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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokousväki tutustui klo 17.25 alkaen n. 10 minuutin ajan Pekka Luukkosen esittelemänä kirkkosalissa
kastepuu –ehdotuksiin. Sen jälkeen mentiin nuorisotilaan kahville ja kokoustamaan.
Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 17.50.

57 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston
jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 7.9.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

58 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Ilmoitusasioissa Inkeri
Tuunanen esittelee joitain kirkkoneuvoston viimeisiä päätöksiä.

59 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Tikkakosken kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Kalenius ja Seppo Piilonen.

60 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 §
Kastepuu Tikkakosken kirkkoon
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen Risto Vallipuro on pyytänyt tikkakoskelaiselta taiteilija Pekka Luukkoselta suunnitelman kastepuuta varten Tikkakosken kirkkoon.
Luukkonen esittelee kokouksessa suunnitelmansa ko. työtä varten luonnoksineen ja laskelmineen alueneuvostolle.
Alueneuvosto tutustuu Luukkosen suunnitelmiin, keskustelee niistä hänen
kanssaan ja tekee mahdollisesti muutosehdotuksiakin.
Lopuksi alueneuvosto keskustelee ja päättää osaltaan Luukkosen suunnitelmista: hyväksyä ne sellaisenaan tai hyväksyä ne joidenkin muutosten
kanssa tai hylätä ne.
Mikäli alueneuvosto hyväksyy hänen suunnitelmansa, niin ne lähetetään
edelleen Jyväskylän seurakunnan taidetoimikunnalle eteenpäin vietäväksi.
Esitys

Alueneuvosto päättää osaltaan: hyväksyä Pekka Luukkosen suunnitelmat
kastepuusta Tikkakosken kirkkoon tai hyväksyä ne joidenkin muutosehdotusten kanssa tai hylätä ne.

Päätös

Pekka Luukkosen johdolla oli ennen varsinaisen kokouksen alkua tutustuttu
levylle tehtyihin suunnitelma luonnoksiin. Asiasta ja ehdotuksista keskusteltiin jonkin aikaa ja Luukkoselta kysyttiin tarkennuksia. Mahdollisuuksia oli
kolme: 1.Ympyrän sisässä oleva kastepuu pronssisena 2.Pienoismalli
pronssisesta köynnöksestä 3. Ensimmäisen vaihtoehdon kanssa samankaltainen, mutta teräksinen vaihtoehto. Kastepuun lehtiin nähden Luukkosella
oli näytettävänä Laukaan seurakukunnan kastepuun lehti, jonka tapainen,
mutta ei ihan samanlainen, tulisi lehti olemaan. Lehdestä Luukkosella ei ollut
vielä esittää mallia. Keskustelun myötä kokous kallistui 1. vaihtoehdon kannalle, jonka kokonaishinnaksi Luukkonen oli laskenut 3086,56 €. Messinkisiä
lehtiä, joiden malli vielä jäi avonaiseksi, päätettiin esittää hankittavaksi 300
kappaletta ja niihin messinkiset s-malliset kiinnityskoukut kastepuuhun.
Luukkonen arvioi, että 1000 €:n hintaan saadaan varmasti ko. määrä lehtiä,
jotka Luukkonen tulee teetättämään muualla, ja tuossa hinnassa on mukana
myös lehden suunnittelukulut sekä muotti jonka hän rakentaa lehden tekemiseksi vähän muotoiltuun muotoon, eikä suoraksi, lehtien elävöittämiseksi.
Todennäköisesti hinta jää lehtien osalta selvästikin alle 1000 €: a.
Alueneuvosto päätyi yksimielisesti esittämään Jyväskylän seurakunnan taidetoimikunnalle taiteilija Pekka Luukkosen ympyrään sijoitettua pronssista
kastepuuta, hinnaltaan 3086,57 €:a, sekä 1000 €:n varausta messinkisten
300 lehden ja kiinnityskoukkujen suunnitteluun ja hankintaan.
Taidetoimikunta kokoontunee päättämään jonkin ajan kuluessa ko. kastepuu-asian eteenpäin viemisestä Tikkakosken kirkossa, ja sinne pyritään
saamaan mukaan myös Pekka Luukkonen, jolla tuolloin on tarkempi suunnitelma 300 lehden hinnasta.

