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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 80

ASIAT § 82-89

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 81

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen     Riitta Sarén, § 86

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kirjastossa 22.10.2019
Allekirjoitukset

Antti Urpilainen Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 29.10.2019

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 80
22.10.2019

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  81.  pykälän  mukaan  kokouskutsu,  esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu talousarviomateriaalin vuoksi postitse ke
16.10.2019.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 81
22.10.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Urpilainen ja Maire Hautanen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2019

Sivltk § 82
22.10.2019

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2019  talousarvion  hyväksyessään
edellyttänyt,  että  talousarvion  toteutumista  seurataan  sekä
taloudellisen  että  toiminnallisen  tuloksen  osalta.  Osastojen  tulee
seurata  kuukausittain  talousarvion  toiminnallisten  tavoitteiden
toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti. 

Talousarvion  toteutuminen  tammi-elokuulta  on  toimitettu
sivistysosastolle  30.9.2019.  Tasaisen  kertymän  mukainen
toteutumaprosentti elokuun loppuun olisi 66,6 %.

Talousarvion toteutuminen vuosikatteen mukaisesti:

vuosikate = käyttötalousmenot – tulot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

000 300 SIVISTYSOSASTO
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1558030 998853 64,1
ulkoinen+sis 2154420 1396848 64,8

030 sivistyshallinto
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen  56050     18615    33,2
ulkoinen+sis  57820     19582    33,9

031 varhaiskasvatus
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 203690 162774 79,9
ulkoinen+sis 238430 191205 79,9

033 Tainionmäen koulu
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1068650 678634 63,5
ulkoinen+sis 1558370 1000348 63,5

034 muu koulutus
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 28350 19961 70,4
ulkoinen+sis 29380 20647 70,4
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  talousarvion  toteutuman  tammi-
elokuulta tiedoksi. 

 
Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  talousarvion  toteutuman  tammi-
elokuulta tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

035 kirjastotoiminta
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 87370 62934 72,0
ulkoinen+sis 121640 85803 72,0

036 kulttuuripalvelut
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 11900 4134 34,7
ulkoinen+sis 12780 4890 34,7

037 vapaa-aikatoimi
TA 2019 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 102020 51801 50,8
ulkoinen+sis 136000 74372 50,8
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 SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2020

Sivltk § 83
22.10.2019
liite 25

Kuntalain  mukaisesti  valtuuston  on  vuoden  loppuun  mennessä
hyväksyttävä  kunnalle  seuraavaksi  kalenterivuodeksi  talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma  kolmeksi  tai  useammaksi  vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.8.2019 antanut vuoden 2020
talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2020  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto      555 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 578 000 €
sivistysosasto   1 522 000 €
tekninen osasto                                     269 000 €  
yhteensä      7 924 000 €.

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  0 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille 2020  -  2022  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 26.08.2019 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 30.09.2019 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 21.10.2019 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu 
• 04.11.2019 osastojen talousarvioesitykset hallitukselle 
• 11.11.2019  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 02.12.2019 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle
• 16.12.2019 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

Sivistysosaston ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi on
asetettu  1  522  000  euroa (vrt.  1  597  000  v.  2019).
Talousarvioehdotuksessa ulkoiset  käyttötalouden nettomenot  ovat
1  554  640  euroa.  Raami  ylittyy   32  640  e,  syynä  pääasiassa
varhaiskasvatukseen  tarvittavat  määrärahat  /  päivähoitotarpeen
lisääntynyt kysyntä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Investointeihin vuodelle 2020 sivistysosasto esittää

1) Nuppukumpu, leikkikenttä kalusteineen ja portaikko 15 000 e
2) Nuppukumpu, sisäremontti + kalusteet 10 000 e

(Nuppukumpuun v. 2019 varattu raha käyttämättä)
3) Nuorisotila, remontointi 15 000 e
4) Koulukuljetuskalusto 30 000 e
5) Kuntotuvan keittiön kaapit ja grillikatos   7 000 e
6) Esi- ja perusopetuksen ICT-hankinnat 10 000 e

Sivistysosaston  talousarvioehdotus on  liitteenä.  Vastuuhenkilöt
esittelevät omat vastuualueensa talousarvioehdotukset tarkemmin
kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta käsittelee sivistysosaston talousarvioehdotuksen
2020 käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle  ja  -valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteen
mukaisesti.

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - - 

Merkittiin, että ( ), ( ), ( ) ja ( ) poistuivat kokouksesta klo 19.48 tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sivltk § 84
22.10.2019
liite 26

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
kokouksessaan  6/29.8.2019  §  74  käsitellyt  uutta
perussopimusluonnosta  ja  päättänyt  pyytää  jäsenkuntien
valtuustoilta kannanottoa luonnoksesta 15.11.2019 mennessä.

Hallituksen  pöytäkirjassa  todetaan,  että  kuntayhtymän
perussopimusta  ollaan  uudistamassa  vastaamaan  kuntalakia  ja
ammatillisen  koulutuksen  reformin  mukanaan  tuomia  muutoksia.
Pohjana on käytetty Kuntaliiton perussopimusmallia ja lakipalvelua.

