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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Kokousaika  19.11.2014 klo 17.00–19.00 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Siimar Mari 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Savikangas Arto 

Tamminen Anu 

Kajander Rauno 

Puustinen Risto 

Rannanperä Hanna 

 

 

Laillisuus ja   § 91 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 91–102 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 92 

 

Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 92 

 

Tarkastusaika 26.11.2014 

 

Pöytäkirjan   3.12.2014 

nähtävänäolo 
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§ 91 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

§ 92 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele 

Tanner-Penttilä ja Markku Autio sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 

26.11.2014 klo 8.00. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hannele Tanner-

Penttilä ja Markku Autio sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi 26.11.2014 

klo 8.00. 

 

 

 

 

§ 93 

(asia 3) 

ILMOITUSASIAT 

 

Kuntainfo, 11.11.2014, 4/2014 

 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015 

Kuntaliitto, Yleiskirje 7.10.2014, 11/80/2014 

 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan 

maksuosuuden määräytyminen vuonna 2014 

Kuntaliitto, Yleiskirje 28.10.2014, 13/80/2014 

 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen 

Kuntaliitto, Tiedote 29.10.2014, Dnro 18/81/2014 

 Ajankohtaista maksujenvälityksessä 
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Kuntaliitto, 29.10.2014 

 Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset ja niiden korvaaminen 

Kuntaliitto, Yleiskirje 30.10.2014, nro 14/80/2014 

 Vuoden 2015 eduskuntavaalit 

Kuntatyönantajat, 15.10.2014, 7/2014 

 Pääsopijajärjestöt 1.6.2014 lukien ja pakallinen 

luottamusmiesjärjestelmä ja liitteet 1–3 

Kuntatyönantajat, 31.10.2014, 8/2014 

 Lääkärisopimuksen (LS) päivystysmääräyksiä koskeva uudistus sekä 

päivystysasetuksen voimaan tuloon 1.1.2015 liittyviä täsmennyksiä 

Kuntatyönantaja, 31.10.2014, 9/2014 

 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016 (KVETES 

2014–2016) – palkantarkistus 1.7.2015 lukien 

Kuntatyönantajat, 31.10.2014, 10/2014 

 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 

(KVTES) 1.6.2015 lukien muuttuvat jaksotyömääräykset 

Kuntatyönantajat, 3.11.2014, 11/2014 

 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–

2016 (TS-14) palkantarkistukset 1.7.2015 

THL, Uusi tilastojulkistus: 

 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy (31.8.2014 tilanne) 

(http://www.thl.fi/tilastot/hoitoonpaasy/esh) 

Valvira, Uutiskirje 3/2014 

 Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön 

 Valvira valvoo hoidon turvallisuutta, vaan ei lääketurvallisuutta 

 Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalveluiden 

omavalvontasuunnitelmaa koskeva määräys tulee voimaan 1.1.2015 

 Yhteistyöllä lasten ja nuorten palvelut paremmiksi 

 Omavalvonta potilas ja asiakasturvallisuuden kehittäjänä 

 Asumisterveysohjeesta asumisterveysasetukseksi 

 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen 

valvontaohjelma vuosille 2015–2019 julkaistu 

 Tupakkalain valvontaa kevennetään – valvontaohjelma vuosille 2015–

2019 valmis 

 Talousveden laatuvaatimukset uudistuvat 

 Alkoholin mainontakielto ei rajoita yksityishenkilön sananvapautta 

 Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon linjaukset löytyvät verkosta 

 Potilasturvallisuus voi vaarantua päivystyspisteissä, joissa ensiarvion 

potilaan hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyydestä tekee aina hoitaja 

 Tukkuinfoa 2014 satoa  

 

Kuntalaisaloite 29.10.2014 

 Asioiden tiedottaminen kuntalaisille 

 

