KIRKKONEUVOSTO 28.08.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 28.8.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 3.9.2018-4.10.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 22.08.2018

Suvi Iso-Herttua, vs. kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 22.8.2018-4.10.2018
Rautalampi 5.10.2018

Pekka Tuovinen kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat

1

KIRKKONEUVOSTO 28.08.2018

2

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

7/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 28.08.2018 klo 17 – 19.45
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
+VARIS PAULA, VPJ poissa 8-9§
+ANNALA PEKKA poissa 1-5§
+HUUSKONEN MATTI, poissa 9-10§
+HÄMÄLÄINEN MERJA,poissa 8§
+JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO poissa 9-10§

VARAJÄSENET:

-VIRTA IRMELI
-HINTIKKA-VARIS SARI
+JALKANEN SIRPA, läsnä 9§
-HOTTI ANU
-KORHONEN HANNU
- LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
+ MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
- KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+ PAKARINEN JAANA, VS. TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
+ RITARI TEPPO, LÄÄNINROVASTI § 5

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

JAANA PAKARINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA
Pykälät 1-7 ja 9-10

Pykälät 1-10

MERJA HÄMÄLÄINEN

VEERA JÄÄSKELÄINEN

Pykälä 8

ARTO VESTERINEN

Pöytäkirjantarkastajat
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Pekka Annala ei osallistunut 1§ käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n
mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pekka Annala ei osallistunut 2§ käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Merja
Hämäläisen ja Veera Jääskeläisen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Hämäläinen pykälät 1-7 ja 9-10, Veera
Jääskeläinen pykälät 1-10 ja Arto Vesterinen pykälä 8

Pöytäkirjantarkastajat
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Pekka Annala ei osallistunut 3§ käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi
on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä
vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä
asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei
hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Muut asiat esittelee talouspäällikkö, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin

Pekka Annala ei osallistunut 4§ käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
4§
ILMOITUSASIAT
4.1
Kirkkoherran päätöspöytäkirja
34 / 2018
Päätöspöytäkirja lähetetään liitteenä.