Uutta sopimusluonnoksessa on maininta kuntayhtymän johtajasta
sekä omistajaohjaus ja konserniohje.

Jäsenkuntien  valtuutettujen  lukumäärä  määräytyy  jäsenkunnan
asukasluvun mukaisesti, kuten nykyisessä perussopimuksessa.

Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan (2/3 läsnä
olevista  valtuutetuista).  Jäsenten äänimäärää on yksinkertaistettu
siten,  että  kullakin  jäsenkunnalla  on  edustajiensa  lukumäärää
vastaava  äänimäärä,  joka  jakautuu  tasan  saapuvilla  olevien
valtuutettujen kesken.

Luonnoksen pykälässä 18 on mainittu jäsenkuntien peruspääomat
euroina ja prosentteina [Kivijärvi 70 569,05 euroa / 1,99 prosenttia].

Talouden ja toiminnan seurantaa ja jäsenkunnille raportointia (§ 21)
sekä   ylijäämän  (§  22)  /  alijäämän  (§  23)  käsittelyä  koskeviin
pykäliin on tehty täsmennyksiä.

Kokouksessaan   29.8.2019  hallitus  päätti  lisäksi  esittää
perussopimusluonnoksen  16.  pykälään  lauseen:
”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat perustaa
yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan”.

- - - 

Kuntalain  57.  pykälän mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos  vähintään kaksi  kolmannesta  jäsenkunnista  sitä  kannattaa  ja
niiden  asukasluku  on  vähintään  puolet  kaikkien  jäsenkuntien
yhteenlasketusta   asukasluvusta.  Perussopimus  astuu  voimaan,
kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen.

- - -

Perussopimusluonnosliitteessä on mukana lisätietoa valtuutettujen
äänivaltaan liittyen (kirje 10.10.2019).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  mahdollisen  oman  kannanoton
sopimusluonnoksesta  ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian
käsittely jatkuu kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Päätös:

Sivistyslautakunnalla ei ole kommentoitavaa sopimusluonnoksesta
ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian  käsittely  jatkuu
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Sivltk § 85
22.10.2019

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä  pyytää
jäsenkunniltaan  esityksiä  ja  kannanottoja  vuosien  2020-2022
toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  huomioon  otettavista  seikoista
23.10.2019 mennessä.

Poken 9.9.2019 lähettämässä kirjeessä todetaan seuraavaa:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta toteaa esityksinään seuraavaa:

 Paikallisella  ammatillisella  koulutuksella  on  erittäin  suuri
merkitys alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinojen kehitykseen
ja ammattitaitoisen työvoiman saamiseen sekä nuorten - ja
koko  väestön  -  kouluttautumiseen  ja  työelämään
kiinnittymiseen. 

 Alueen  oppimistarpeet  ja  niiden  muutokset  on  pyrittävä
ennakoimaan ja vastaamaan niihin (mm. ammattitutkintojen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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päivittäminen,  oppisopimuskoulutus,  täsmäkoulutukset
yritysten tarpeisiin).

 Heikkoon koulumenestykseen ja poissaoloihin tulee puuttua
riittävän ajoissa ja opiskelijan luvalla aloittaa heti myös tiivis
yhteistyö kotikunnan etsivän nuorisotyön kanssa. Opintonsa
keskeyttäneistä nuoresta on nuorisolain mukaan ilmoitettava
etsivälle  nuorisotyöntekijälle  myös  ilman  opiskelijan
suostumusta. 

 Oppilaitoksen  on  osaltaan  varmistettava,  että   opiskelijat
pääsevät  opiskelemaan  ja  kulkemaan  päivittäin
kauempaakin, omalta kotipaikkakunnalta käsin. 

 Lähiopetusta tulee olla riittävästi, jotta kaikilla opiskelijoilla on
mahdollisuus edetä opinnoissa suunnitellusti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAGA FORSSTRÖMIN OPINTOSTIPENDIT

Sivltk § 86
22.10.2019
liite 27

Saga  Forsströmin  opintorahasto  on  perustettu  valtuuston
päätöksellä 15.12.2006.

Rahaston pääoma on 32 730,96 euroa.

Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain
kolme vähintään 200 euron stipendiä eri henkilöille. Stipendin voi
saada alle 26-vuotias syntyperäinen tai kivijärveläistynyt nuori, joka
on saanut päättötodistuksen Kivijärven peruskoulusta.

