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KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  21.10.2020 klo 16.00 – 18.06 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino   
  Laukkanen Anu     
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti  
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja          
  Kelloniemi Marja-Liisa 
   Kilpimaa Kari           
  Savukoski Jouko             varapuheenjohtaja   
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri                               
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä   
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja/pöytäkirjanpitäjä    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri   
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja    
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja        
  Mulari Antti      Savukosken kunnanjohtaja                      
  Kostamo Riitta Pelkosenniemen kunta sosiaalijohtaja §:t 97-101 
    
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                          Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Jouko Savukoski  Ulla Reinvuo        
                     
KÄSITELLYT ASIAT §:t 97 – 105  
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi  / Savukoski    
        
 
  Anu Laukkanen  Merja Ahola 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  29.10.2020 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/hallinto/poytakirjat-hallitus/     
 
Todistaa   
    
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 97   21.10.2020  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 97 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaan-
sijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 
7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2019 
alkaen 12.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5  2          Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5  2          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5             Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5  2       Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5       Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5              Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5         Luiro Anu 
    6 ääntä 
  
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.    
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Hallitus § 98 – 100   21.10.2020 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 98 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 17.6.2020 ja esityslista lähetetty hallituksen jä-

senille ja asioiden esittelijöille 13.10.2020. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 99 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Anu Laukkanen ja Merja Ahola. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 100 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja totesi, ettei 

lisäasioita ole. 
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Hallitus § 94   30.9.2020 
Hallitus § 101   21.10.2020 
 
SELVITYS SOSIAALITOIMEN SIIRTÄMISESTÄ KUNTAYHTYMÄLLE 
 
Hall § 94 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat ovat keväällä esittäneet Pel-

kosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituk-
selle, että se teettää selvityksen sosiaalitoimen siirtämisestä perus-
kunnilta kuntayhtymälle.  

 
 Ehdotus perustui kuntien ja kuntayhtymän yhteistyön kehittämistä kos-

keviin neuvotteluihin. Neuvotteluissa todettiin, että työvoiman saannin 
ja liikkuvuuden sekä muiden synergiaetujen toteutuminen käytännössä 
edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunta on jat-
kossa yhden organisaation palveluksessa ja työnjohdon alaisuudessa. 
Tämä edellyttää sitä, että kuntien sosiaalitoimet siirretään kuntayhty-
mään. 

 
 Kuntayhtymä on teettänyt Perlacon Oy:llä konsulttiselvityksen jäsen-

kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen yhdistämisestä saatavista hyö-
dyistä. Selvityksessä käytettiin vuoden 2017 - 2019 vertailulukuja mo-
lemmista kunnista.  

 
 Tämänhetkisten tietojen mukaan valtakunnallinen sote on tulossa 

1.1.2023, jolloin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakun-
nille.   

 
 Perlacon Oy esittelee selvitystyön tulokset 24.9.2020 kuntapäättäjille 

ja viranhaltijoille.   
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa selvitystyön päättyneeksi, 
2. tiedottaa jäsenkunnille selvitystyön tulokset ja 
3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mah-

dollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä Pelkosenniemen-Savu-
kosken kansanterveystyön kuntayhtymälle. 

 
Johtava lääkäri ilmoitti, että 24.9.2020 jäsenkuntien, kuntayhtymän 
edustajien ja Perlacon Oy:n kanssa käydyssä neuvottelussa jäsenkun-
tien pyynnöstä konsultti tekee lisää laskelmia, jotka eivät ole vielä val-
mistuneet. 

 
Muutettu ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee tiedoksi, että selvitystyö jatkuu ja asia käsitellään 

selvitystyön valmistuttua uudelleen. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi tiedoksi, että selvitystyö jatkuu ja asia käsitellään sel-

vitystyön valmistuttua uudelleen. 
 

-  -     - 
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Hallitus § 101   21.10.2020 
 
…Selvitys sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymälle 
 
Hall § 101  FCG Perlacon (ent. Perlacon Oy) esittelee selvitystyön tulokset 

21.10.2020 kuntapäättäjille ja viranhaltijoille.   
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa selvitystyön päättyneeksi, 
2. tiedottaa jäsenkunnille selvitystyön tulokset ja 
3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mah-

dollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä Pelkosenniemen-Savu-
kosken kansanterveystyön kuntayhtymälle. 

 
Konsultti Heli Silomäki esitteli tehdyn selvityksen ja vastasi läsnäolijoi-
den esittämiinsä kysymyksiin.  
 
Pelkosenniemen kunnan sosiaalijohtaja Riitta Kostamo oli paikalla 
konsulttiselvityksen ajan. 
 
