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42 § KEVÄÄN 2016 YHTEISVALINTA
Kihniön yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Hanna Katajamäki on lähettänyt sivistyslautakunnalle tiedoksi listan, johon on kirjattuna 9. luokan oppilaiden sijoittuminen
toisen asteen koulutukseen kevään 2016 yhteisvalinnassa (liite nro 1).
Kaikki 19 yhteisvalintaan osallistunutta oppilasta ovat saaneet opiskelupaikan.
Parkanon lukioon, Koulutuskeskus SEDUun, Tampereen seudun ammattiopistoon
ja Satakunnan koulutuskuntayhtymään on hyväksytty eniten yhteisvalintaan
osallistuneita kihniöläisiä nuoria.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kevään 2016 yhteisvalinnan
mukaisen kihniöläisten nuorten sijoittumisen toisen asteen koulutukseen.

Sltk 42 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 31.08.2016
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 62,0 ja tulojen
toteutumaprosentti on 72,0.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.08.2016 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 43 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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44 § LUKUVUODEN 2016 – 2017 LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista,
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)
Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan
peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 11.08.2016 ja päättyy 22.12.2016.
Kevätlukukausi alkaa 09.01.2017 ja päättyy 03.06.2017.
Syysloma on viikolla 42 eli 17. – 23.10.2016.
Talviloma on viikolla 9 eli 27.02. – 05.03 2017.
Joululoma alkaa 23.12.2016 ja päättyy 08.01.2017.
Pääsiäisloma on 14.04. – 17.04.2017.
Muut lomapäivät 05.- 06.12.2016, 01.05. ja 25.05.2017

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:
Yhtenäiskoulu
296,5 h
Erillinen esiopetusryhmä
24 h
Laaja-alainen erityisopetus
26 h
Erityisopetuksen pienryhmä
24 h
________________________________________
Yhteensä
370,5 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:
Yhtenäiskoulu

137 h / lukuvuosi

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Oppilasmäärät 20.09.2016:
Esioppilaita
16
Erityisopetuksen pienryhmä
3
vuosiluokat 1-6
105
vuosiluokat 7-9
60
Valmistava opetus
7
________________________________________
Yhteensä
191

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan.
Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja,
yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuoden 2016 - 2017 yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman.

Sltk 44 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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45 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017
Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaksi
vuosille 2018-2019 on liitteessä nro 2.
Yleistä: Palkkamenoja ei ole korotettu vuodelle 2017. Sosiaalikulut palkkasummista
on laskettu 21,13 %:n mukaan opettajilla ja 20,86 %:n mukaan muilla työntekijöillä.
Lisäksi KVTEL –maksuun on kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka kirjataan
kullekin tulosyksikölle aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu sivistystoimenjohtajan sivuviran ja
kanslistin (65 %) palkkausmenot. Sivistystoimenjohtajan tehtävät erotettiin
hallintojohtajan tehtävistä 1.8.2015 alkaen. Sivistystoimenjohtajan tehtäviä hoitaa
Kihniön yhtenäiskoulun lehtori sivuvirkana. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja
matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.
Päivähoito: Kihniössä aloitti 1.9.2016 toimintansa Kettukallion päiväkoti elokuussa
2013 Kihniön yhtenäiskoululle valmistuneessa lisäsiivessä. Talousarviovuoden
aikana on suunnitelmissa vahvistaa päiväkodin pedagogiaa palkkaamalla kolmas
lastentarhanopettaja. Omassa kodissaan lapsia hoitaa yksi perhepäivähoitaja.
Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville
taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan
silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.
Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen
leikkikenttätoiminnan kustannuksiin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kihniön
osastoa avustetaan 1.000 eurolla lapsiperheiden hyväksi tehtävään työhön.
Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 25, joista pienten lasten varsinaista
kotihoidontukea 18 perhettä. Näissä perheissä on yhteensä 38 lasta.
Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan.
Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa
kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa
sivistystoimelle n. 80.000 euron lisäkulut. Tuloja kirjataan n. 22.000 euroa.
Talousarvioon on laskettu 17.000 euron säästö perusopetuksen tuntikehyksen
pienentämisestä 20 tunnilla, joka toteutettiin 1.8.2016 alkaen. Kihniössä toimii yksi
yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.
Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa
läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat
aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa, ainoastaan
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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tietokoneet ja ohjelmistot vaativat uusimista. Talousarvioon varataan rahaa uusien
tietokoneiden vuokraamiseen.
Pihlajalinnan perustettua Kihniöön turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen,
kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2015, että Kihniön kunta järjestää
turvapaikanhakijoiden lapsille perusopetukseen valmistavaa opetusta. 17 oppilaan
ryhmän opetus käynnistyi opettajan ja kahden avustajan voimin marraskuun alussa
2015 jatkuen kevään 2016. Syksyllä 2016 10 valmistavan opetuksen suorittanutta
oppilasta integroitiin perusopetukseen eri luokka-asteille. Valmistavassa opetuksessa
on syksyllä 2016 7 oppilasta. Maahanmuuttovirasto ilmoitti sulkevansa Kihniön
vastaanottokeskuksen 4.4.2017 mennessä. Koko vaikutusta oppilasmäärään ei
pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.
Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa
erillisessä esiopetusryhmässä. Esiopetusryhmässä on lukuvuonna 2016-2017 yksi
koulunkäynnin ohjaaja.
Koululaiskuljetuksissa on ollut vuodesta 2015 alkaen suuri kasvu johtuen
yhteistyökuntien kanssa tehtyjen vanhojen sopimusten koulukuljetusta koskevista
uusista tiukemmista tulkinnoista. Lukuvuoden 2016-2017 koulukuljetuksissa on
erityisesti kiinnitetty huomiota kuljetusten taloudellisuuteen. Erityisopetuksen
pienryhmän perustaminen vähentää jatkossa näitä menoja. Talouden
tasapainottamistyöryhmä tarkkailee koulukuljetusten järjestelyjä
kuljetuskustannusten ja palvelutason suhteen.
Erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden
käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että erityisopettaja keskittyy nuorimpien
oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on
perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa
työskentelee erityisluokanopettaja ja 2 koulunkäynnin ohjaajaa.
1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2016,
koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä
peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Sivistyslautakunta korotti aamu- ja
iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja 1.8.2016 alkaen noin 50 %. Toiminnan
ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä
2017, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.
Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen
Kihniön kunnalle vuosille 2016 - 2017 avustuksena 5.000 euroa, jonka avulla
kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja.
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Muu sivistystoimi:
Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja
mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä
koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja
kirjavinkkausten muodossa.
Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtajapalveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKIyhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi
jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko
Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat.
Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä
mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan
harrastusmahdollisuuksia.
Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää
monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri ikäisille lapsille, nuorille
ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen.
Vuodelle 2017 on talousarvioon varattu avustuksiin 21.500 euroa, josta 4Hyhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.
Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja
järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2017 järjestää Kihniön
Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.
Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia
tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniöpäivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa
tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon
esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä
sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2017. Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta varten on kunnan budjetissa varattu erityinen
määräraha.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019.

