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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 25.04.2018 klo 18.00 – 19.50
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:
Karjalainen Esa
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta, varapj.
Korhonen Minna
Niemi Sakari
Reponen Maija

Läsnä

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

Kiljunen Oiva
Huhtinen Kaija
Kautonen Miija
Markkanen Marja Liisa
Kantola Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa

x

x
x
x
x
x

Puheenjoht. Helena Castrén, kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 25.4.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Sakari Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Maija Reponen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 30.04. – 14.05.2018 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
7§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

8§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Niemi ja Maija Reponen. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 30.04. – 14.05.2018 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 26.04. – 14.05.2018

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

10 §
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11 §
Seurakunnan viralliset edustajat lähetysjuhlille
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat järjestetään 25.–27.5.2018 Kuopiossa. Juhlien yhteydessä pidetään Lähetysseuran vuosikokous, jossa seurakuntaa edustaa seurakunnan
valitsemat viralliset edustajat valtakirjalla. Lähetystyöstä vastaava pastori Raija Henttonen on kysynyt seurakunnan virallisiksi edustajaksi Kerttu Reposta ja Inkeri Soikkasta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille seurakunnan
virallisiksi edustajaksi Kerttu Reposen ja Inkeri Soikkasen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

12 §
Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet yhdessä työntekijöiden kanssa ehdotuksen
vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2018. Lomalista on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran
lomista päättää tuomiokapituli ja seurakuntapastorin lomista päättää kirkkoherra.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat liitteenä olevan lomalistan mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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13 §
Seurakuntavaali, vaalilautakunnan asettaminen
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli
18.11.2018. Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin
tiistaista lauantaihin.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 1/2018 on annettu ohjeita vaalilautakunnan jäsenten valinnasta:
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan 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. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi
tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan
voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
1) asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä ja kuusi varajäsentä,
2) valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä,
3) valitsee vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä ja asettaa heidät siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, ja
4) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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14 §
Kirkkoherran sivutoimilupa-anomus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoherra Helena Castrén anoo sivutoimilupaa toimiakseen satunnaisesti yrityksensä
Caicu-nimissä työnohjaajana tai kouluttajana. Hän saa myös kirjoittamistaan kirjoista
palkkioita yrityksellensä. Käytännössä työ tapahtuu lomilla ja joinakin vapaapäivinä seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa. Edellinen toimilupa on umpeutunut.
Liitteenä olevassa anomuksessa on tarkemmat perustelut.
Kirkkoherran sivutoimiluvan myöntää tuomiokapituli kuultuaan kirkkoneuvostoa.
Kirkkoherra poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja
johti puhetta tämän pykälän ajan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä kirkkoherralle anomuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

15 §
Diakonian viran laittaminen haettavaksi
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Diakoni Hanne Keijonen on irtisanoutunut diakoninvirasta 1.4.2018 alkaen. VS. diakoni
Tiina Reijonen on lupautunut hoitamaan diakonin virkaa, kunnes virka on täytetty.
Talouspäällikkö on keskustellut kirkkoherran kanssa diakonin viran täyttämisestä.
Diakonin virka laitetaan julkisesti haettavaksi 27.4. – 25.5.2018. Virasta ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla, työvoimatoimiston nettipalvelussa ja kirkon rekrytointipalvelussa.
Tehtävässä painottuu seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten innostaminen, varustaminen
ja tukeminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Virka täytetään 1.8.2018 alkaen ja palkkaus virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502
mukainen. Haastattelut pidetään 28.5.2018, valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 30.5.2018. Kirkkoneuvosto nimeää 3 henkisen haastatteluryhmän.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

päättää laittaa diakonin viran haettavaksi esittelytekstissä kuvatulla tavalla
ja nimeää haastatteluryhmän.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Haastatteluryhmään nimettiin: kirkkoherra Helena Castrén, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marketta Auvinen ja
kirkkoneuvoston jäsen Sakari Niemi.

16 §
Lastenohjaan osa-aikaisen toimen täyttäminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2017 valita osa-aikaiseksi (50 %) määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Elsa Husun ajalle 15.8.2017 – 30.6.2018.
Osa-aikainen( 50%) lastenohjaaja on huolehtinut seurakunnan perhe- ja lapsityöstä vastaamalla kerran viikossa päiväkerhosta ja varhaisnuorten kerhosta maanantaisin ja torstaisin perhekerhosta. Kerhoissa on riittänyt kävijöitä ja ne ovat toimineet hyvin, joten kysyntää seurakunnan järjestämällä lapsityölle on edelleen. Lisäksi lastenohjaaja on osallistunut yleiseen seurakuntatyöhön ja jumalanpalveluselämään.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää laittaa haettavaksi osa-aikaisen 75 % lastenohjaajan
toimen, joka täytetään 15.8.2018 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 402
mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeään 3 jäsenisen haastatteluryhmän.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Haastatteluryhmään nimettiin: kirkkoherra Helena Castrén, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Asta Luukkonen
ja kirkkoneuvoston jäsen Maija Reponen.