Silomäki ja Kostamo poistuivat klo 17.25. 
 
Käydyn keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi johtavan lääkärin esityk-
sen. 

 
Päätös:  Hallitus  
 

1. totesi selvitystyön päättyneeksi, 
2. tiedottaa jäsenkunnille selvitystyön tulokset ja 
3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mah-

dollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä Pelkosenniemen-Savu-
kosken kansanterveystyön kuntayhtymälle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖNKUNTAYHTYMÄ    132 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   |  

Hallitus § 102   21.10.2020 
 
TERVEYSTALON HUUTOKAUPPATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 102 Pelkosenniemen terveystalo on ollut myytävänä toistamiseen Huuto-

kaupat.com –sivustolla 19.8.-17.10.2020. Vuonna 1949 valmistu-
neessa rakennuksessa on neuvola ja kolme pientä asuntoa. Asun-
noista kaksi on tällä hetkellä vuokrattuna. Neuvolan irtain ei kuulu 
kauppaan. Muutoin kohde oli myynnissä siinä kunnossa ja niillä varus-
teilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole 
vaihto- eikä palautusoikeutta. Kohteelle ei myönnetä takuuta. Myynti-
ilmoituksen yhteydessä esitettiin pohjakuvia ja ulkopuolisen asiantunti-
jan tekemä kuntoarvioraportti kunnostus- ja korjaustarpeineen.  

 
 Huutokauppaan osallistuvan tuli itse tutustua kohteeseen ennen sito-

van tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy 
kohteen kunnon sellaisenaan. 

 
 Tarjous voitiin tehdä kirjallisesti minimikorotuksella tiettyyn rajaan 

saakka tai kertatarjouksella haluttuun summaan. Kohde voidaan 
myydä vain järjestelmään kirjatun korkeimman tarjouksen tehneelle. 
Ilmoitettiin myös, että myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kor-
kein tarjous. 

 
 Saatu tarjous esitellään ja ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Tarjouksia tehtiin kaikkiaan 16. Huutokauppa päättyi 17.10.2020 klo 

20.08 kun viimeinen tarjous oli jätetty. Viimeinen tarjous oli 5.375 €. 
  
 Pelkosenniemen kunnalta vuokratun Neuvolan tontin vuokrasopimus 

on voimassa 31.12.2025 saakka. Sopimuksessa on mm. ehto ”Kunta 
edellyttää vuokraamisen edistävän kunnassa tapahtuvaa terveyden-
huollon tehostumista”. Kaupan toteutuessa ostajan on ilmeisesti neu-
voteltava uusi vuokrasopimus maanomistajan kanssa. 

 
 Kaupan toteutuessa kuntayhtymän kirjanpitoon on tehtävä alaskirjauk-

set terveystalon kaukolämpöliittymästä ja asunto-osan kattoremontista 
yhteensä noin 32.230 €. 

 
 Hallitukselle ilmoitettiin, että kaupan ehtojen mukaista varausmaksua 

ei ole suoritettu kokouksen alkuun mennessä eikä huutaja ole tie-
dossa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy jätetyn tarjouksen. 
 
 Keskustelun aluksi Anu Laukkanen esitti, ettei kiinteistöä myydä, 

koska ostajasta ei ole tietoa. 
 
 Raimo Haapakoski kannatti tarjouksen hyväksymistä ja totesi, että mi-

käli varausmaksua ei suoriteta, kauppa raukeaa. 
 
 Anu Laukkanen veti esityksensä pois. 
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Hallitus § 102    21.10.2020 
 
…Terveystalon huutokauppatarjouksen hyväksyminen 
 
 Puheenjohtaja totesi johtavan lääkärin ehdotuksen tulleen hyväksy-

tyksi. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi Pelkosenniemen terveystalosta huutokaupassa jäte-

tyn 5.375 € tarjouksen. Jos varausmaksua ei suoriteta, kauppa rau-
keaa. 
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Hallitus § 103   21.10.2020 
 
SAVUKOSKEN TERVEYSASEMAN RAKENNUSKUSTANNUKSET JA POISTOAIKOJEN 
MÄÄRÄÄMINEN 
 
Hall § 103 Savukosken terveysaseman muutostyöt ostettuun KOy Sau-Herran 

kiinteistöön voidaan katsoa kaikkine töineen valmistuneeksi 
30.9.2020.  