Stipendirahaston  stipendit  on  ilmoitettu  haettavaksi  kunnan
ilmoitustaululla  sekä  kunnan  kotisivuilla.  Hakuaika  päättyi
18.10.2019.  Määräaikaan mennessä saapui  neljä (4) hakemusta,
joista  yksi  hakija  on  saanut  stipendin  v.  2018.  Hakemukset
liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Lautakunta myöntää kolmelle hakijalle à 200 euron stipendin 
rahaston sääntöjen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

22.10.2019 136

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti myöntää 200 euron stipendit seuraaville:

• ( )

• ( )

• ( )

- - - 

Merkittiin, että sivistysjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja
hän  poistui  kokouksesta  klo  20.09  -  20.19   pykälän  käsittelyn  ajaksi.
Kokouksen puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 87
22.10.2019

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön   11  §  mukaan  lautakunnan
alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava  lautakunnalle  tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä,
joista  lautakunta  on  ilmoittanut,  ettei  se  käytä  otto-oikeuttaan.
Henkilöstöhallinto-ohjeen  mukaisesti  henkilöstöpäätöksistä
annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain  työhönottamis-,  palkkaus-  ja
irtisanomispäätökset  sekä  henkilöstöpäätöksen  tekovallan
subdelegointipäätökset.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja rehtorin tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja  päätti
olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

- - - - - 

Merkittiin, että Jari Haapaniemi ilmoitti esteellisyytensä (intressijäävi) koskien
varhaiskasvatuksen  opettajan  päätöksiä  2,  3,  7,  12  sekä  sivistysjohtajan
päätöksiä 83, 91 ja 92. Haapaniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi klo 22.20-20.25. 
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 88
22.10.2019
liite 28-29

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus
6/2019, 29.8.2019, pöytäkirja

• Sivistyslautakunnan antama vastine ( ) kunnallisvalitukseen
asiassa  01378/19/2299  (lausuntopyyntö  20.6.2019,
3760/19),  valituksen  kohde:  sivistyslautakunnan  päätös
21.5.2019 § 45, 30.8.2019 (liite 28) 

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  17.9.2019,  digitaalisten
palveluiden   tarjoamisesta  annetun  lain  voimaantulosta  ja
saavutettavuusvaatimuksista 

• Suomen  Nuorisovaltuustojen  Liitto  Oy,  20.9.2019,  kirje
kuntapäättäjille

• Suomen  Kirjastopalvelu  Oy,  23.9.2019,  bibliografisen
tietokannan käyttöoikeussopimus 

• Viitasalo-opisto, johtokunta, 23.9.2019, pöytäkirja

• Liikenneturva,  23.9.2019,  koulukuljetusopas:
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opet
tajille/koulukuljetusopas.pdf 

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus
7/2019, 26.9.2019, pöytäkirja

• Suomen  kuntaliitto,  27.9.2019,  sivistyspoliittinen  ohjelma
Sivistyksen suunta 2030,  maksuton pdf-versio  ladattavissa
Kuntaliiton verkkokaupasta

• Kivijärven OAY, 30.9.2019, Lapset puheeksi -menetelmästä
luopuminen

• Opetushallitus,  valtion  erityisavustus  tutoropettajien
toimintaan  ja  osaamisen  kehittämiseen,  hakuaika  2.10.-
6.11.2019

• Opetushallitus,  valtion  erityisavustus:  #paraskoulu  2.0,
hakuaika 2.10.-6.11.2019

• Opetushallitus,  2.10.2019,  OPH-2232-2019,  määräys
tietojen  tallentamisesta  varhaiskasvatuksen  tietovarantoon
(Varda)

• Sivistysosaston johtoryhmä, 2.10.2019, muistio

• LAPE-muutosagentti,  2.10.2019,  tilannekatsaus
perhekeskuskehittämisestä Suomessa

• Talous  ja  nuoret  TAT,  3.10.2019,  tarjous  Yrityskylä-
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oppimiskokonaisuudesta Keski-Suomen kunnille

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  4.10.2019,  kirje  Savon
koulutuskuntayhtymän  järjestämässä  koulutuksessa
1.10.2019 tapahtunut väkivallanteko

• Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4.10.2019,
peruskoulujen  terveyden  ja  hyvinvoinnin  seurantakysely
8.11.2019 mennessä, ks. teaviisari.fi

• Kunnanjohtajan  viranhaltijapäätös,  4.10.2019,  vapaa-
aikaohjaajan valinta

• Hämeenlinnan  hallinto-oikeus,  7.10.2019,  02197/19/2299,
lausuntopyyntö,  asia:  koulukuljetuskaluston  vuokraaminen
lukuvuodeksi 2019-2020, muutoksenhakija: ( ) (liite 29)

• Sivistysjohtajien  ja  rehtoreiden  alueellinen  palaveri,
9.10.2019, muistio

• Luokanopettajan  kirje,  10.10.2019,  koulunkäynninohjaajan
tarve yhdysluokkaan kevätlukukaudella 2020

• Valtioneuvoston kanslia, Lasten itsenäisyysjuhla Säätytalolla
5.12.2019

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  saapuneet  kirjeet  ja
tiedoksiantoasiat.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  tiedoksi  saapuneet  kirjeet  ja
tiedoksiantoasiat.
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MUUT ASIAT

Sivltk § 89
22.10.2019

Muita asioita ei ollut.
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