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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari-Pekka Järvinen ja
Aulis Stenholm.

Kn 3§

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 60-64/2021
sekä 1-2/2022 ja talouspäällikön päätökset 56-58/2021 ovat liitteenä.

Aulis Stenholm ilmoitti olevansa esteellinen päätöksessä.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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VAARALLISEKSI TODETTUJEN PUIDEN KAATAMINEN, VANHA HAUTAUSMAA
Seurakunnan Vanhalla hautausmaalla on jo muutaman vuoden ajan seurattu viiden
huonokuntoisen puun kuntoa ja niiden kaatamiseen on varauduttu mm. istuttamalla
lehmuspuiden rivi torin viereiselle reunalle. Puiden kunto on nyt todettu niin vaaralliseksi, että yksi vaahtera ja kolme koivua on välttämätöntä kaataa. Lisäksi yhden erittäin suureksi kasvaneen kolmihaaraisen koivun latvustoa on syytä keventää rungon
repeämisvaaran takia.
Talouspäällikkö on pyytänyt Karkkilan kaupungin vastaavalta rakennustarkastajalta lupaa puiden kaatoon sähköpostitse. Kyseiset puut on Karkkilan kaupungin yhdyskuntatekniikan henkilöstön toimesta katselmoitu ja todettu vaarallisiksi puiksi. Karkkilan
kaupungin rakennusjärjestyksen 24 §:n mukaisesti ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun voi kaataa ilman lupaprosessia, joten vastaava rakennustarkastaja on
talouspäällikölle lähettämällään sähköpostilla (Liite 1) vahvistanut luvan puiden kaatoon.
Puiden kaataminen on kirjattu seurakunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan ja
siihen on varattu määrärahaa hautatoimen talousarviossa. Puiden kaataminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy puiden kaatamisen ja karsimisen vanhalla hautausmaalla esittelytekstin mukaan.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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KARKKILAN SEURAKUNNAN VARSINAINEN JÄSEN JA VARAJÄSEN UUDENMAAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN
KIRKKONEUVOSTO 166§, 15.12.2021
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyy vuoden 2021 lopussa. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista
valintavuoron mukaisessa järjestyksessä. Sopimuksen mukaisesti on Karkkilan seurakunnan vuoro valita jäsen ja hänelle varajäsen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2022-2023. Lopullisen valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Läsnäolojäsenen ja varajäsenen valinnalla kehitysvammaistyön
johtokuntaan on jonkin verran vaikutuksia kehitysvammaisten lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee läsnäolojäsenen ja
varajäsenen Uudenmaan Kehitysvammaistyön johtokuntaan
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 15.12.2021 päätösesityksessä käsiteltiin virheellisesti läsnäolojäsenyyttä. Kyseessä on varsinainen jäsen ja tämän varajäsen Uudenmaan Kehitysvammaistyön johtokunnassa. Esityslistan liitteistä puuttui Uudenmaan kehitysvammaistyön papin kirje sopijaseurakunnan kirkkoherralle. Se on nyt liitteenä 2.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Läsnäolojäsenen ja varajäsenen valinnalla kehitysvammaistyön
johtokuntaan on jonkin verran vaikutuksia kehitysvammaisten lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee varsinaisen jäsenen
sekä tälle varajäsenen Uudenmaan Kehitysvammaistyön johtokuntaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto
Kn 6§

