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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Harju Pertti
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo
Järvinen Tapio
Kaasalainen Erkki

Karppinen Jonna
Korhonen Virpi (pj.)
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki
Saartoala Hemmo

Varajäsenet:
Haapalainen Esko (Jeremi Pesosen varajäsen)
Työntekijät:

Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Halonen Eeva (lähestyssihteeri)
Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja)
Konttinen Tero (johtava diakoni)
Muukkonen Martti (Rajamäen piirikappalainen)
Sipola Leena (Klaukkalan piirikappalainen)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)

Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni
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KV § 35 Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avasi kokouksen klo 18.50.

KV § 36 Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 37 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksessa läsnä olevat, hyväksytään
poissaolevien esteet ja paikalle kutsuttujen varajäsenten toimiminen kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Paikalla 27 varsinaista ja 1 varajäsen. Yhteensä 28
kirkkovaltuuston jäsentä.

KV § 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 28.9. – 9.10.2012 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 27.9.2012. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla ja seurakunnan kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Sinikka Palokangas ja Jeremi Pesonen;
sekä ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Sinikka Palokangas ja Sirpa Rantala;
sekä ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja
Erkki Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

KV § 40 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisättiin Liisa Äikkään ehdotuksesta ilmoitusasioihin tietoisku
hiippakuntafoorumista.
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Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013

KN § 124 (kokous 7/2012)
Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen
tulovero- prosentin suuruus. Kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 1,0 % ja
talouskasvu on yksinomaan kotimaisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna BKT kasvaa
1,2 % ja vuonna 2014 kasvua kertyy 2,1 %.
Ennuste on rakennettu oletukselle, että euroalueen kriisi ei syvene eikä johda valuuttaalueen uudelleen järjestelyihin. Vienti piristyy vasta ensi vuonna kansainvälisen
kysynnän elpyessä ja maailmankaupan vahvistuessa. Tämän vuoden viennin kasvu jää
alle puoleen prosenttiin. Ensi vuonna viennin kasvuvauhti kiihtyy noin 2,5 % ja v.
2014 viennin kasvu on jo 5 % investointien vauhdittuessa maailmalla. Työllisyys
paranee melko hitaasti kasvun käynnistyessä eikä työvoiman ennakoida vielä
merkittävästi supistuvan.
Valtiovarainministeriö on heikentänyt vuoden 2013 talousennustettaan. Valtiosihteeri
Raimo Sailas on kertonut syyksi talouden kuvan synkentymisen kesän aikana.
Kirkkohallitus on kesäkuun alussa ennustanut kirkollisveron kasvavan vuonna 2013
keskimäärin noin 2 %. Paikkakuntakohtaiset erot voivat olla suuria. Yhteisöveron
kirkkohallitus ennustaa kasvavan vuonna 2013 noin 2,5 %. Kirkkohallitukselta
saataneen uutta tietoa syyskuuhun mennessä.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2013 noin 3,3
%. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5 - 2 % kuntien kertymiä
alhaisemmat. Nurmijärven kunnan arvio ylittää Kuntaliiton kasvuarvion.
Keväällä 2012 hyväksytyssä vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeessa Nurmijärven
seurakunnan kirkollisveron kasvuksi arvioitiin 2,5 prosenttia. Kirkollisverotuloja
kertyisi 1,5 prosentin kirkollisveroprosentilla noin 8,3 miljoonaa euroa.
Yhteisöverokertymäksi on arvioitu noin 560.000 euroa.
Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverotuloja on kertynyt noin 5,6
miljoonaa euroa, jossa on n. 6,2 % kasvua edellisen vuoden samaan ajankohtaan
nähden. Yhteisöveroja on kertynyt n. 350.000 euroa ja pudotus edelliseen vuoden
ajankohtaan on noin 15 %. Verokertymien perusteella voidaan olettaa, että kirkollisverokertymä toteutunee vähintäänkin budjetoidusti, mutta yhteisöverojen toteutuma
saattaa jäädä alle arvion.
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Vuodelle 2013 on suunniteltu investointeja toteutettavaksi n. 600.000 eurolla. Nyt
kuitenkin saattaa käynnistyä nopeastikin vuosille 2015-2016 suunniteltu Rajamäen
seurakunnallisten tilojen laajennushanke. Taloussuunnitelmassa on arvioitu hankkeen
kustannuksiksi noin 3 miljoonaa euroa. Nyt mahdollisesti käynnistyvän hankkeen
kustannukset olisivat alle 2 miljoonaa euroa. Kuten keväällä todettiin, vuonna 2013
kirkkohallituksen toimesta tulee uusi eläkemaksu seurakunnille. Siitä lisäkustannus
Nurmijärven seurakunnalle on noin 120.000 euroa.
Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeessa todettiin talouden tasapainottamiseen
olevan tarvetta. Verotulojen kasvu ei ole riitä tasapainottamiseen, vaan on löydettävä
menopuolelta säästöjä ja tehdä tarvittaessa maksujen tarkistamisia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013
kirkollisveroprosentiksi 1,5.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 kirkollisveroprosentiksi 1,5.
Asian käsittely:
Keskustelun aikana kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Markku Schildt teki
kirkkoneuvoston esityksestä poikkeavan esityksen: "veroprosenttia alennetaan niin,
että se on vuonna 2012 1,35". Valtuutetut Jari Vainio ja Tapio Järvinen kannattivat
Schildtin esitystä.
Keskustelussa tehtiin kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten
asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: kirkkoneuvoston esitys JAA, Schildtin esitys EI.
Äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä.
Päätös:

Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.
Markku Jalava teki seuraavan ponsiesityksen: "Hyväksyessään veroprosentiksi 1,50
kirkkovaltuusto edellyttää, että kirkkoneuvosto laatii tilinpäätöskokoukseen 2013
seurakunnan talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2013-2015, jossa otetaan kantaa
veroprosentin tasoon." Ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto
KN § 87 (kokous 6/2012)
Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto
Uudessa palkkausjärjestelmässä työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja
henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän
vaativuuteen ja vaativuusryhmittelyyn. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu
vuosisidonnaisesta palkanosasta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta.
Palkkausjärjestelmän mukainen tehtäväkohtainen palkanosa ja vuosisidonnainen
palkanosa on jo otettu käyttöön Nurmijärven seurakunnassa.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että harkinnanvarainen
palkanosa olisi seurakunnissa yleisesti käytössä 1.2.2013 alkavalla sopimuskaudella.
Harkinnanvaraista palkanosaa ollaan vasta ottamassa käyttöön seurakunnissa.
Valmistelu ja käyttöotto koskevat koko organisaatiota ja arvioiden mukaan kestää
puolesta vuodesta vuoteen.
Harkinnanvarainen palkanosan HAVA:n avulla voidaan lisätä palkkauksen
kannustavuutta ja motivoida työntekijöitä toimimaan asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Se antaa työnantajalle mahdollisuuden ottaa työntekijän työsuoritus
huomioon tämän palkkatasoa määriteltäessä. Työntekijällä on puolestaan
mahdollisuus työsuorituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa. HAVA on työnantajalle ja
johdolle samanaikaisesti sekä mahdollisuus että haaste.
HAVA antaa työnantajalle mahdollisuuden
•
•
•
•

kehittää työtä ja sen tuloksellisuutta
kehittää työntekijöiden työhyvinvointia
saada läpinäkyvyyttä työtehtäviin ja vastuisiin sekä palkanasetantaan
liittää esimiehen ja työntekijän vuoropuhelun seurakunnan strategiseen
kehittämiseen.

