesterinen Miikka

Varajäsenet: Aittakallio Minna (Markku Jalavan varajäsen)
Haapalainen Esko (Ina Kuulan varajäsen)
Jaspa Marjo (Yrjö Kivisen varajäsen)
Järvinen Tapio (Miikka Vesterisen varajäsen)
Kaasalainen Erkki (Jyrki Lausvaaran varajäsen)
Rantanen Erkki (Aulikki Markkasen varajäsen)
Riihimäki Juha (Sinikka Palokankaan varajäsen)
Äikäs Liisa (Tuula Ariluoman varajäsen)
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (poistui §:n 39 aikana klo 17.28)
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Palm Lauri, sihteeri
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Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.11. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki Markkanen ja
Sinikka Palokangas.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Sinikka Palokangas.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Juha Riihimäki.

KN § 24

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Vuoden 2014 kokousaikataulu on tiedotettu
kirkkoneuvostolle. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston edellisessä
kokouksessa 11.2.2014. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen
osanottajille to 13.3.2014.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 25

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 27 Harkinnanvaraisen palkanosan arvioinnin yhteenveto
Nurmijärven seurakunnassa otettiin harkinnanvarainen palkanosa käyttöön syksyllä
2012. Ensimmäinen arviointijakso oli kuuden kuukauden pituinen. Seuraava
arviointijakso oli koko vuoden pituinen ja jatkuen tästä eteenpäin kalenterivuoden
mittaisina. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet 3.2.2014 päätökset
harkinnanvaraisen palkanosan maksamisesta lähiesimiesten esityksestä 1.4.2014
lukien.
Ohjausryhmä on tarkastellut Havan kokonaisarvioinnin yhteenvetotaulukoita (LIITE
2). Huomioina todettiin, että tällä arviointikierroksella euromääräinen vaikutus on
pienempi, kuin ensimmäisellä arviointijaksolla. Vaikutus vähimmäispalkkatasolla n.
39.000 euroa vuodessa, minkä lisäksi sivukulut. Naisten osuus hyvän ja erinomaisen
saajina kasvoi edellisestä arviointijaksosta. Tavoitteeksi on asetettava, että edellyttää
kehittämistä -sarake olisi jatkossa tyhjä. Uudet Havat maksetaan 1.4.2014 lukien.
Talousjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2: Hava-arviointipäätös 3.2.2014.
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KN § 28 Nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi julistaminen
Kasvatustyön johtokunta pöytäkirja 4.3.2014 (kokous 1/2014, § 4)
Nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi julistaminen
Seurakuntaan perustettiin musiikkikasvatusprojekti 1.6.2010 alkaen kahdeksi
vuodeksi. Projektia kuitenkin jatkettiin siten, että se päättyisi 31.5.2014. Projektin
vetäjäksi valittiin nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyä. Hän siirtyi
musiikkikasvatusprojektiin varhaisnuorisotyön (poikatyö) virasta. Määräaikaisella
työsopimuksella poikatyön virkaa on hoitanut Markku Pispala.
Musiikkikasvatusprojekti keskeytettiin syyskuun alusta 2013. Poikatyön
määräaikainen viransijaisuus päättyy 31.5.2014. Seurakunnassa on kaksi
nuorisotyönohjaajan virkaa varhaisnuorisotyössä. Heidän toimialueenaan on
alakouluikäisten keskuudessa tehtävä varsin monipuolinen nuorisotyö. Viran
täyttäminen on laajan tehtäväkentän ja monipuolisen varhaisnuorisotyön turvaamisen
kannalta välttämätöntä.
Johtavan nuorisotyönohjaajan esitys: Kasvatustyön johtokunta esittää, että
kirkkoneuvosto
- avaa vakinaisen nuorisotyönohjaajan viran 1.6.2014 alkaen.
- asettaa hakuajaksi 10.-25.4.2014
- viran pätevyysvaatimus on Kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai alalle
valmistuvassa oleva opiskelija.
- viran palkka määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti
- tehtävään sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa
- nimeää rekrytointityöryhmään johtavan nuorisotyönohjaaja Arto Kantolan,
kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkolan, kasvatustyön johtokunnan
jäsenen Marko Sivulan sekä yhden kirkkoneuvoston keskuudestaan valitseman
jäsenen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto avaa vakinaisen nuorisotyönohjaajan viran
1.6.2014 alkaen ja asettaa hakuajaksi 10.-25.4.2014. Viran pätevyysvaatimus on
kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto, mutta myös alalle valmistumassa olevat
opiskelijat voidaan ottaa huomioon virkaa täytettäessä. Viran palkka määräytyy
vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden
koeaikaa.
Kirkkoneuvosto nimeää rekrytointityöryhmään johtavan nuorisotyönohjaaja Arto
Kantolan, kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkolan, kasvatustyön
johtokunnan jäsenen Marko Sivulan sekä yhden kirkkoneuvoston keskuudestaan
valitseman jäsenen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston nimeään rekrytointityöryhmään valittiin johtava nuorisotyönohjaaja
Arto Kantola, kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkola, kasvatustyön
johtokunnan jäsen Marko Sivula sekä kirkkoneuvoston jäsen Ina Kuula.
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KN § 29 Lastenohjaajan vakinaisen työsuhteen avoimeksi julistaminen
Kasvatustyön johtokunta pöytäkirja 4.3.2014 (1/2014, § 10)
