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YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUSTEN JAKO TALVIKAUDELLE 2015 - 2016
Talvikauden 2015 - 2016 aurausavustukset 100 – 500 metriä pitkille yksityisteille on kuulutettu haettavaksi 26.4.2016 Kuriirissa ja 26.4.2016 Koillissanomissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä Posion kunnan nettisivuilla 11.5.2016 päättyneellä hakuajalla.
Hakemuksia on saapunut hakuaikana yhteensä 47 kappaletta 46:ltä tieltä. Avustusta on
haettu 10 070 €:n kustannuksiin. Hakemuksessa olevien teiden yhteinen pituus on 13,39
kilometriä.
Talousarviossa yksityisteiden avustuksiin on varattu 24 000 €:n määräraha josta yli 500
metrin teihin kuluu noin 18 500 €.
Luettelo hakemuksista ja avustusesityksistä on liitteenä nro 26.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää myöntää aurausavustuksia valtuuston 13.12.2012
hyväksymän ja toimintaympäristölautakunnan 20.02.2013, § 11, vahvistaman enimmäismäärän 41,00 euroa 100 metriä kohden, kuitenkin enintään haettu määrä oheisen
liitteen mukaisille teille.
Avustuksia tulee siten myönnettäväksi 5 347,14 €.
Lautakunta päättää lisäksi, että myös 11.5.2016 jälkeen hakemuksensa jättäneille teille
maksetaan vastaavanlainen avustus, jos tie täyttää valtuuston tielle asettamat vaatimukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:24 /2016
27 §

VANHAINKODIN KATTOTYÖN VESIERISTEIDEN TOIMITTAJAN VALINTA
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt otsikkokohteen bitumieristeistä, raitahitsattava
pohjahuopa sekä hitsattava pintahuopa, tarjouksia kolmelta alalla toimivalta liikkeeltä,
Katepal Oy:ltä, Kerabit Oy:ltä ja S-rauta Kuusamolta. Tarjoukset tuli toimittaa 10.05.2016
klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä kaikki kolme liikettä jättivät tarjouksen.
Kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen teki S-rauta Kuusamo.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 27.1.
Tarjousvertailu liitteenä nro 27.2.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee vanhainkodin kattotyön vesieristeiden toimittajaksi
kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen S-rauta Kuusamon tarjouksensa mukaisin yksikköhinnoin. Hankinnan kokonaishinta on 11 693,25 € alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TYL:22 /2016
28 §

PERUSKOULUN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS- JA SÄÄTÖTYÖT
Peruskoulun ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja säätötyöhön on tämän vuoden käyttötalousosassa varattu 20 000,00 euron määräraha.
Toimintaympäristöpalvelut on 20.04.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia
yllä mainituista töistä kolmelta alan toimijalta; Nuohous & Ilmastointi Karjalainen Oy:ltä,
Nuohous ja ilmastointipuhdistus Hannu Männikkö Ky:ltä ja Muhoksen LVI-Palvelu Oy:ltä.
Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus.
Tarjouspyynnössä mainittuun jättöpäivään 11.05.2016 klo 15.00 mennessä saatiin tarjous yhdeltä yritykseltä. Nuohous & Ilmastointi Karjalainen Oy:n tarjous on 22 350,00 € alv
0 %. Kokonaistaloudellista edullisuuden arviointia ei laadittu tarjousten vähyyden vuoksi.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 28.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee peruskoulun ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja
säätötyön tekijäksi ainoan tarjouksen tehneen Nuohous & Ilmastointi Karjalainen Oy:n
tarjouksensa mukaiseen kokonaishintaan 22 350,00 € alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TORISÄÄNNÖN JA TORIPAIKKAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN
Posion kunnassa ei ole voimassa olevaa vahvistettua torisääntöä. Toripaikkamaksujen
perinnän yhteydessä on ilmennyt, että vahvistetut säännöt helpottaisivat toripaikkamaksujen perintää. Tämän vuoksi on laadittu torisääntö, jossa on yhdenmukaistettu torimaksut naapurikuntien kanssa. Alla esitys torisäännöstä.
Torien sijainti ja toripaikat
Posion uusi tori sijaitsee keskustaajamassa Posiontien ja Riihipolun kulmassa.
Vanha tori sijaitsee Toritiellä. Myyntipaikkojen koot ovat 4 m x 4 m ja 4 m x 8 m. Erillisiä
linja-auto- tai rekkapaikkoja ei ole merkitty toreille.
Torien aukioloajat
Torikauppa on sallittu arkipäivisin klo 8.00 – 17.00 ja lauantaisin klo 8.00 – 15.00. Muina
aikoina torikauppaa saa harjoittaa vain erillisellä luvalla. Tapahtuma-aikoina torit eivät
ole käytettävissä torikauppaan ilman tapahtumanjärjestäjän lupaa. Myyntipaikkojen on
oltava tyhjiä aukioloaikojen ulkopuolella, ellei torivalvoja ole antanut säilytykseen erillistä
lupaa.
Myyntipaikoista perittävät maksut
Peruspaikka 4 m x 4 m