 

http://www.thl.fi/tilastot/hoitoonpaasy/esh
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Talouspäällikön päätöspöytäkirjat: 

 vuosilomapäätös B15–B16 

 sairausloma C19 

 palkaton virkavapaa H3–H4 

 koulutuspäätös K10 

 hankintapäätös Q8 

 

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A13 

 vuosilomapäätös B20–B21 

 äitiysvapaa/vanhempainvapaa F1 

 palkaton virkavapaa H5–H7 

 päivystysvapaa I10 

 koulutuspäätös K43–K45 

 jalkojenhoito U26–U28 

 maksusitoumus Thl 47§ V7-V9 

 ratkaisu muistutuksen johdosta X1 

 

Vastaavan hammaslääkärin päätöspöytäkirjat: 

 Virkapäätökset: A7–A8 

 Vuosilomat B18–B19 

 Sairauslomat C6 

 Koulutuspäätökset K17–K19 

 Hankinnat Q1 

 

Johtavan hoitajan päätöspöytäkirjat: 

 virkapäätös A214–238 

 vuosilomapäätös B83–90 

 sairauslomapäätös C101–113 

 tilapäinen hoitovapaa D29 

 palkaton virka-/työvapaa H60–61 

 koulutuspäätös K106–128 

 äitiysvapaa F2 

 omalääkärivaihdot T9–12 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
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§ 94 

(asia 4) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREIDEN KIRJELMÄ 

 

Kiireellisten potilaiden vastaanoton järjestäminen iltapäivystyksen loppuessa. 

 

”1.1.2015 lähtien on suunniteltu, että iltapäivystystä korvaamaan järjestetään 

kiireellisten potilaiden vastaanotto Riihikoskella arkisin klo 12–16. Jokainen 

lääkäri (vuodeosaston lääkäriä lukuun ottamatta) hoitaisi vuorollaan 

kiireellisiä potilaita kaikkien lääkärien vastuuväestöistä. Kyseisenä 

ajankohtana lääkäri ei voi pitää vastuuväestönsä potilaille tavanomaista 

vastaanottoa, mikä todennäköisesti pidentää jonoa ajanvarusvastaanotolle ja 

lisää lääkäreiden työtaakkaa. Tarkoituksena on vähentää yhteispäivystykseen 

hakeutuvien potilaiden määrää ja siten pienentää kuntien kustannuksia. 

(Käynti yhteispäivystyksessä maksaa 134 €, haavan ompelu tms. vaativampi 

käynti 350 €). 

Esitämme, että lääkäreille maksetaan tästä päivystysluonteisesta työstä 

käyntipalkkio 7,88 € kaikista kiirepotilaista riippumatta siitä, kenen vastuu-

väestöön he kuuluvat ja ovat he perusväestön potilaita. Iltapäivävastaanotto 

pyritään lopettamaan klo 16, mutta joissain tilanteissa hoito jatkuu yli 16 

ruuhkatilanteesta tai potilaan hoidosta johtuvista syistä. Klo 16 jälkeiseltä 

ajalta esitetään maksettavaksi tuntipalkka 1,75 kertaisena rahana tai aikana 

(LääkäriVES 16 § mom 1). 

 

Riihikoskella 29.10.2014 

 

Pöytyän ktt:n ky:n lääkärit, 

Pirjo Hiltunen, Kaisa Pönkä, Asta Tamminen, Kaj Lagerbohm, Marjo 

Juottonen, Susanna Nyberg-Simola, Pentti Heinonen” 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Kuntayhtymän lääkärit hoitavat väestövastuussa alueen asukkaita, he saavat 

perusvastuuväestön potilaista palkassa väestöosan, riippumatta siitä asioiko 

perusvastuuväestöön kuuluva potilas vastaanotolla. Väestövastuualueensa 

potilaista, jotka eivät kuulu perusvastuuväestöön, lääkärille maksetaan 

käyntipalkkio. käyntipalkkion ja väestöosan lisäksi lääkäri saa toimenpide-

palkkion, mikäli niitä käynnin yhteydessä tulee tehtäväksi. 