HAVA haastaa työnantajan kehittämään
•
•
•
•

strategista johtamista
esimiestyötä ja sen järjestämistä
arviointitapoja ja menetelmiä
yhteistyötä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa

Työsuoritusta arvioidaan enintään vuoden pituisin arviointijaksoin kolmen kriteerin:
ammatin hallinnan, työn tuloksellisuuden ja laadun sekä toimintaympäristön
hallinnan perusteella.
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Työsuorituksen arvioinnissa käytetään seuraavaa neliportaista pisteytettyä asteikkoa:
edellyttää kehittämistä, normaali, hyvä ja erinomainen.
Työsuorituksen arvioinnin edellytyksenä on, että esimiehen ja työntekijän yhteisessä
keskustelussa on tarkistettu tehtävänkuvauksen sisältö ja että työlle on asetettu
tavoitteet. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on hoitanut tehtävää vähintään
arviointijakson verran. Harkinnanvarainen palkanosa voi olla enimmillään 10 %
tehtävään sovellettavan vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Pilottiseurakunnat ovat
lähteneet liikkeelle paljon maltillisemmin. Harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on
lähtövaiheessa ollut hyvästä työsuorituksesta 2 % ja erinomaisesta työsuorituksesta
5% viranhaltijan/työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta.
Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto nostanee seurakunnan
kuukausipalkkaisten palkkasummaa vuositasolla 1 – 1,5 % eli sivukuluineen noin
35.000 – 55.000 euroa.
Harkinnanvaraista palkanosaa voidaan maksaa sen jälkeen, kun seurakunta on tehnyt
päätöksen palkanosan käyttöönottamisesta. Päätöstä edeltää
täytäntöönpanoneuvottelu Kirkon pääsopimuksen mukaisesti.
Nurmijärven seurakunnassa asiaa on valmistellut ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat
pääsopijaosapuolten edustajat ja johtoryhmä. Ohjausryhmä on laatinut liitteenä
olevat harkinnanvaraisen palkanosan arviointikriteerit, joiden avulla arviointi
suoritetaan.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
a) hyväksyä liitteenä olevat harkinnanvaraisen palkanosan arviointikriteerit (LIITE
7).
b) hyväksyä harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton aikataulun seuraavasti:
• aloituskeskustelut käydään välillä 1.8.–30.9.2012
• arviointikeskustelut käydään välillä 1.2.–31.3.2013.
• harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen 1.4.2013 alkaen
c) hyväksyä harkinnanvaraisen palkanosan suuruuden niin, että hyvä on 4 % ja
erinomainen 6 %.
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Talousjohtajan muutettu esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
a) hyväksyä liitteenä olevat harkinnanvaraisen palkanosan arviointikriteerit (LIITE
7).
b) hyväksyä harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton aikataulun seuraavasti:
• aloituskeskustelut käydään välillä 6.9.–30.9.2012
• arviointikeskustelut käydään välillä 6.3.–31.3.2013.
• harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen 1.4.2013 alkaen
c) hyväksyä harkinnanvaraisen palkanosan suuruuden niin, että hyvä on 4 % ja
erinomainen 6 % peruspalkasta.
d) ensimmäinen arviointijakso on kuusi kuukautta, jatkossa 12 kuukautta.
e) kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät harkinnanvaraisen palkanosan
myöntämisestä lähiesimiesten esityksestä, lähiesimiesten kohdalla kirkkoherra ja
talousjohtaja tekevät päätöksen yhdessä.
f) saatetaan tämä pykälä kirkkovaltuustolle tiedoksi
Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutettu esitys.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon liittyvät päätökset.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Eräiden luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden muutokset ja
niistä aiheutuvat toimenpiteet

KN § 121 (kokous 7/2012)
Eräiden luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden muutokset ja niistä aiheutuvat
toimenpiteet
Kirkkovaltuuston jäsenet Jonna Karppinen ja Iida Åfeldt ovat menettäneet
vaalikelpoisuuden muutettuaan Nurmijärven seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2
§, 1 mom.).
Seurakuntavaalien tuloksen perusteella Jonna Karppisen tilalle kirkkovaltuustoon
nousee Timo Ojamäki ja Iida Åfeldtin tilalle Mika Asikainen.
Sekä Karppinen että Åfeldt ovat kumpikin myös Kasvatustyön johtokunnan jäseniä.
Karppisen henkilökohtainen varajäsen on Paula Huhtala ja Åfeldtin Sirpa Rantala.
Lisäksi Karppinen on viestintätoimikunnan jäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Jonna Karppisen
ja Iida Åfeldtin luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Jonna
Karppisen tilalle kirkkovaltuustoon nousee Timo Ojamäki ja Iida Åfeldtin tilalle Mika
Asikainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
Kasvatustyön johtokuntaan uudet jäsenet Jonna Karppisen ja Iida Åfeldtin tilalle.
Kirkkoherran muutettu esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Jonna Karppisen
ja Iida Åfeldtin luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Jonna
Karppisen tilalle kirkkovaltuustoon nousee Timo Ojamäki ja Iida Åfeldtin tilalle Mika
Asikainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
Kasvatustyön johtokuntaan uudet jäsenet Jonna Karppisen ja Iida Åfeldtin tilalle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää valita Jonna Karppisen tilalle viestintätoimikuntaan
Rauni Koivukankaan.
Päätös:

Kirkkoherran muutettu esitys hyväksyttiin.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Jonna Karppisen ja Iida
Åfeldtin luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Jonna Karppisen
tilalle kirkkovaltuustoon nousee Timo Ojamäki ja Iida Åfeldtin tilalle Mika Asikainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2011-2014 Kasvatustyön johtokuntaan uudet jäsenet Jonna Karppisen
ja Iida Åfeldtin tilalle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto valitsi Kasvatustyön johtokuntaan Jonna Karppisen tilalle jäseneksi
Paula Huhtalan ja hänen varajäsenekseen Eeva Toivomäen sekä Iida Åfeldtin tilalle
jäseneksi Anneli Heikkilän ja hänen varajäsenekseen Raili Miettisen.
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KV § 44 Määräalan myynti

KN § 56 (kokous 4/2012)
Maa-alueen myynti
Nurmijärven kirkonkylän keskustassa Helsingintien varrella on kolme omakotitonttia.
Näiden tonttien ja Helsingintien välissä on alue, joka on seurakunnan omistuksessa.
Seurakunta on saanut ostotarjouksen yhdeltä tontin omistajalta, joka haluaisi ostaa
maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta.
Maa-alueen koko on jokaisen tontin kohdalla noin 300 m².
Kiinteistömaailma Probitas Oy:n hinta-arvio tälle alueelle on noin 40 euroa/m².
OP-Kiinteistökeskuksen hinta-arvio on noin 63,50 euroa/m².
Nurmijärven seurakunta on lähettänyt kirjeen kaikkien kolmen tontin omistajille, että
heillä on mahdollisuus ostaa maa-alue oman tonttinsa kohdalta.
Kiinteistöpalvelun johtokunta päätti kiinteistöpäällikön esityksestä, että Nurmijärven
seurakunta myy kyseisen määräalan hintaan 50 euroa/m² ostotarjouksen tehneen
tontin omistajalle ja kaupasta laaditaan kauppakirja, joka tuodaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä
kuvatun määräalan myymisen ostotarjouksen tehneen tontin omistajalle hintaan 50
€/m². Kaupasta laaditaan kauppakirja.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 315 m² suuruisen määräalan JJJ Rakennus Oy:lle Nurmijärven kunnan
kirkonkylässä sijaitsevasta Pappila -nimisestä tilasta Rn:o 20:95 (Lumpperintie
7, 01900 Nurmijärv i) tämän esittelyn liitteenä (LIITE 1) olevan kauppakirjan
mukaisesti hintaan 15.750 euroa,
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, kauppakirja + karttakuva.

14
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 4/2012

9.10.2012

KV § 45 Ilmoitusasioita
•

•

Espoon hiippakunnalta on tullut kutsu hiippakuntafoorumiin, johon on
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten lisäksi kutsuttu
kustakin hiippakunnan seurakunnasta yksi pappisedustaja ja yksi
maallikkoedustaja. Kirkkoneuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen.
Ystävyysseurakuntamme vieraita on tulossa vierailulle Hyvinkäälle. Sinne ovat
myös kaikki seurakuntalaiset ja erityisesti valtuutetut tervetulleita. Lisätietoja
Hyvinkään seurakunnan kotisivuilta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KV § 46 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen klo 19.45.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 11.10.–11.11.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Virpi Korhonen
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Sinikka Palokangas
pöytäkirjan tarkastaja

Sirpa Rantala
pöytäkirjan tarkastaja

9.10.2012