Lastenohjaajan irtisanoutuminen
Lastenohjaaja Kai Palin on irtisanoutunut 23.10.2013 lähtien. Työsuhde 38,25h/vko.
Lapsi- ja perhetyö koostuu pääosin eri puolilla kuntaa toimivista päivä-, iltapäivä-,
taapero-, ekan vauvan- ja perhekerhoista sekä kunnan varhaiskasvatuksen puolelle
tehtävistä päiväkotikäynneistä. Lisäksi lastenohjaajat työskentelevät perheleireillä,
erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa (esim. pääsiäis- ja jouluvaellus) ja
kursseilla sekä perhemessuissa ja kirkkohetkissä. Lapsien ja perheiden määrä on
pysynyt lähes ennallaan.
Jotta lapsi- ja perhetyö kykenisi hoitamaan edellä mainitut tehtävät tässä laajuudessa,
tulee irtisanoutuneen tilalle palkata työntekijä.
Johtavan lapsityönohjaajan esitys: Kasvatustyön johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle lastenohjaajan vakinaisen työsuhteen avaamista (38,25h/vko)
4.8.2014 alkaen.
Johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo ja lapsi- ja perhetyön toimistosihteeri
Taina Rauhala valitsevat lastenohjaajan työsuhteeseen hakeneiden keskuudesta
haastateltavat. Kasvatustyön johtokunta nimeää tässä kokouksessa työryhmän, joka
sopii haastattelupäivän, haastattelee hakijat ja ehdottaa kirkkoneuvostolle
lastenohjaajan työsuhteeseen valittavan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmään nimettiin Pia Jaakkola, Marko
Sivula ja Helena Saulamo.
Kirkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä lastenohjaajan irtisanoutumisen tiedoksi sekä täyttää
lastenohjaajan työsuhteen 4.8.2014 alkaen. Lastenohjaajan rekrytointia
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valmistelemaan kirkkoneuvosto päättää valita työryhmän, johon kuuluvat
kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkola, kasvatustyön johtokunnan
jäsen Marko Sivula, johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo sekä yksi
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema jäsen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston nimeään rekrytointityöryhmään valittiin kasvatustyön johtokunnan
puheenjohtaja Pia Jaakkola, kasvatustyön johtokunnan jäsen Marko Sivula, johtava
lapsityönohjaaja Helena Saulamo ja kirkkoneuvoston jäsen Miikka Vesterinen.
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KN § 31 Valtuustoaloite seurakunnan iltapäiväkerhon käynnistämiseksi
Rajamäellä syksyllä 2014
Kasvatustyön johtokunta pöytäkirja 4.3.2014 (kokous 1/2014, § 11)
Rajamäen iltapäiväkerho
Valtuustoaloite seurakunnan iltapäiväkerhon käynnistämiseksi Rajamäellä syksyllä
2014 (LIITE 4).
Johtavan lapsityönohjaajan selvitys:
Nurmijärven kunnan alueella ip-toiminnasta vastaa kunnan nuorisopalvelut ja
toimintaa koordinoi nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen. Olen ollut häneen
yhteydessä tämän vuoden puolella ja hänen näkemyksensä mukaan Rajamäen
keskustan alueella kaikki toimintaan hakeneet ekaluokkalaiset ovat päässeet mukaan
ip-toimintaan. Ryhmä on suuri, mutta kaikki lapset eivät ole paikalla yhtä aikaa. Tällä
hetkellä kunta pyörittää toimintaa keskustan lisäksi Länsikaaressa. Länsikaareen
haetaan uutta toimijaa. Epäselvää on, palvelisiko keskustan ip myös Länsikaaren
lapsia, vai onko välimatka liian pitkä ja vaarallinen lasten kulkea.
Seurakunnalla on tällä hetkellä kuusi ip-kerhoa (Klaukkalan keskusta, Pappila,
Röykän Toimela, Metsäkylän koulu, Uotilan koulu ja Harjulan kerhotalo Viljelystie
15).
Kahden ohjaajan ip-kerho 20 lapselle (kirkkohallituksen suositus) tarkoittaa yhteensä
50h/viikko.
Ilman lisäresursseja seurakunnan järjestämänä tämä vähentää toimintaa 50h
toisaalla, lähinnä päiväkerhopuolella.
Seurakunta pitää seuraavissa vuokratiloissa päiväkerhoja:
Herusten kioski* n. 40h
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Raalan koulu* n. 30h
Metsäkylän vpk-talo n.22 h
Perttulan kansantalo* n.40h
Kuusirinteen kerhotalo, Lintumetsä* 40h
Kaikissa em. tiloissa käy hyvin lapsia ja *-merkityissä on myös perhekerho. Tiloista
toimintaan soveltumattomin on Herunen. Herusissa kuitenkin arvostetaan kerhon
läheisyyttä enemmän kuin tilan soveltuvuutta kerhotoimintaan.
Jos ip-kerho järjestetään seurakunnan omana toimintana, mielestäni sopivampi tila
on Rajamäen kirkon alakerta, jolloin voidaan käyttää päiväkerhon kanssa yhteisiä
välineitä. Tällöin uutta tilaa lapsi- ja perhetyö tarvitsee kolmena iltapäivänä klo 1216. Tämä määrä ei todennäköisesti rajoita paljoakaan nuorisotyön suunnitteilla
olevaa toimintaa uudessa tilassa.
Seurakunnan tiloista Rajamäellä on kiinnostunut yksityinen palveluntuottaja Mia
Kalliomäki t:mi. Hän on valmis käynnistämään toimintaa Rajamäellä ensi syksystä
alkaen. Tällä hetkellä hän pyörittää ip-toimintaa Harjulassa ja Haikalassa.
Länsikaaresta hän ei ole kiinnostunut pienen ryhmän ja huonojen tilojen vuoksi.
Johtavan lapsityönohjaajan esitys: Ehdotan, ettei seurakunta käynnistä ip-toimintaa
Rajamäellä tällä aikataululla, vaan tarjoaa tiloja yksityisen palveluntuottajan
käyttöön vuodeksi. Ip-toiminta Rajamäellä käynnistyisi seurakunnan omana
toimintana aikaisintaan syksyllä 2015.
Päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää kirkkovaltuustolle, ettei seurakunta käynnistä
ip-toimintaa Rajamäellä tällä aikataululla, vaan tarjoaa tiloja yksityisen
palveluntuottajan käyttöön lukuvuodeksi 2014-2015. Ip-toiminta voisi Rajamäellä