päivä
viikko
kuukausi

alv 0 %
9,68 €
40,32 €
120,97 €

alv 24 %
12,00 €
50,00 €
150,00 €

Linja-auto tai rekka
(4 m x 8 m)

päivä
viikko
kuukausi

16,13 €
64,52 €
193,55 €

20,00 €
80,00 €
240,00 €

Sähköpistevuokra (10A)
Sähköpistevuokra (16A)

päivä
päivä

4,03 €
9,68 €

5,00 €
12,00 €

Yösähkön käyttäjien tulee varata sähkökäyttö yötä edeltävänä päivänä työaikana.
Toripaikkamaksu suoritetaan käteismaksuna torivalvojalle.
Viikko- ja kuukausimaksut peritään kokonaisuudessaan, vaikka myyntiä ei olisi kaikkina
päivinä.
Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan rajojen sisäpuolelle. Mikäli viereisestä myyntipaikasta käytetään enemmän kuin puolet, peritään maksu kahdelta paikalta.
Muut määräykset ja ohjeet
Myyjän on huolehdittava myyntipaikan jätteiden poisviennistä ja siivouksesta. Mikäli
myyntipaikkaa joudutaan siivoamaan, voidaan kyseiseltä vahingonaiheuttajalta vaatia
korvaus siivouskuluista.
Toripaikkamaksuun ei sisälly myyntiin tarvittavia viranomaislupia, vaan myyjä hankkii ne
omalla kustannuksellaan. Kunnan viranomaisilla on oikeus valvoa torimyyntiä.
Kunnalla on oikeus päättää torin käyttöönottamisesta tapahtumien tai markkinoiden
ajaksi. Kunta ei maksa myyntipaikan vuokranneelle myyntiajan menetyksestä korvauksia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Ajoneuvojen paikoitus torialueella on kielletty lukuun ottamatta torimyyntiin tarkoitettuja
ajoneuvoja.
Torimyyjillä ei ole oikeutta käyttää torialueilla omaa aggregaattia.
Torialueilla ei ole käytettävissä wc-tiloja tai vesipistettä.
Toimintaympäristölautakunta päättää torisäännöistä ja päivittää niitä tarpeen mukaan.
Yksittäistapauksissa torivalvojalla on oikeus harkintansa mukaan myöntää poikkeus torisäännön määräyksistä ja maksuista.
Yhteystiedot
Torivalvoja 040 8012269 / Kari Soudunsaari
Toripaikkoihin liittyvissä tiedusteluissa yhteydenotot:
Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut. 040 8012260 / Kari Laurila
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy yllä olevan torisäännön ja vahvistaa uudet toripaikkamaksut. Sääntö ja maksut tulevat voimaan 1.7.2016 alkaen.
Posion kunnan asukkailta ei peritä toripaikkamaksua.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
30 §
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INVESTOINTIMUUTOKSET 2015
Moni vuoden 2014 investointien toteutuksista siirtyi vuoden loppupuolelle. Toimintaympäristöpalveluissa uskottiin vielä alkusyksystä kohteiden valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimistoa kohdannut loppuvuoden henkilöstövajaus ja sekä se, ettei
väkisin lähdetty taloudellisista syistä tekemään kohteita ylitöinä valmiiksi johti siihen, etteivät peruskoulun ruuanjakolinjasto, Apajan muutostyöt, terveyskeskuksen vuodeosaston muutostyöt, Ambulanssitilojen muutoksen ja Paloaseman varavoimakoneen asennus
valmistuneet vuoden 2014 puolella.
Edellä mainittuihin kohteisiin oli varattu riittävä toteuttamisraha vuoden 2014 puolella lukuun ottamatta peruskoulun ruuanjakelulinjastoa, missä työssä lautakunnan päätöksellä
päätettiin toteuttaa myös astianpalautus ja pesulinjasto. Vuoden 2015 investointiosaan
näille kohteille ei ole osoitettu määrärahaa.
Ehdotus
Toimintaympäristö hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle edelleen valtuustolla vahvistettavaksi vuoden 2015 investointiosassa määrärahamuutokset seuraavasti:
Kuloharjun puhdistamolle varatusta 80000,00 euron käyttämättömästä määrärahasta
siirretään:
Paloaseman varavoimakoneelle
1542,00 €
Ambulanssitilojen muutostyölle
20655,00 €
Terveyskeskuksen muutostöille
28008,00 €
Apajan nuorisotilojen muutos
5544,00 €
Peruskoulun ruuanjakelulinjasto
10481,00 €
Samalla lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi koulukeskuksen ruuanjakelulinjaston ja astianpalautus- ja pesulinjaston
investointimäärärahan ylityksen 6714,00 €, mikä johtui suurelta osin rakenteissa havaitun vesivaurion samanaikaisesta korjauksesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
31 §
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TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1. 31.3.2016
Alla on eriteltynä tehtäväalueittain toimintaympäristölautakunnan talousarvio 1.1. –
31.3.2016. Menojen toteutuma on 26,1 % ja tulojen 24,1 %.
Menot (1000 €):
Tehtäväalue