 

Väestövastuussa toimiva lääkäri ei kuulu työaikalain piiriin. Kuntayhtymän 

alueen asukkaalla on oikeus päästä omalääkärin vastaanotolle kolmen päivän 

kuluessa yhteydenotosta. 

 

Yhtymähallitus päättää ettei erilliskorvauksia makseta, koska akuuttivastaan-

otto tehdään virka-aikana ja käynnistä maksetaan joka tapauksessa väestöosa 

tai käyntipalkkio. 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 19.11.2014 120 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Kun päivystyksen 

jatkosuunnitelmista päätetään, käsitellään uudelleen terveyskeskuslääkäreiden 

kirjelmä. Päätös tehdään joulukuussa. 

 

Mari Siimar saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. 

 

 

 

§ 95 

(asia 5) 

KUNTALAISALOITE 

 

”Esitän, että kuntayhtymän hallintoelimet, (hallitus/valtuusto) parantaisivat 

kuntamme ennakkovalmisteluissa olevien asioiden tiedottamista kuntalaisille. 

 

Kuntayhtymän tiedottaminen on ollut viimeaikoina luvattoman huonoa. 

Paikkakunnalla yleisesti leviävien lehtien toimitukset eivät saa ajoissa tietoa 

ja informaatiota. Kuntayhtymän hallinto mielestäni selvästikin panttaa tietoa, 

miksi? 

 

Kuntalaki jopa velvoittaa kuntalaisten kuulemisella ja asioista tiedottamalla. 

Näin kuntalaisetkin voivat edesauttaa edustajiaan päätöksen teossa. 

Esitys/asialista tulee saattaa lehdistölle tiedoksi samanaikaisesti, kun ne 

lähtevät ko. luottamushenkilöille. Ja kokouksen jälkeen täydennykset, mikä 

oli päätös. 

 

Kuntayhtymän hallintosääntö tulee jatkossa saada myös nettisivulle näkyviin. 

Avoimuus on mielestäni parasta päätöksentekoa, joka antaa hyvän kuvan 

kuntayhtymän päätöksenteosta kaikkien kuntalaisten parhaaksi. 

 

Yläneellä 29.10.2014 

yht.työterv. 

Heimo Pohjanpalo” 

 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös: Pyritään noudattamaan avoimuutta tiedottamisessa ja laitetaan hallintosääntö 

kuntayhtymän kotisivuille. 

 

Yhtymähallitus merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi. 
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§ 96 

(asia 6) 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAVAALI 

 

Haettavaksi julistettuun terveyskeskuslääkärin virkaan ovat hakemuksensa 

lähettäneet laillistettu lääkäri Guoliang Leo Gu Turusta sekä lääketieteen 

lisensiaatti Asta Tamminen Pöytyältä. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat 

yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Lindgren, johtava lääkäri Risto 

Puustinen, talouspäällikkö Hanna Rannanperä, vastaava hammaslääkäri Heli 

Kriikkula, johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström ja terveyskeskuslääkäri Marjo 

Juottonen, haastattelivat 21.10. molemmat hakijat. Asta Tamminen on 

ilmoittanut hakemuksessaan voivansa ottaa viran vastaan tammikuun alussa 

2016. Haettava virka tulee avoimeksi 1.2.2015. 

 

Hakemustiedot esitellään kokouksessa. 

 

 Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita avoimeksi tulevaan terveyskeskuslääkärin 

virkaan laillistettu lääkäri Guoliang Leo Gun. Valinta on ehdollinen ja 

vahvistetaan hakijan toimitettu hyväksyttävän lääkärin todistuksen terveyden-

tilastaan kuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollosta. Valintapäätökseen 

sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

 Päätös:  

Yhtymähallitus päätti valita terveyskeskuslääkärin virkaan Guoliang Leo 

Gun. Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan hakijan toimitettu hyväksyttävän 

lääkärin todistuksen terveydentilastaan kuntayhtymän työpaikkaterveyden-

huollosta. Valinta-päätökseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

 