62 §
Tikkakosken kirkossa loka – joulukuussa 2017 kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 9 §:n mukaan hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys

Alueneuvosto hyväksyy loka – joulukuun 2017 kolehtisuunnitelman
liitteen mukaisesti.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti Tikkakosken kirkossa loka-joulukuun
2017 aikana kannettavat kolehdit esityksen mukaisesti.

63 §
Talousarvion toteumavertailu
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 §:n mukaan seurata alueseurakunnan
talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumaan ja merkitsee sen tiedoksi.
Toteuman tilanne 6.9.2017. (liite)

Päätös

Alueneuvosto tutustui Vallipuro johdolla budjetin toteumaan, josta oli kulunut
35455,48 €/77945 €, eli 45,5%: ia. Se on varsin vähän vuodenaika huomioon ottaen. Merkittiin tiedoksi.

64 §
Lausuntopyyntö päivitetyn henkilöstösuunnitelman laatimiseen liittyen alueneuvostoille
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvoston asettama, henkilöstösuunnitelmaa päivittävä työryhmä pyytää alueneuvostoja tutustumaan kesäkuussa kirkkoneuvostolle jätettyyn väliraporttiin (liite 1) sekä muuhun tässä lausuntopyynnössä mainittuun aineistoon ja antamaan vastaukset pyydetyn lausunnon (liite 2) kysymyksiin.
Lausuntopyynnön sisältö hyväksyttiin työryhmän kokouksessa 29. elokuuta.
Asian valmistelussa otettiin huomioon ensi vaiheen palaute, jota oli saatu
aluekappalaisilta elokuun kuluessa.
Lausunnot tulee antaa 5.10.2017 mennessä.
Alueseurakunnasta pyydetään vain yksi lausunto eli alueneuvostolta, mutta
myös koko alueseurakunnan työyhteisöä on syytä kuulla alueneuvoston lausuntoa valmisteltaessa.
Lausuntopyynnön lisäaineistona ovat liitteet: ”Henkilöstö, päivitetyt lisäluvut
raporttiin” (liite 3) ja ”Katsausta yhteistoiminta-alueiden mahdollisuuksiin
henkilöstöratkaisuissa” (liite 4).
Osa Tikkakosken ja Palokan yhteistoiminta-alueen työntekijöistä on käsitellyt asiaa yhteisessä palaverissaan 25.8.17. (liite 5)
Tikkakosken työntekijät käsittelevät osaltaan asiaa työntekijäkokouksessa
7.9.17 ja tästä aluekappalainen Vallipuro tuo terveisiä alueneuvostolle
Aluekappalainen Vallipuron esitys alueneuvostolle pyydettyyn lausuntoon
(kysymys mustalla ja vastaus punaisella):
1. Onko työryhmän väliraportissa mainittu yhteistoiminta-alueisiin perustuva laskentatapa henkilöstöresurssien jaolle kannatettava?
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