käynnistyä seurakunnan omana toimintana aikaisintaan syksyllä 2015, mutta tämä
edellyttää tilanteen arvioimista uudelleen. Jos ip-toiminnan aloittaminen nykyisillä
henkilöresursseilla syksyllä 2015 edellyttää päiväkerhotoiminnan karsimista, on
ennen päätöstä suoritettava lapsivaikutusten arviointi.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää, ettei seurakunta käynnistä iltapäivätoimintaa Rajamäellä syksyllä
2014, vaan tarjoaa tiloja yksityisen palveluntuottajan käyttöön lukuvuodeksi
2014-2015.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4: Valtuustoaloite seurakunnan iltapäiväkerhon käynnistämiseksi Rajamäellä
syksyllä 2014.
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KN § 33 Lastenohjaajien vaatimusryhmän tarkistaminen
Johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo on esittänyt, että niiden lastenohjaajien,
joiden vaativuusryhmät ovat vielä 401, nostettaisiin samalle tasolle muiden kanssa, eli
402. Silloinen koulutuksen puuttuminen oli perusteena 401 vaativuusryhmälle.
Vaativuusryhmä 401 ja 402 vähimmäispalkan ero on 70,29 euroa/kuukaudessa.
Palkkatoimistosta saadun tiedon mukaan sellaisia lastenohjaajia, joilla vaativuusryhmä
on vielä 401 on yhteensä 8 kpl. Muutoksen vaikutus olisi 562,32 euroa/kuukaudessa ja
6747,84 euroa/vuodessa, minkä lisäksi sivukulut.
Talousjohtajan esitys:
Talousjohtaja esittää kirkkoneuvostolle, että 401 vaativuusryhmässä olevat
lastenohjaajat siirretään 402 vaativuusryhmään 1.4.2014 lukien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 34 Suntioiden ja kiinteistötyöntekijän vaativuusryhmien
tarkistaminen
Kiinteistöpäällikkö Raimo Vuoriheimo esittää, että suntioiden, sekä yhden
kiinteistötyöntekijän vaativuusryhmiä muutetaan niin, että kaikilla olisi sama
vaativuusryhmä 402,5. Perusteluna muutoksella on, että saadaan palkkausta
oikeudenmukaisemmaksi. Suntioiden tehtävät ovat eri paikoissa hyvin erilaisia, mutta
kuitenkin työn vaativuus ja määrä kokonaisuutena samanarvoinen. Tällä hetkellä
Nurmijärven kirkonkylän suntio on 402,5 ja muut 402 vaativuusryhmässä. Lisäksi
Klaukkalan kiinteistötyöntekijä Marja Lehtimäki tekee suntion töitä, hoitaa pääosin
Klaukkalan keittiön eläkepuolikkaan, sekä Klaukkalan työvuorosuunnittelun. Hänen
vaativuusryhmänsä on tällä hetkellä 401,5. Palkkavaikutukset ovat suntioiden osalta
yhteensä 177,42 euroa kuukaudessa ja 2129,04 euroa vuodessa. Kiinteistötyöntekijä
Lehtimäen osalta palkkavaikutus on 94,28 euroa kuukaudessa ja 1131,36 euroa
vuodessa. Näiden lisäksi tulee sivukuluvaikutus.
Talousjohtajan esitys:
Talousjohtaja esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki suntiot ja kiinteistötyöntekijä
Marja Lehtimäki siirretään 1.4.2014 alkaen vaativuusryhmään 402,5.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 35 Vanhan seurakuntatalon purkuanomus
Kiinteistöpalvelun johtokunta pöytäkirja 25.2.2014 (kokous 2/2014, § 19)
Vanhan seurakuntatalon purkuanomus
Käydään keskustelua vanhan seurakuntatalon tilanteesta ja mahdollisuuksista.
Vanha seurakuntatalo on kaavallisesti suojeltu.
Kiinteistöpäällikön esitys: Päätetään tehdä purkuanomus Nurmijärven kunnalle
vanhasta seurakuntatalosta.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tehdä purkuanomuksen Nurmijärven kunnalle vanhasta
seurakuntatalosta.
Asian käsittely:
Keskustelun aikana Ina Kuula teki talousjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen:
”Vanhalle seurakuntatalolle ei haeta purkuanomusta”.
Kuulan tekemää muutosehdotusta ei kannatettu. Kuula jätti eriävän mielipiteen (LIITE
9)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 7: Rakennusperintöselvitys vanhasta seurakuntatalosta.
LIITE 8: Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:n kirjelmä.
LIITE 9: Eriävä mielipide.
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KN § 36 Anomus rasitetiestä
Kiinteistöpalvelun johtokunta pöytäkirja 25.2.2014 (kokous 2/2014, § 21)
Anomus rasitetiestä
Jorma Linnanmäki anoo seurakunnalta kiinteistölle 543-402-81-2 rasitetietä
omistamalleen tontille liitteenä olevalla kirjeellä.
Kiinteistöpäällikön esitys: Rasitetie kiinteistölle 543-402-81-2 hyväksytään.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rasitetien kiinteistölle 543-402-81-2.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 10: Anomus rasitetielle.
LIITE 11: Kaavaote.
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KN § 37 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
KL 10 luvun 6 §:n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön
panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on
kulunut umpeen. Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön,
tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän kirkkoneuvosto tekee läpikäymällä
valtuuston pöytäkirjat. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla oli kokous
11.3.2014. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä (LIITE 12).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 1/2014 (LIITE 12)
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 12: Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2014.
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KN § 38 Ilmoitusasioita
1.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2014 (LIITE 13).