Sltk 45 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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46 § LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2016 TALOUSARVIOON
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 22.000 euroa sekä muun sivistystoimen tehtäväalueelle 26.500 euroa.
Perusopetuksen tehtäväalueelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
avustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja
koulunkäyntiavustajien palkkaukseen. Tuloja kirjataan 15.000 euroa. Avustuksella
palkataan koulunkäynnin ohjaajia.
Muun sivistystoimen tehtäväalueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 15.000 euron
avustuksen hankkeelle ”Monikulttuurisuutta takametsiin”. Hankkeen avulla on pyritty
parantamaan maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla. Kirjastolle
Aluehallintovirasto on myöntänyt 4.000 euron avustuksen teemalla ”Virtaa
vierailijoista”. Hankkeella hankitaan kirjallisuusvierailijoita niin aikuisille kuin
lapsillekin.
Nämä avustukset on myönnetty kuluvan vuoden talousarviosta päättämisen
jälkeen, eikä niihin ole siksi voitu talousarviossa reagoida.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2016 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
22.000 euron lisämääräraha ja tuloihin kirjataan lisää 15.000 euroa ja edelleen
muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään 26.500 euron lisämääräraha ja
tuloja kirjataan 19.000 euroa.

Sltk 46 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun
suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt ovat liitteenä 3.
Kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä
järjestyssäännöt.

Sltk 47 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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VÄLIAIKAISEN SOPIMUKSEN TEKEMINEN VUODEKSI 2017 KOSKIEN KIHNIÖN
KUNNANKIRJASTON KIRJA- JA ÄÄNIKIRJAHANKINTOJA
Kihniön kunnankirjaston hankintasopimus kirja- ja äänikirjahankinnoista BTJ
Finland Oy:n kanssa on päättymässä. Hankintaan johtanut kilpailutus tehtiin
yhteistyössä 11 muun Pirkanmaan kirjaston kanssa v. 2012. Tuolloin kilpailutuksen
käytännön tekijänä oli Valkeakosken kaupunki. Nyt tuo ”kimppa” on hajoamassa ja
uutta hankintaväylää etsitään. Yksi mahdollisuus olisi mennä KL-Kuntahankinnat
Oy:n puitesopimukseen, mutta siellä on tällä hetkellä väliaikainen sopimus joka
päättyy vuoden 2017 aikana ja kyseinen kilpailutus on jo pitkään ollut
Markkinaoikeudessa.
Tilanteen selkeytymisen ajaksi olisi käytännöllisintä, että Kihniön kunnankirjastolle
tehtäisiin väliaikainen hankintasopimus kirja- ja äänikirjahankinnoista vuodeksi
2017 BTJ Oy:n kanssa entisin ehdoin.
Asian valmistelija kirjastonjohtaja Paula Latvajärvi.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää tehdä vuodeksi 2017 BTJ Oy:n kanssa väliaikaisen
hankintasopimuksen kirja- ja äänitehankinnoista entisin ehdoin. Lisäksi lautakunta
päättää, että sopimuksen lautakunnan puolesta allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja
Matti Sillanpää.