TA

toteutunut jäljellä

Tot%

Hallinto

224

53

171

23,8

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

145

18

127

12,6

Yhdyskuntapalvelut

431

147

284

34,2

Liiketoiminta

271

72

199

26,5

Tilapalvelu

3130

805

2325

25,7

Yhteensä

4201

1095

3106

26,1

TA

toteutunut jäljellä

Tulot (1000 €):
Tehtäväalue

Tot%

Hallinto

35

10

25

27,6

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

57

5

52

8,0

Yhdyskuntapalvelut

145

12

133

8,4

Liiketoiminta

672

147

525

21,9

Tilapalvelu

3182

814

2368

25,6

Yhteensä

4091

988

3103

24,1

RISKIENHALLINTA
Riskit huomioidaan analysoimalla poikkeamiset odotetusta. Yhdyskuntapalvelujen menot
ovat 9,2 % (n.40 tn) koholla, mikä johtuu lumisesta talvesta ja aurauskuluista (aurauksen
kok. kustannuksista 65 %) mitkä yleensä ajoittuvat aina tammi-huhtikuulle. Kiinteistöjen
vuotuiset kohonneet lämmityskulut ajoittuvat myös pääsääntöisesti kylmälle ajanjaksolle
tammi-huhtikuulle. Tulot viranomaispalveluista ja rakentamisenohjauksesta ajoittuvat
pääsääntöisesti kesän ajalle ja alkuvuosi on hiljaisempaa. Tulot yhdyskuntapalveluista
ovat budjetoitua pienemmät, koska tonttien myynti on tällä hetkellä pysähdyksissä.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1. –
31.3.2016.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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KULMALAN KIINTEISTÖN 614-412-26-1 MYYNTI NETTIHUUTOKAUPALLA
Posion kunta myy nettihuutokaupalla Kulmalan kiinteistön.
KULMALA, osoite: Rovaniementie 170b, 97820 Perä-Posio. Huoneistoja on 4 kpl: joista
kaksi vuokrattuna ja kahdessa on peruslämmöt päällä. Yhteensä ala 119 m2, bruttoala
180 m2 (sisältää varaston ja saunatilat) valmistunut 1959 ja perusparannus tehty 1982.
Huoneistot ovat: 1h+k 26 m2 (tyhjillään, peruslämpö päällä), 1h+k 33 m2 (tyhjillään, peruslämpö päällä), 1h+k 27 m2 (vuokrattu) ja 1h+k 33 m2 (vuokrattu). Lämmitys: suora
sähkölämmitys n. 4000 €/vuosi. Vesijohto: Perä-Posion vesiosuuskunta ja kiinteistöllä on
oma viemäröinti sekä kaivo. Tilan kokonaispinta-ala 0,2255 ha (2255 m2). Talo on kappaletavarasta rakennettu puutalo, jossa on peltikatto. Vesivahinkoja ei ole tiedossa. Saunatiloissa on remontintarvetta mm. lattiapinnoite uusittava.