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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Pekka Annala ei osallistunut 5§ käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
5§
KIRKKOHERRAN VAALI
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti 14.12.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 15.2.2018 mennessä. Virka tulee täytettäväksi 1.1.2019 lukien. Seurakunnan pyynnöstä tuomiokapituli päätti, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka
toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen edellyttämäksi välillisen vaalin valmistelijaksi
tuomiokapituli määräsi lääninrovasti Teppo Ritarin.
Määräaikaan mennessä Rautalammin kirkkoherran virkaa haki yksi henkilö, pastori, ekonomi,
Anssi Massinen.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden, konfirmaation, tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot, pappisvihkimyksen, pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä kielitaidon.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta käytöstä, riittävää kokemusta tai terveydentilaa. Osana sopivuuden arviointia tuomiokapituli on haastatellut
Anssi Massista. Tämän ja muun valmistelutyön perusteella Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 25.5.2018 antanut lausuntonsa kirkkoherran viran hakijasta.
Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta tehty erillinen muistio, joka on
julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä. Tämän muistion tietosisältö annetaan valitsijoiden käyttöön.
Kirkkoherran viran hoitajalle asetettujen yleisten vaatimusten lisäksi Rautalammin seurakunta
edellyttää kirkkoherran virkaan valittavalta monipuolista hallinnon, talouden ja johtamisen
asiantuntemusta.
Tuomiokapitulin tekemä arviointi sopivuudesta voidaan nähdä myös tuomiokapitulin ilmoituksena seurakunnalle, että sopiviksi todetulla hakijalla on muodollisen kelpoisuuden lisäksi
myös edellytykset hoitaa juuri kyseisen seurakunnan kirkkoherran virkaa sen erityiset tarpeet
huomioon ottaen. Seurakuntalaisten on näin ollen voitava luottaa siihen, että tuomiokapitulin
kelpoiseksi toteama hakija kykenee hoitamaan kyseistä kirkkoherran virkaa.
Hakijan muodollisen kelpoisuuden tarkastelua (§78/24.5.2018/Kuopion tkli)
Anssi Massinen on syntynyt 24.4.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Leppävirran lukiosta 1987.
Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 15.9.2003 ja vihitty
papiksi Lapualla 22.10.2003. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 4.6.2008 arvosanalla
hyvä (17,5/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 19.11.2008 arvosanalla hyvä (2/3).
Anssi Massinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin tutkintoon
kuuluva kielikoe: ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, Suorituspvm:15.9.2003. Helsinki.
Anssi Massinen on suorittanut Jyväskylän yliopistossa Ekonomin (KTM) tutkinnon kansantalouden koulutusohjelmasta 19.9.1991.
Pöytäkirjantarkastajat
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Työura pappina:
Kauhavan seurakunta, Seurakuntapastori, ma 1.9.2017 – 4.2.2018
Kauhavan seurakunta, Seurakuntapastori, ma 20.3.2017 – 31.8.2017
Kurikan seurakunta, aluekappalainen IV, vt, 1.1.2016 -31.5.2016
Kurikan seurakunta, srk-pastori 1.1.2016 – 31.8.2017
Jalasjärven seurakunta, kirkkoherra, vt. 1.10.2014 – 31.12.2015
Jalasjärven srk, srk-pastori 1.1.2005 -31.12.2015
Muuramen seurakunta, srk-pastori työaika 15 % / 100% 1.1.2004 – 31.12.2004
Muuramen seurakunta, srk-pastori työaika 20 % / 100% 1.11.2003 – 31.12.2003
Anssi Massisella on ollut viran hakupäivään mennessä palvelusta pappisvirassa kokoaikaisesti
yhteensä 15 vuotta 2,5 kuukautta. Tästä ajasta kirkkoherran viran hoitoa yhteensä 1 vuosi 3
kuukautta. Lisäksi Anssi Massinen on hoitanut kahteen kertaan yhdistelmävirkaa, johon on
kuulunut sekä seurakuntapastorin että talouspäällikön tehtävät. Vuoden 2004 ajan papin viran
hoidon osuus oli 15 % ja vuonna 2003 1.11. – 31.12.2003 20 %.
Johtopäätös hakijan kelpoisuuden toteamiseksi suoritetusta valmistelusta
Tuomiokapituli antoi 24.5.2018 kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 § 3 momentin nojalla
Rautalammin seurakunnalle seuraavan lausunnon:
a) Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 § nojalla tuomiokapituli toteaa, että pastori
Anssi Massinen on kelpoinen Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaan ja
b) arviointinaan tuomiokapituli lausuu, että pastori Anssi Massisella on hyvät
edellytykset hoitaa Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaa.
c) Tuomiokapituli pyytää Rautalammin kirkkovaltuustolta päätöstä siitä,
antaako tuomiokapituli Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaan
viranhoitomääräyksen virkaa ainoana hakijana hakeneelle pastori Anssi
Massiselle vai julistaako tuomiokapituli kirkkoherran viran uudelleen
haettavaksi.
Seurakunnan päätösprosessi
Paitsi, että kirkkovaltuuston tulee päättää, pyytääkö se viran ainoalle hakijalle viranhoitomääräyksen, kirkkoneuvoston tulee ehdollisesti päättää valittavan kirkkoherran viranhoitopaikasta
ja palkkauksesta.
Koska Rautalammin seurakunnan kirkkoherran enimmät virkatyöt tapahtuvat kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa seurakunnan virastotalossa, se on syytä määrätä hänen virkapaikakseen.
Kirkkoneuvosto päättää virkaan valittavan kirkkoherran palkan. Palkka määritetään tälle viralle virkaehtosopimuksessa määrätyn K 10 -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla
viran vaativuutta, laaja-alaisuutta sekä henkilön ammatinhallintaa. Rautalammin seurakunta
edellyttää kirkkoherran virkaan valittavalta monipuolista hallinnon, talouden ja johtamisen
asiantuntemusta. Anssi Massisen koulutuksen, kokemuksen ja osoittaman ammatinhallinnan
perusteella hänellä on hyvät mahdollisuudet vastata näihin edellytyksiin. Tästä syystä hänen
palkkauksensa tulee valita K-hinnoitteluryhmän (3530 - 4537€) puolivälin yläpuolelta. Virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan kirkkoneuvoston on hyvä arvioida 6 - 12 kuukauPöytäkirjantarkastajat
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den jälkeen onko tämä palkka kannustava ja oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan,
työsuoritukseen ja työnantajan palkkapolitiikkaan.
Kun kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksensä, sen on lähetettävä kirkkoherran viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus
siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi. Jos päätös on hakijan kannalta
myönteinen, tuomiokapituli antaa hänelle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen
tultua lainvoimaiseksi.
Kirkkolain 7. luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto
jonkin asian osalta toisin päätä. Julkisuuslain mukaan valtuuston kokous on pidettävä suljetuin
ovin, mikäli siellä käsitellään asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Kirkkovaltuusto voi pitää kirkkoherran valinnan julkisena, kun salassa pidettävien asiakirjojen
asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää pitää kirkkovaltuuston kokouksen suljettuna hakijasta
käytävän keskustelun ajan.
KIRKKOHERRAN VAALIN VALMISTELIJAN ESITYS:
1) Kirkkoneuvosto päättää myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin valmistelijalle, lääninrovasti Teppo Ritarille, läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi,
2) edellyttäen, että kirkkovaltuusto valitsee pastori Anssi Massisen Rautalammin seurakunnan
kirkkoherraksi, kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherran viran kokonaispalkkaus on 1.1.2019
alkaen Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018–2020 liitteessä 7 mainitun K 10 hinnoitteluryhmän mukaisesti 4200 euroa kuukaudessa,
3) kirkkoneuvosto määrää kirkkoherran virkapaikaksi Rautalammin seurakunnan virastotalon,
4) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
- myöntää vaalin valmistelijalle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi,
- käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneesta (tarvittaessa suljetuin ovin),
- päättää, pyytääkö se tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen Rautalammin seurakunnan kirkkoherran viran ainoalle hakijalle, pastori Anssi Massiselle, vai pyytääkö se
tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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6§
HAUTAUSMAAN KATSELMUS
Hautaustoimen ohjesääntö 16 §:
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan
1.Onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Edellinen hautausmaakatselmus on suoritettu 30.8.2017.
VS. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Suoritetaan hautausmaan katselmus, ja siitä laaditaan
muistio.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Tauno Häyriselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 19.09.2018. Tontti sijaitsee osoitteessa Kanervapolku 2 as 1, 77700 Rautalampi. Pappilan tilaan R:no 18:340 kuuluva vuokrattava alue on 737 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 20.09.2018 – 19.09.1948 Tauno Häyrisen perikunnan nimiin. Vuosivuokra on 130,00 eur.
VS. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 20.09.201819.09.2048 Tauno Häyrisen perikunnalle. Vuosivuokra 20.9.2018 alkaen 130,00 eur. Pinta-ala
737 m2. Vuokra sidotaan syyskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajat
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Matti Huuskonen, Paula Varis ja Arto Vesterinen eivät osallistuneet 9§ käsittelyyn eivätkä
päätöksentekoon. Varajäsen Sirpa Jalkanen osallistui 9§ käsittelyyn ja päätöksentekoon.
9§
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
29.12.1986 kirkkovaltuuston hyväksymän maankäyttösuunnitelman kohta 9.3:
Haja-asutusalueella olevat metsämaat luovutetaan hirven metsästystä ja pienriistan metsästystä
varten viisivuotisin, erikseen tehtävin vuokrasopimuksin paikallisille metsästysseuroille ja
jahtiseurueille
Uusi sopimus ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022:
Kuikkavuoren Erä ry/ Koski 17:22, Korpimaa 48:3, kertamaksu 290,00
Kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 16
Talouspäällikön esitys: Metsästysvuokrasopimus uusitaan kirkkovaltuuston hyväksymän
maankäyttösuunnitelman mukaisesti ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022. Vuokra peritään 290,00 €
kertamaksuna viiden vuoden ajalta. Sopimus koskee kaikkea metsästystä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 08.05.2018 § 16, että Kuikkavuoren Erän metsästysvuokrasopimusta ei uusita. Perusteluna: selvitetään kansallispuiston läheisyys ja metsästysseurojen yhteistyön kehittäminen alueella kahden seuraavan vuoden aikana.
Kuikkavuoren Erä ry on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kuikkavuoren Erä esittää,
että metsästysvuokrasopimus uusittaisiin talouspäällikön esityksen mukaisesti.
Perusteluina Kuikkavuoren Erä esittää:
Päätöksessä ehdotetaan metsästysseurojen yhteistyön kehittämistä. Tämän asian tiimoilta on
pidetty palaveri jo 20.4.2018 johon osallistuivat Kuikkavuoren Erän ja Nipurin Erän edustajat
sekä Matti Huuskonen.
Toinen tämän kielteisen päätöksen perustelu oli ”Kansallispuiston läheisyys”. Metsähallitus on
vuokrannut maitaan Kuikkavuoren Erälle ja Konneveden seurakunta Nipurin Erälle, vaikka
maat ovat kansallispuistossa kiinni. Kansallispuiston läheisyys ei haittaa muitakaan maanomistajia vuokraamasta maitaan metsästyskäyttöön jopa puiston sisälläkin.
Oikaisuvaatimusta koskeva kirje jaetaan kokouksessa.
Asiasta on keskusteltu Metsähallituksen edustajan kanssa. Metsähallitus pitää hyvänä sitä, että
alueen turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon. Neuvottelua ja yhteistyötä alueella toimivien metsästysseurojen kanssa olisi hyvä pohtia. Metsähallitus on valmis tulemaan mukaan
neuvotteluihin. Kansallispuiston alueen ulkopuolella olevien alueiden metsästystä ei tulisi rajoittaa.
Kirkkoneuvosto 10.7.2018 § 12
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee Kuikkavuoren Erä ry:n tekemästä oikaisuvaatimuksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.7.2018 §12, että lisäselvitysten tekemiseksi asia käsitellään seuraavassa kokouksessa uudelleen.
VS.TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Saatujen lisäselvitysten jälkeen kirkkoneuvosto päättää
tehdä Kuikkavuoren Erä ry:n kanssa metsästysvuokrasopimuksen ajalle 1.1.2018-31.12.2022,
kertamaksu 290,00. Sopimus koskee kaikkea metsästystä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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Arto Vesterinen ja Matti Huuskonen eivät osallistuneet pykälän 10§ käsittelyyn ja päätöksentekoon.
10 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin, puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Pöytäkirjantarkastajat