Sivu

19.1.2022

6

VUODEN 2022 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan syksyllä 2022 seurakuntavaalit. Vaalit järjestetään 20.11.2022 jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään klo 11. Vaalien ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022.
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022
mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
▪ Valmistavat tehtävät vaaleja varten
▪ Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
▪ Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
▪ Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
▪ Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
▪ Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
▪ Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
▪ Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole
henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat
kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös
kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan
hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa
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koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä
määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta
nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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OIKAISUVAATIMUS
KIRKKONEUVOSTO 168§, 15.12.2021
Kirkkovaltuuston jäsen on laatinut julkisen kirjelmän vs. kirkkoherran tekemästä hallintopäätöksestä liittyen seurakunnan kokoontumisrajoituksiin ajalla 25.11.24.11.2021. Kirjelmä on liitteenä 4. Kirkkovaltuutettu arvosteli kirjelmässään sitä, että
seurakunta otti käyttöön koronapassin joulukonserteissa ja Kauneimmat joululaulut –
tilaisuuksissa.
Vs. kirkkoherra teki hallintopäätöksen Karkkilan seurakunnan kokoontumisrajoituksista aluehallintoviraston ja Espoon tuomiokapitulin ohjeistuksen pohjalta. Rajoitukset
eivät koske uskonnonharjoittamista eikä koronapassia voida edellyttää jumalanpalveluksissa tai kristillisissä toimituksissa. Sen sijaan sisätiloissa järjestetyissä konserteissa
ja esityksissä edellytetään koronapassia kaikilta yli 16-vuotiailta osallistujilta. Sisätiloissa pidettävissä Kauneimmissa joululauluissa edellytetään koronapassia kaikilta yli
16-vuotiailta osallistujilta.
Päätöksen taustalla oli 18.11.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemä päätös
yleisötilaisuuksien rajoittamisesta Uudellamaalla. Päätös koski koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja oli voimassa 25.11.-24.12.2021. Päätöksellä rajoitettiin sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla
enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoitettu.
Lisäksi päätös perustui Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 18.11.2021 antamaan
ohjeistukseen kaikille hiippakunnan seurakunnille. Kokoontumisrajoitukset eivät koske
julkista uskonnonharjoittamista sisältäviä tilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet sen sijaan ovat tilaisuuksia, joissa pääasiallinen sisältö on yhteislaulu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt näiden tilaisuuksien tartuntauhan merkittäväksi. Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kuuluvat kokoontumisrajoitusten piiriin, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.
Aluehallintovirasto ja sen pohjalta myös Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tiukensivat rajoituksia 2.12.2021 ohjeistuksilla, jotka kumosivat edelliset päätökset. Vs. kirkkoherra on tehnyt uuden hallintopäätöksen ajalle 4.12.-31.12.2021 näiden ohjeistusten perusteella. Kirkkovaltuutetun julkinen kirjelmä koskee vs. kirkkoherran ensimmäistä hallintopäätöstä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee julkisesta kirjelmästä ja merkitsee sen tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
______________________________
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Kirkkovaltuuston jäsen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston kokouksen
15.12.2021 168§ “Kirkkovaltuutetun kirjelmä kirkkoneuvostolle” sekä lapsivaikutusten
arvioinnin osalta koskien kyseistä pykälää. Oikaisuvaatimus on liitteenä 3.
Kirkkovaltuutettu vaatii oikaisua esittelytekstiin. Esittelytekstissä on virheellinen päivämäärä. Kirjoitusvirhettä koskee hallintolaki 51§ - 52§, ja virhe tulee korjata muotoon
25.11.-24.12.2021.
Oikaisuvaatimuksessa pyydetään pöytäkirjan esittelytekstiin lainausta AVIn tulkinnasta
nimenomaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien osalta. Aluehallintovirastojen
www-sivuilla Koronavirusta koskevassa UKK-osiossa (kohdassa Laulaminen: mitä yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan kokoontumisrajoituspäätöksissä?) on nähtävillä alla
oleva vastaus: “Kokoontumisrajoituspäätöksessä on voitu erikseen määritellä ne yleisötilaisuudet, joita rajoitukset koskevat. Tällaisia yleisötilaisuuksia voi olla esimerkiksi
yhteislaulutilaisuudet. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa. Myös ns. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet
ovat mahdollisten kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne
järjestettäisiin kirkossa.”
Oikaisuvaatimuksessa pyydetään muutosta Kirkkoneuvoston 168§ otsikkoon. Pöytäkirjan mukainen otsikko on “kirkkovaltuutetun kirjelmä kirkkoneuvostolle”. Se tiivistää
kirkkovaltuutetun kirjelmän otsikon “Tiedonanto kirkkoneuvoston pj:lle, kirkkovaltuutetuille sekä kirkkoneuvostolle koskien julkista kirjelmää vs. kirkkoherralle sekä 2.12.
kirkkovaltuuston kokousta”. Esityslistojen ja pöytäkirjojen otsikot laaditaan käsiteltävän asian pohjalta eikä pöytäkirjan otsikkoon näin ollen ole tarvetta tehdä muutosta.
Kirkkovaltuutetun oikaisuvaatimuksen perusteella vs. kirkkoherran hallintopäätöksellä
on ollut lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Koronapassin vaatiminen 16-17-vuotiailta lapsilta on kirkkovaltuutetun tulkinnan mukaan syrjivää. Vs. kirkkoherran hallintopäätös
perustuu terveysturvallisuuteen, ja päätöksellä pyrittiin takaamaan myös 16-17-vuotiaiden terveysturvallisuus. Lisäksi seurakunta järjesti joululaulutilaisuuden ulkona, joka
oli kaikille avoin ja jossa ei vaadittu koronapassia.
Kirkkovaltuutettu pyytää, että oikaisuvaatimus saatetaan tiedoksi sekä kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja voi halutessaan antaa asian tiedoksi kirkkovaltuuston kokouksessa 10.2.2022.
Hallintolain 34§:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta, sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja
selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:
1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana;
2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista;
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3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä;
4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten
terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai
5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta
syystä ilmeisen tarpeetonta.
Oikaisuvaatimuksen johdosta hallintopäätöstä voidaan muuttaa, se voidaan kumota
tai oikaisuvaatimus voidaan hylätä.