 

§ 97 

(asia 7) 

VUODEOSASTON LÄÄKÄRI 

 

Vuodeosaston lääkäritehtäviä hoitava Kaisa Pönkä vastaa myös väestö-

alueensa 690 asukkaan perusterveydenhuollosta. Hän toimii lisäksi Riihi-

kosken neuvolan äitiysneuvolalääkärinä. Osastonlääkärin työkuormituksen 

vähentämiseksi on mahdollisuus saada 4. vuosikurssin lääketieteen 

kandidaatti kesäksi 2015 kahden kuukauden ajaksi. Palkkaus määräytyy 

Lääkärisopimuksen LITK6100 mukaisesti (3168,50 eur/kk). 

 

Johtavan lääkärin ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osastonlääkärin palkattavaksi kesäksi 2015 

edellä mainituin ehdoin. 
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Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osastonlääkärin palkattavaksi kesäksi 2015 

edellä mainituin ehdoin. 

 

 

 

§ 98 

(asia 8) 

SUUKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT VUODELLE 2015 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.12.2013 käsitellyt kilpailuttamista 

suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluista. Palvelut kilpailutettiin 

vuodelle 2014 ja kilpailun voitti Hammasklinikka Dentori (ehl T. Kurki, ehl 

R. Niittymaa, ehl U. Perheentupa) hintaan SFA10, 58,00 euroa. 

 

Sopimus suukirurgisista palveluista sisältää option vuodelle 2015. 

Vastaava hammaslääkäri esittää, että kuntayhtymä käyttäisi sopimuksen 

optiota. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä option käytön vuodelle 2015 suukirurgian 

erikoishammaslääkärin ostopalveluissa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä option käytön vuodelle 2015 suukirurgian 

erikoishammaslääkärin ostopalveluissa. 

 

 

 

§ 99 

(asia 9) 

HAMMASHUOLLON VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄPÄIVYSTYSTEN HOITAMINEN 

OSTOPALVELUNA 

 

Kuntayhtymä on mukana viikonloppu- ja arkipyhäpäivystysten hoitamisessa 

Turun yhteispäivystysrenkaassa, joka laajenee ensi vuoden alusta koskemaan 

myös arki-iltoja. 

Kuntayhtymän velvollisuus on hoitaa vuodessa kahdesta kolmeen päivys-

tysvuoroa sekä 5–6 arki-iltapäivystysvuoroa Turussa. Päivystysvuoroja on 

hoitanut ostopalveluna MedOne Oy, yhteistyö on toiminut moitteettomasti. 

Työparin hinta on ollut 207,67 €/h. 

 

MedOne Oy on ilmoittanut mahdollisuudesta jatkaa ja laajentaa palveluaan 

myös arki-iltoihin. Tulevan vuoden osalta työparin laskutushinta olisi 

216 €/h. Lisäksi MedOne Oy on tarjonnut laskutushintaa 178 €/h arki-ilta-

päivystysvuorojen hoitamisesta. 

 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Yhtymähallitus 19.11.2014 123 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä hammaslääkäripäivystyksen ostopalvelun 

jatkamisen ja sopimuksen laajentamisen arki-illat kattavaksi vuoden 2015 

ajaksi. Vuoden 2015 aikana päätetään palvelukokonaisuus kilpailuttaa. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä hammaslääkäripäivystyksen ostopalvelun 

jatkamisen ja sopimuksen laajentamisen arki-illat kattavaksi vuoden 2015 

ajaksi. Vuoden 2015 aikana päätetään palvelukokonaisuus kilpailuttaa. 

 

 

§ 100 

(asia 10) 

HAMMASHOITOPALVELUJEN OSTOSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Kuntayhtymällä on 22.1.2014 allekirjoitettu sopimus hammashuollon 

palvelujen ostamista Mediverkko Oy:n kanssa, joka on voimassa 31.1.2015 

asti. Mediverkko tuottaa sopimuksen mukaan perushammashuollon palveluja 

Aurakadun hammaskeskuksen tiloissa Turussa. 