–Alueseurakuntapohjainen laskentatapakin olisi mahdollinen, mutta yhteistoimintapohjainen on
mahdollinen ja tulevaisuutta ajatellen ehkä parempikin, koska yhteistyö tämän alueen sisällä on
lisääntynyt ja lisääntyy ja verotulot vähenevät.
Onko syytä tehdä muutoksia nykyisten yhteistoiminta-alueiden kokoonpanoihin ja alueellisiin rajoihin (työryhmän keskusteluissa on ollut lähinnä esillä kysymys, voisivatko Huhtasuo ja Keskusta muodostaa yhteistoiminta-alueen sekä Kuokkala ja Vaajakoski; väliraportin taulukoissa
mainituista kiintiöistä tehdään ao. alueseurakuntien lausuntopyynnön liitteeksi koeluontoisesti
laskenta, millaiseksi resurssien jako muodostuisi tältä pohjalta)
–Tikkakosken näkökulmasta nykyinen jako on toimiva. Palokka on hyvä ja luonteva kumppani
meille. Yllämainittujen YT-parien vaihtaminen käy meidän puolestamme. Se on lähinnä heidän
keskinäinen asiansa.
Millaiseksi toivotte yhteistoiminta-alueen roolin kehittyvän ja kuinka yhteistoiminta-alueiden puitteissa tapahtuvaa joustavaa henkilöstön toimintaa voitaisiin yleisesti ottaen kehittää?
–Tätä toimintaa on jo nykyisin melko paljon oman YT-alueemme sisällä ja varmaan se lisääntyy
tulevaisuudessa. Alkuaanhan YT-alueet tehtiin lähinnä pappien ja kanttorien viikonlopputyövuorojen vuoksi. Sen tarpeellisuus on alkanut osoittautua käyttökelpoiseksi myös muilla työaloilla työtä tehtäessä.
Olisiko tässä yhteydessä tai lähitulevaisuudessa harkittava muutoksia nykyiseen alueseurakuntajakoon ja alueseurakuntien määrään, esimerkiksi toteuttamalla neljän yhteistoiminta-alueen sijaan neljä alueseurakuntaa? (Liitteenä olevassa ”Mahdollisia lisälukuja…” on pohdittu tätä kysymystä)
–Vaikka yhteistyö lisääntyy, niin silti sen ei tarvitse merkitä yhdistämisiä. Alueiden omaleimaisuus tulee siinä esiin. Toiminta säilyy lähellä seurakuntalaisia. Hiippakunnassamme löytyy lukuisia seurakuntia, jotka ovat pienempiä kuin meidän pienin alueseurakunta Korpilahti. Näin
toiminta säilyy jämäkästi alueseurakuntien kirkoilla, ja niissä on oma jumalanpalveluselämä.
Yhdistäminen johtaisi väistämättä klo 10/11 jumalanpalvelusten keskittämiseen isompaan/isoimpaan alueseurakuntaan ja kokonaisuudessaan jumalanpalvleluksiin osallistujien
määrä putoaisi, sillä jumalanpalveluselämä tulisi etäämmäksi seurakuntalaisille.
Onko perusteltua siirtyä varhaiskasvatuksessa (lapsi- ja perhetyö) kaikilla yhteistoiminta-alueilla
sellaiseen esimiesjärjestelyyn, joka nyt käytössä Keltinmäen-Säynätsalon-Korpilahden yhteistoiminta-alueella, että yksi lapsityönohjaaja on kaikkien lastenohjaajien lähiesimies, mutta lastenohjaat ovat kuitenkin sijoitettuina alueseurakuntiin ja myös kukin aluekappalainen on lastenohjaajille ylempänä esimiehenä?
–Kyllä se varmaan on mahdollista, ja siihen meidän YT-alueella tullaan siirtymään 2020. Ei esimies-kysymys tule käytännössä olemaan tuolloinkaan ongelma. Yhteinen lapsityönohjaaja on
useamman alueseurakunnan työyhteisöön kuuluva, vaikka hän olisi esim. meidän YTalueellamme Palokan alueseurakuntaan panoksella 0,6 ja Tikkakoskelle panoksella 0,4, aivan
kuten meillä on aluesihteeri tällä hetkellä.
Onko perusteltua siirtyä suntiotyössä pääpiirteissään edellä kuvatun varhaiskasvatuksen mallin
kaltaiseen järjestelyyn, joissa suntiot (seurakuntamestarit, vahtimestari-siivoojat) ovat sijoitettuina alueseurakuntiin, mutta heillä on yhteinen lähiesimies yhteistoiminta-alueella ja myös aluekappalainen toimii ylempänä esimiehenä. Suntiot eivät siis olisi suoraan kiinteistöpalveluiden
yksikössä, lukuun ottamatta muutamia etenkin kiinteistötekniikkaa hoitavia työntekijöitä.
–Tekee mieli kysyä, että miksi suntioiden järjestelyissä pitäisi tehdä muutoksia. Ainakin Tikkakosken osalta nykyinen systeemi toimii hyvin. Toki kuvatunlainen muutoskin olisi mahdollinen,
mutta pidämme nykyistä parempana.
Mitä ajattelette siitä, että aluesihteerit irrotettaisiin yhteistoiminta-alueiden kiintiöstä ja heistä sekä yhteisen seurakuntapalelun kahdesta toimistosihteeristä ja mahdollisesti myös joistakin kirkkoherranviraston toimistosihteereistä muodostettaisiin kokoseurakunnallinen, yhteisesti johdettu
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tiimi, jonka jäsenten työskentely voisi kuitenkin paljolti tapahtua alueseurakunnissa? Tavoitteena olisi turvata tasapuoliset hyvät sihteeripalvelut kaikille yksiköille siten, että lomien ja muiden
poissaolojen aikana sijaistukset voitaisiin järjestellä sujuvasti.
–Aluesihteerit voidaan toki irrottaa kokoseurakunnalliseen kiintiöön. Erittäin toivottavaa on, että