Kiinteistön kirjanpitoarvot ovat seuraavat: rakennus 120,11 € ja tontti 3136,70 € eli yhteensä myytävän kiinteistön kirjanpitoarvo on 3256,81 €.
Kiinteistön toimintatuotot (vuokrat, sähkö ja saunamaksu) 1-12/2015 ovat yhteensä
4 266,62 € ja toimintakulut (vakuutukset, auraus, sähkö, vesi, puut ja vuotuiset korjaukset) 1-12/2015 7 354,74 € eli toimintatappio vuodelta - 3 088,12 € (2015).
Kun kiinteistö myydään, Posion kunnalle ei tule vuotuista tappiota vaan kunta alkaa
saada tuloja kiinteistöveron muodossa.
Kiinteistö on ollut myynnissä kiertonet.fi palvelussa nettihuutokaupalla. Kiertonet.fi on
kauppapaikka, jossa julkisen sektorin toimijat voivat myydä omaisuuttaan huutokaupalla.
Myynnissä on siis verovaroin hankittua julkista tavaraa.
Kiinteistö Kulmalan huutokauppa on päättynyt 25.4.2016 klo 20:00. Korkein tarjous oli
810,00 €. Korkeimman tarjouksen teki Pekka Carleniusu Nummelasta.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn tarjouksen ja esittää kunnanhallitukselle
ja kunnanvaltuustolle että Kiinteistö Kulmala 614-412-26-1 myydään korkeimman tarjouksen 810,00 € tehneelle Pekka Carleniusulle tarjottuun hintaan alv 0%.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN POSION KUNNAN TIELAUTAKUNNAN
TOIMITUSTA NRO 1/2015
Lapin käräjäoikeuden Rovaniemen kanslialta on tullut päätös 11.5.2016 koskien valitusta Posion kunnan tielautakunnan toimituksesta nro 1/2015 koskien Suojärven yksityistietä. Valituksen olivat tehneet Helisten Kauko, Helisten Mikko, Busi Tony, Sarajärvi Marjatta, Juntunen Veikko, Karjalainen Juha, Väisänen Timo, Rautio Jaakko, Breilin Kari ja
Pätsi Henri.
Maaoikeuden ratkaisu on, että valitus hylätään.
Liitteenä nro 33.1 Maaoikeuden (Lapin käräjäoikeuden) ratkaisu.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee Maaoikeuden (Lapin käräjäoikeuden) päätöksen
tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 30, 31, 32, 33

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 26, 27, 28, 29

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 26, 27, 28, 29
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 27, 28
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