17 §
Ylimmän johdon palkat 1.4.2018 alkaen
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018 - 2020 2 § mukaan seurakunnan tulee
päättää ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
palkantarkistuksesta 1.4.2018 lukien. Edellisessä virka- ja työehtosopimuksessa
ylimmän johdon viroiksi on meillä määritelty kirkkoherran (K10) sekä talouspäällikön
osa-aikainen 75 % (J10) virat. Sopimuksessa on määritelty ns. järjestelyerän suuruudeksi 1,6 % järjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden tavanomaisen kuukauden

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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peruspalkoista muodostetuista palkkasummasta. Seurakunnassamme tuon erän suuruudeksi muodostuu 101,03 euroa. Järjestelyerän käyttäminen edellyttää, että työtehtävien
vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan
ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi on asetettu/asetetaan tavoitteet,
joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä. Muiden virkojen ja tehtävien osalta
sovittu palkkojen yleiskorotus on 1,1 % 1.4.2018 lukien.
Kirkkoherra Helena Castrén ja talouspäällikkö Unto Pasanen ovat esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittely ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan
toimi varapuheenjohtaja Asta Luukkonen.
ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää yht. 101,03 euron järjestelyerän käytöstä kirkkoherran ja/tai talouspäällikön peruspalkkojen (per kuukausi) tarkistukseen
1.4.2018 lukien siten, että kummankin viranhaltijan palkkaa tarkistetaan 1,6
%:lla

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

18 §
Tilinpäätös vuodelta 2017
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 7.3.2018 § 5
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2017 olivat 310.330,74 euroa ja toimintakulut
805.096,57 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 228.369,58 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 404.090,74 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 469.068,19 euroa ja toiminta-avustusta saatiin Kirkkohallitukselta 4.729,81
euroa. Vuosikate oli negatiivinen -63.686,29 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot
60.804,26 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämä
-114.157,22 euroa. Investointeja ei vuoden 2017 aikana tehty. Liitteenä on seurakunnan
tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman tuotot vuonna 2017 olivat 38.377,36 euroa ja kulut olivat 41.513,63. Muut
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tuotot ja kulut yhteensä 564,95 euroa, jolloin hautainhoitorahaston tilinpäätös muodostui
alijäämäiseksi -2.571,32 euroa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 18
Kirkkoneuvosto jätti 7.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiön tilintarkastaja Mika
Mikkonen suoritti 22.3.2018 vuoden 2017 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja
tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta -124.490,55 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33
euroa jälkeen jäävä alijäämä -114.157,22 euroa esitetään kirjattavaksi
taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

19 §
Puun hankintakartellin vahingonkorvauskanne
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Asianajaja, varatuomari Sari Honkalampi Asianajotoimisto Tammer-Jurist Oy:stä tiedustelee, haluaako seurakunta jatkaa asian käsittelyä, luovutaanko kanteesta vai jätetäänkö kanne lepäämään ja odottamaan.
Se on tiedossa, että kaikissa jutuissa on annettu Helsingistä hylkäävät päätökset ja maakunnista on ilmoitettu suoraan, että he eivät tule antamaan Helsingistä poikkeavia päätöksiä eli käytännössä vaihtoehdot olisi peruuttaa kanne tai jättää juttu lepäämään.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kanteen peruuttamisesta tulee seurakunnan maksettavaksi Metsäliiton vaatimat kulut
5000 euroa ja Stora Enso vaatimat kulut 6600 euroa. Muut kulut menevät seurakunnan
vastuuvakuutuksesta.
Esityslistan oheismateriaalina on asianajotoimiston lähettämä sähköposti.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää, että puukartelliasiassa luovutaan kanteesta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 §
Metsätaloussuunnitelman uusiminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Metsänhoitoyhdistys Etelä- Savon ry hoitaa seurakunnan metsiä sopimuksella, joka on
voimassa 1.1.2014 – 31.12.2018. Sopimuksessa on sovittu myös Metsätalouden suunnittelusta. Nykyinen metsäsuunnitelma on laadittu vuonna 2008 vuosille 2009-2018.
Metsänhoitoyhdistys on laatinut sopimuksen palveluista ja kustannusarvion metsätaloussuunnitelman laatimisesta. Sopimuksen mukaan uusi metsäsuunnitelma tehdään kesän
aikana kaikista seurakunnan metsämaista, yhteensä 1672,8 ha ja sopimuksen mukainen
kustannus on 15.289,39 euroa, alv 0.
Uusi metsätaloussuunnitelma esitellään loppuvuodesta kirkkoneuvostolle ja tuodaan
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön ja metsähoitoyhdistyksen tekemän sopimuksen metsätaloussuunnitelman laatimisesta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

21 §
Tietosuojavastaava nimitys
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta
sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja

Pöytäkirjantarkastajien
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sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille, että henkilötietojen käsittelijöille uusia
tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille.
Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja
kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Kouvolan IT-alueen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.4.2018.
Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla tulee olla tietosuojavastaava
nimitettynä 25.5.2018 mennessä. IT-alueen seurakuntayhtymät ja seurakunnat voivat
halutessaan nimittää IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen.
Lisäksi seurakuntaan on syytä nimetä tietosuojayhdyshenkilö, joka vastaa paikallisesti
tietosuoja-asioista.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto nimeää Puumalan seurakunnan tietoturvavastaavaksi ITaluekeskuksen tietohallintopäällikön ja tietosuojayhdyshenkilöksi seurakunnan talouspäällikön.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 31.03.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 25.4.2018 sekä
maaliskuun toteutumaraportit.
Puumalan kunnan kuulutus 28.3.2018, Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen
kaavaehdotus.
Kirkkoherra on myöntänyt seurakuntapastori Raija Henttoselle palkatonta virkavapaata 14.5. – 3.6.2018 opintoihin liittyvään työharjoitteluun.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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25.04.2018

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