 

Sopimuskauden hinta on kiinteä. Sopimuksessa on optio, jonka mukaan 

sopimusta voidaan jatkaa 1 + 1 optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta 

sovitaan viimeistään 2 kk ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokauden 

osalta hintojen muutoksista sovitaan erikseen. Nykyisen sopimuksen hinta on 

SFA 10: 57,70 €. 

 

Vastaava hammaslääkäri neuvottelee Mediverkko Oy:n kanssa optiokauden 

hinnasta pyrkien pitämään hinnat samana ja esittää, että kuntayhtymä 

käyttäisi sopimuksen optiomahdollisuutta ja jatkaisi sopimusta 31.1.2016 asti. 

 

Talouspäällikön ehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä option käytön. 

 

 Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä option käytön. 

§ 101 

(asia 11) 

HAMMASLÄÄKÄREIDEN VIRKAVAALI 

 

Avoinna olleisiin kahteen hammaslääkärin virkaan oli yhteensä neljä hakijaa. 

Yhteenveto hakijoista liitteenä (Liite 1). Hakemusten perusteella haastateltiin 

kolme hakijaa. Haastattelijaryhmään kuuluivat johtoryhmän lisäksi 

hallituksen puheenjohtaja. 

Kaksi terveyskeskushammaslääkärin virkaa oli avoinna 24.10.2014 klo 12.00 

mennessä ja hakemuksia tuli neljä kappaletta. Kelpoisuusvaatimuksena oli 
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Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen 

suullinen ja kirjallinen taito. 

 

Kaikki neljä hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluun 11.11.2014 saapui 

Elina Ketola ja Marjatta Kirvelä. Marco Marcovic ei saapunut haastatteluun. 

Stanimir Kendov oli estynyt saapumaan haastatteluun Bulgariassa asumisen 

vuoksi. Hänen kanssaan sovittiin haastattelu Skyp:n välityksellä 14.11.2014. 

 

Haastattelussa oli läsnä 11.11.2014 johtava lääkäri Risto Puustinen, johtava 

hoitaja Eija-Liisa Vikström, talouspäällikkö Hanna Rannanperä, 

yhtymähallituksen puheenjohtaja Hilkka Lindgren ja vastaava hammaslääkäri 

Heli Kriikkula. Skyp:n välityksellä tehdyssä haastattelussa 14.11.2014 läsnä 

oli talouspäällikkö Hanna Rannanperä, yhtymähallituksen puheenjohtaja 

Hilkka Lindgren ja vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula. 
  

Talouspäällikön ehdotus 

 

Haastattelujen ja hakemusten vertailujen perusteella esitetään, että kahteen 

avoinna olevaan terveyskeskushammaslääkärin virkaan valitaan Elina Ketola 

ja Marjatta Kirvelä. 

 

Päätös: Päätettiin valita avoinna olleisiin terveyskeskushammaslääkärin virkoihin  

Elina Ketola ja Marjatta Kirvelä. 

 

 

§ 102 

(asia 12) 

MUUT ASIAT 

 

Yhtymähallitus keskusteli iltapäivystyksen jatkamisen mahdollisuudesta 

vuonna 2015. Vahvistetun asetuksen mukaan voidaan tulkita, että 

iltapäivystystä on vielä mahdollisuus jatkaa. Alkuperäinen päivystysasetus 

koski myös iltapäivystyksen siirtämistä alueen yhteispäivystykseen TYKS:ii 

n. Syyskuussa vahvistettu asetus määrittää velvoitteet kuitenkin vain 

ympärivuorokautista päivystystä koskevaksi. Kuntayhtymässä valmistellaan 

lisätalousarvio vuodelle 2015, huomioiden iltapäivystyksen jatkaminen. 

Hallitus päättää lisätalousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 10.12.2014 klo 18.00. 