Sltk 48 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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LIITTYMINEN KUNTAHANKINTOJEN PUITESOPIMUKSEEN KOSKIEN KIHNIÖN
KUNNANKIRJASTON AIKAKAUSLEHTIHANKINTOJA
Kihniön kunnankirjaston aikakauslehtihankintojen sopimus on päättynyt. Lehdet on
tilattu keskitetysti LM –tietopalvelut Oy.n kautta, koska olemme liittyneet KLKuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen kirjastojen lehtihankinnoista. Kyseinen
sopimus oli väliaikainen, koska KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksen tuloksesta
oli valitettu Markkinaoikeuteen. Valitus johti uudelleen kilpailuttamiseen ja
toimittajaksi on nyt tullut BTJ Oy. Sopimus tehdään vuosiksi 2017-2020.
Ehdotan että Kihniön kunta / kunnankirjasto liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n uuteen
puitesopimukseen lehtihankinnoista ja kirjaston koti- ja ulkomaiset aikakauslehdet
tilataan BTJ Oy:n kautta vuosiksi 2017-2020. Sanomalehdet tulevat jatkotilauksina
suoraan kustantajilta entiseen tapaan.
Asian valmistelija kirjastonjohtaja Paula Latvajärvi

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n
puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen n:o 4 mukaisena.
Lisäksi lautakunta päättää, että sopimuksen lautakunnan puolesta allekirjoittaa
sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää.

Sltk 49 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

50 §

13.10.2016

14

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
Päivähoidossa ryhmäperhepäivähoito on muuttunut Kettukallion päiväkodiksi
hallinnollisesti 01.09.2016. Päiväkodin päivärytmi ja käytännöt ovat jonkin verran
erilaisia kuin ryhmäperhepäivähoidossa. Päiväkodiksi muutoksen jälkeen on tullut
tarve hankkia seinälle nostettavia kaappisänkyjä iltapäivälepoa varten.
Talousarviossa ei ole varauduttu kaluston hankintaan riittävän suurella summalla,
joten tulisi suorittaa käyttösuunnitelman muutos, jossa lasten kotihoidon tuesta
siirretään 6.000 euroa päiväkodin kalustohankintaan.
Kirjanpitoteknisten muutosten sekä kunnan kirjanpitoa ohjaavien säädösten vuoksi
päiväkodin menot tulee kirjata eri momentille kuin ryhmäperhepäivähoito. Tästä
syystä tulisi suorittaa myös käyttösuunnitelman muutos, jossa talousarviossa
ryhmäperhepäivähoidon momentilta siirretään päiväkodin momentille tuloja 18.500
euroa ja menoja 140.000 euroa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää muuttaa talousarvion käyttösuunnitelmaa ja siirtää lasten
kotihoidon tuesta 6.000 euroa päiväkodin kalustohankintaan. Edelleen
sivistyslautakunta päättää siirtää ryhmäperhepäiväkodista päiväkotiin tuloja 18.500
euroa ja menoja 140.000 euroa.

Sltk 50 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

51 §

13.10.2016

15

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

Esittelijä

-

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/293/520/2016: Valtionavustuksen
myöntäminen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien
palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen, 15.000 euroa.

-

Opetushallituksen päätös 193/571/2016: Valtionavustuksen myöntäminen
hankkeeseen kerhotoiminnan kehittäminen, 5.000 euroa.

-

Aluehallintoviraston päätös LSSAVI/2623/06.06.01/2016: Vastaus Uskonnottomat ry:n tekemään kanteluun Kihniön yhtenäiskoulun uskonnollisten
tilaisuuksien ja uskonnottomien aamunavausten järjestämisestä sekä
ilmoitustaulun käytöstä. Päätös: Kihniön yhtenäiskoulu ei ole toiminut
perustuslain 6 §:n ja 11 §:n vastaisesti.

-

ELY-keskuksen tiedote 03.06.2016; Kihniön kunnan alueella ajettavat
käyttöoikeussopimusten mukaiset linja-autovuorot 1.6.2016 alkaen,

-

Kuntatyönantaja yleiskirje 3/2016 13.06.2016: Vuoden 2016
ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset / lisäykset

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.08. – 03.10.2016

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 51 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