 
 Kustannukset lisätöineen muodostuivat seuraaviksi: 
 

Savukosken terveysasema € (alv 0) € (alv 0)

Hankinta varainsiirtoveroineen 30600,00

Rakennuslupa 819,00

Suunnittelu 48591,38

Rakentaminen

Rakennustyöt 354098,00

LVI-työt 76596,13

Sähkötyöt 75489,48 506183,61

Laitteet ja muu varustus

Hammashuollon laitteet 26847,28

Muut laitteet (tietoliikenneyhteys ym.) 7599,71

Valvonta 5100,00

Yhteensä 625740,98  
 
Rakennus-, LVI- ja sähkötöiden urakkahinta oli 480.100 €. Tarvittavien 
lisätöiden vuoksi summa ylittyi 26.083,61 €. Suunnittelukuluiksi arvioi-
tiin 36.490 €, johon lisäksi tuli tarvittavat matkakustannukset. Mat-
koista laskutettiin kolmelta käyntikerralta 1345,95 €. Hallitus hyväksyi 
12.5.2020 § 56 erikseen hankittavaksi hammashuollon laitteet (19.244 
€), jotka puuttuivat urakkatarjouspyynnöstä. Niiden hinnaksi muodostui 
26.847,28 €, ylitys 7603,28 €.  
 
Kuntayhtymän hallituksen vahvistaman poistosuunnitelman mukaan 
poistoaika muille pitkävaikutteisille menoille on 2 – 5 vuotta. Osake-
huoneistojen peruskorjauksen poistoaika on 10 vuotta, erityisestä 
syystä enintään 20 vuotta. Aiemmassa vastaavassa (eläinlääkäritilat) 
osakehuoneiston peruskorjauksessa poistoaika on määrätty 10 vuo-
deksi. 
 
Suunnittelukulut eivät lisää rakennuksen käyttöikää ja niiden poisto-
aika voisi olla, 2 – 5 vuoden sisältä, 3 vuoden poistoaika. 
 
Osakehuoneiston hankinnasta ei tehdä poistoja. 
 
Hammashuollon laitteisto luetaan sairaala-, terveydenhuolto- yms. lait-
teisiin, joiden poistoajaksi hallitus on määritellyt 5 – 15 vuotta. Yleensä 
suositellaan alinta poistoaikaa.  
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Hallitus § 103   21.10.2020 
 
…Savukosken terveysaseman rakennuskustannukset ja poistoaikojen määrääminen 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. toteaa Savukosken terveysaseman rakentamiskustannukset tie-
doksi aaduksi, 

2. hyväksyy toteutuneet ylitykset välttämättöminä tilan toimintakun-
toon saattamiseksi ja 

3. määrää poistoajaksi 
- rakennustöille 10 vuotta 
- suunnittelulle 3 vuotta 
- hammashuollon laitteistolle 5 vuotta. 

 
Päätös:  Hallitus  
 

1. totesi Savukosken terveysaseman rakentamiskustannukset tie-
doksi saaduksi, 

2. hyväksyi toteutuneet ylitykset välttämättöminä tilan toimintakuntoon 
saattamiseksi ja 

3. määräsi poistoajaksi 
- rakennustöille 10 vuotta 
- suunnittelulle 3 vuotta 
- hammashuollon laitteistolle 5 vuotta. 

 
 
 
 
 

 
  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖNKUNTAYHTYMÄ    136 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   |  

Hallitus § 104    21.10.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 104    Ympäristöterveyslautakunta 

- pöytäkirja 30.9.2020 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri §:t 32 henkilöstöasia 
- johtava hoitaja §:t 166 – 172 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 25 – 26 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 13 hankintapäätös 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin seuraavat kir-

jeet: 
 

- Savukosken kunnanvaltuusto, ote 30.9.2020 § 29 P-S ktt ky perus-
sopimuksen päivittäminen 

- Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 8/2020 Lain ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista (980/2012) muutokset 1.10.2020 alkaen ja 

- Valtiokonttorin vetoomus taloustietojen raportoinnin testaamiseen 
ja julkaisemiseen tarvittavien resurssien varmistamiseksi. 
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Hallitus § 105   21.10.2020 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 105 Anu Laukkanen toi hallituksen jäsenille/varajäsenille osoitetut toimitet-

tavaksi annetut, suljetut, luottamukselliset kirjekuoret. Puheenjohtaja 
totesi kirjeen avaamisen jälkeen, että kirje oli toimitettu nimettömänä, 
ilman kenenkään henkilön allekirjoitusta ja hallitus jätti kirjeet koko-
naan huomioimatta. 

 
 Kunnanjohtaja Mularin tiedusteluun talousarvion valmistumisesta to-

dettiin sen tulevan marraskuun kokoukseen. Syynä on mm. eri tietojär-
jestelmäkoulutuksista aiheutuva aikapula. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06. 
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Hallitus     21.10.2020 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät       97 - 105 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät        
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 Pykälät         
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
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, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet      
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu-
dessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  
 
 