Päätösesitys: Pöytäkirjassa olevan päivämäärän korjaamisesta tehdään merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen. Muilta osin kirkkovaltuutetun oikaisuvaatimus
hylätään perusteettomana.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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SUNTION TOIMI
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.11.2021 aloittaa uuden kokoaikaisen suntion
rekrytoinnin toistaiseksi voimaassa olevaan palvelussuhteeseen, Kn §148/2021. Samalla neuvosto nimesi työryhmän, jonka tehtävänä oli valita haastateltavat, suorittaa
haastattelut ja tehdä neuvostolle esitys uuden suntion valinnasta. Hakuaika toimeen
päättyi perjantaina 31.12.2021.
Määräaikaan mennessä suntion tehtävää haki yhteensä yhdeksän henkilöä. Hakijayhteenveto (julkinen pyydettäessä vain asianosaisille) on esityksen liitteenä 4. Kaikki hakemukset ovat kirkkoneuvoston kokouksessa nähtävillä. Työryhmä päätti yksimielisesti
kutsua hakemusten perusteella haastatteluun kolme hakijaa (yhteenvedon numerot
4, 5 ja 7). Haastatteluun kutsuttavat valittiin arvioimalla hakijoiden koulutusta sekä työkokemusta. Haastattelut pidettiin keskiviikkona 12.1.2022. Työryhmän laatima kokonaisarviointi haastatteluista on liitteenä 5.
Työhakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella
haastattelutyöryhmä pitää Katriina Kajasniemeä sopivimpana henkilönä suntion tehtävään. Katriina Kajasniemellä on Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
ja hänellä on monipuolinen työkokemus suntion tehtävästä sekä pitkä työkokemus erilaisista asiakaspalvelun tehtävistä.
Varalle työryhmä esittää valittavaksi Tiina Kukkonen-Mahosenahon. Hänellä on suntion ammattitutkinto ja kokemusta suntion tehtävien sijaisuuksista.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee toistaiseksi voimassa olevaan suntion toimeen
Katriina Kajasnimen ja varalle Tiina Kukkonen-Mahosenahon. Tehtävän palkkaus on
yhteensä 2105,78€/kk vaativuusryhmän 402++ mukaisesti. Toimessa noudatetaan neljän viikon jaksotyöaikaa sekä kuuden kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto edellyttää,
että toimeen valittu esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittaman hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto
Kn 9§
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ILMOITUSASIOITA
Seurakunnan kuukausiraportit 01-11: 2021, liitteet X1-X2.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 29/2021, Partio seurakunnan työmuotona, Liite X3.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 30/2021, Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen
seurakunnissa, Liite X4.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 31/2021, Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys, Liite X5-X6.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 10§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Sivu
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Liite 1/2022:
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 3§
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:
1§
2§
3§
4§
6§
7§
8§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Vaaralliseksi todettujen puiden kaataminen, Vanha hautausmaa
Vuoden 2022 vaalilautakunnan asettaminen
Oikaisuvaatimus
Suntion toimi

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
5§

Pöytäkirjan tarkastajat

Karkkilan seurakunnan varsinainen jäsen ja varajäsen Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokuntaan

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