aluesihteeri pystyy olemaan alueseurakunnan työpisteessään mahdollisimman paljon. Tikkakosken kokemuksella voi sanoa, että hänen ei tarvitse olla paikalla joka päivä, sähköpostit kulkevat ja puhelimet toimivat. Fyysinen läsnäolo on erittäin hyvä asia. Loma-ajat ovat sitten asia
erikseen, mutta esim. kesäaikana väkeä on töissä muutenkin vähemmän ja toiminta vähäisempää.
8. Mikäli nähdään, mm. mahdollisen työajattomien työntekijöiden työaikakokeilun vuoksi, aiheelliseksi vahvistaa työnjohdollista roolia joillekin työntekijöille, mikä olisi tähän soveltuvin malli
nuorisotyötä, diakoniaa ja musiikkityötä ajatellen? Onko kannatettavaa luoda lähiesimiesjärjestely alueseurakunnassa tai yhteistoiminta-alueella ja kuinka? Vai onko perustellumpaa vahvistaa yhteistoiminta-alueen tiimiyhdyshenkilön roolia koordinoijana (ei lähiesimiehenä) samaan
tapaan tai kehittäen mallia, joka musiikkityössä tällä hetkellä?
–Tikkakoskella on kanttoreita ja diakoniatyöntekijöitä vain yksi, nuorisotyöntekijöitä on kaksi.
Samantyyppinen järjestely kuin musiikissa on tällä hetkellä olisi parempi vaihtoehto, eli siis
koordinoijan rooli. Näillä työaloilla ei tarvitse lähteä kulkemaan lähiesimies-suuntaan. Toisaalta
ainakin meillä Tikkakoskella nuorisotyöntiimi eli srk-pastori ja kaksi nuorisotyönohjaajaa toimii
hyvin.
9. Mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi alueseurakunnassanne ja yhteistoiminta-alueellanne tehdä
vuoteen 2020 mennessä, jotta saavutettaisiin väliraportissa mainitut tavoitteet henkilöstön määrässä yhteistoiminta-alueilla? Ehdotusten valmistelussa voidaan käyttää tukena liitteenä olevaa
alustavaa tilannekatsausta.
–Palokka-Tikkakoski alueella vähennys nykyiseen tilanteeseen eli 27,5 olisi yhden lapsityönohjaajan vähennyksen jälkeen 26,5. Vähennystavoite uusien laskelmien mukaan, huom. korjattu
versio (Riku Bucht huomasi virheen) 26,1 (ei siis 25,9), olisi 0,4. Tämä vähennys kohdentuisi
Tikkakosken osalle, koska Palokka on tehnyt jo ylimääräisen vähennyksen pappistyövoimassa
4:stä 3,5:een eli 0,5 jo ennen aikojaan. Jos Palokka haluaa ottaa 0,5 pappisresurssin uudelleen,
niin se on heidän asiansa, miten sen järjestävät. Ehdotamme, että Tikkakoskella olisi 3 lastenohjaajaa ja me antaisimme Palokkaan 0,4 lastenohjaajan panosta eli kaksi työpäivää yhden lastenohjaajn osalta viikossa. Näin ollen meillä olisi laskennallisesti 2,6 lastenohjaajaa. Käytännössä pääsemme nykyisin vallitsevaan tilanteeseemme kenttätyön työpanoksen suhteen lapsi- ja
perhetyössä sillä, että lastenohjaaja Merja Suhosen 0,2, työpanos lähetysvastaavana jää pois
hänen eläköityessään, ja tuo työpanos siirretään pois lapsityöstä. Toisekseen siirretään 0,2 työpanos eli yksi päivä viikossa Outi Pirttimäen työpanoksesta varhaisnuorisotyöstä lapsi- ja perhetyöhön. Tämän lisäksi me toivomme, että meillä Tikkakoskella säilyy tulevaisuudessa edelleen
oppisopimusopiskelija, joka on tärkeä vilkkaassa lapsi- ja perhetyössämme. Toki yhteistyötä
lapsi- ja perhetyössä Palokan kanssa voidaan tiivistää varmaan lastenohjaajien työpanosten
suhteenkin, eikä vain yhteisellä lapsityönohjaajalla, joka muuten vähentää 0,4 Palokassa ja Tikkakoskella 0,6 lapsityön panosta eriteltynä siten, että lapsityönohjaaja olisi 2 päivää Tikkakoskella ja 3 päivää Palokassa. Tämä tuleva vähennys on ollut tiedossa ja suunniteltuna/hyväksyttynä jo vuosia sitten, kun piti suunnitella 10%:in vähennys 2020 mennessä. Muulla
tavoin Tikkakoskella on melkoisen hankala toteuttaa vähennyksiä.
10. Mitä muuta haluatte sanoa meneillään olevasta henkilöstösuunnittelusta väliraportin, tämän lausuntopyynnön ja muun henkilöstösuunnittelussa esillä olleen aineiston nojalla?
–Luvuissa ja laskelmissa näyttäisi olevan epäselvyyksiä ja virheitä. Näin ollen, voiko niiden pohjalta tehtyihin laskelmiin täysin luottaa. Tikkakosken ja Palokan YT-alueella on korkein kirkkoon
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kuulumisprosentti koko seurakunnassa, Tikkakoskella alueseurakuntien korkein ja Palokalla peräti 74%:ia, vaikka se on väkimäärältään peräti kolmanneksi suurin alueseurakunnista.
Kysymme sen perään, että eikö viitelukulaskelmaa väkimäärien suhteen tulisi painottaa enemmän kunkin alueseurakunnan suhteen jäsenmäärää. Nyt kun viiteluku lasketaan alueseurakunnan jäsenmäärän ja väkiluvun puolivälistä, niin se tulisi laskea vähintään kaksikolmasosa jäsenmäärän suuntaan painottaen, mieluummin täysin jäsenmäärän mukaan. Eikö jäsenyydelle
tule antaa painoarvoa tässä asiassa?
Esitys