2.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 2/2014 (LIITE 14).

3.

Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 1/2014 (LIITE 15)

4.

Ohjausryhmän kokousmuistio 27.2.2014 (LIITE 16).

5.

Kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 11.2.2014 (KN 2/2014, §19)
Nurmijärven seurakunnan edustajina seurakuntarakennetta käsittelevässä
ohjausryhmässä toimivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantalan,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Jalavan ja kirkkoherra Ari Tuhkasen
antamaan lausunnon kirkkohallitukselle seurakuntarakenteen
lakiesitysluonnoksesta. Lausunto on liitteenä (LIITE 17).

6.

Henkilöstöasia.

7.

Kirkkoherran, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan terveiset Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikolta.

8.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on Klaukkalassa ti 8.4.2014 klo 16.00.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 13: Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2014.
LIITE 14: Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 2/2014.
LIITE 15: Kasvatustuön johtokunnan pöytäkirja 1/2014.
LIITE 16: Ohjausryhmän kokousmuistio 27.2.2014.
LIITE 17: Lausunto seurakuntarakenteen lakiesitysluonnoksesta.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.34.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 19.3.–19.4.2014 ma – to klo 9-16 sekä pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Lauri Palm
kokouksen sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Juha Riihimäki
pöytäkirjan tarkastaja
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