Alueneuvosto tutustuu annettuun aineistoon, käy keskustelun ja antaa lausunnossaan vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Päätös

Alueneuvosto tutustui annettuun aineistoon Vallipuron johdolla ja kävi kysymys kysymykseltä läpi lausuntopyynnön Vallipuron laatimine vastausesityksineen. Vallipurolla oli myös tiedossa työntekijöiden kokouksessaan
esittämät huomiot ja korjausesitykset ko. lausuntoon. Vallipuron esityksiin
tehtiin joitain muutoksia. Alueneuvoston hyväksymä lausunto korjauksineen
ja täydennyksineen on liitteenä (liite 6), ja se hyväksyttiin eteenpäin vietäväksi.

65 §
Syksyn toiminnan esittelyä
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040-5458720)
Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee syksyn toimintaa ja jakaa syysesitteen alueneuvoston jäsenille.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Alueneuvoston jäsenet saivat syksyn 2017 esitteen. Merkittiin tiedoksi.

66 §
Tikkakosken kirkko 60-vuotta juhlaviikko
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee Tikkakosken kirkko 60-vuotta juhlaviikon 24.9. – 1.10.2017 ohjelmaa. Liitteenä esite.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vallipuro esitteli kirkon 60-vuotisjuhlaesitettä. Hän esitteli myös laatimaansa
1.10.17 juhlapäivän suunnitelmaa, jossa on juhlamessun sekä kirkkokahvien
jälkeisen juhlan kulku (liite). Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Inkeri Tuunanen esittelee kirkkoneuvoston muutamia viimeisimpiä päätöksiä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

67 §
Ilmoitusasiat

Tarkastajien
nimikirjaimet
SP

TK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
TIKKAKOSKEN ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
7.9.2017
PÖYTÄKIRJA
12.9.2017

6/2017
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------68 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

57 – 68 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

15.9.2017

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

SEPPO PIILONEN
Seppo Piilonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

18.9.2017 – 2.10.2017
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

7.9.2017

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja

Tarkastajien
nimikirjaimet
SP

TK

