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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
Aika: 18.5.2022 klo 16.00-16.30 
 
Paikka Elomaan koulun kota 
 
Asiat 
 
  1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
  4 § Perusopetuksen strategian laatiminen 
  5 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2022 / nuorisotoimi 

  6 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2022 / liikuntatoimi 
  7 § Vapaa-aikapalveluiden perusavustukset 2022 /kulttuuritoimi 
  8 § Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
  9 § Ilmoitusasiat 
    
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään nähtä-
vänä  25.5.2022 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja       Merk.  Risto Rantalainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
Aika:  18.5.2022 klo 16.00-16.30 
 
Paikka  Elomaan koulun kota 
 
Läsnä  Risto Rantalainen pj 

Pepe Hölttä 
Juuli Ollikainen, pj § 6 
Sirpa-Helena Pesonen 
Juha Ukkonen 
  

Muut läsnä olleet Petteri Lahdelma, perusopetuksen rehtori, esittelijä 
  Anne Matilainen, hallintojohtaja, esittelijä  § 5-7 

Eija Saintula, kunnanhallituksen edustaja 
 
 
Asiat 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Ukkonen ja Juuli Ollikainen.        
 

 
  Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
   
  
                   Risto Rantalainen               Juuli Ollikainen            Petteri Lahdelma  
                   Puheenjohtaja                     pj § 6           Pöytäkirjanpitäjä 
   
 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 Juha Ukkonen  Juuli Ollikainen 

 
   
Pöytäkirjan nähtävänä pito. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pide-
tään nähtävänä 26.5.2021 hallintotoimistossa ja Hirvensalmen kirjastossa. 

 
 

Auli Relander-Ukkonen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk 
  3 § Rehtori Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn esityslistan asioiden  
  käsittelyjärjestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

PERUSOPETUKSEN STRATEGIAN LAATIMINEN 
 
Sivistysltk 
  4 §  Hirvensalmen kunnanhallitus on 2.5.2022 hyväksynyt kuntastra-

tegian vuosille 2023-2026. Kuntastrategia määrittää toimialakoh-
taista kehittämistä. Perusopetuksen osalta tavoitteena on vuoden 
2022 aikana laatia strategia vastaavasti vuosille 2023-2026. 

 
Rehtori Sivistyslautakunta päättää muodostaa työryhmän valmistelemaan 

perusopetuksen strategiaa vuosille 2023-2026. Sivistyslautakunta 
nimeää keskuudestaan työryhmän puheenjohtajan sekä kaksi jä-
sentä. Edellisten lisäksi työryhmän jäsenenä toimii Lahnaniemen 
koulun rehtori ja työryhmän sihteerinä toimii perusopetuksen reh-
tori. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Juha Ukkonen esitti työ-

ryhmän puheenjohtajaksi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Risto 
Rantalaista. Pepe Hölttä esitti työryhmän jäseneksi Juha Ukkosta. 
Juha Ukkonen esitti työryhmän jäseneksi Pepe Hölttää. Pepe 
Hölttä ilmoitti, että ei ole käytettävissä työryhmän jäseneksi. Juha 
Ukkonen esitti työryhmän jäseneksi Juuli Ollikaista. 

 
 Sivistyslautakunta päätti, että työryhmän puheenjohtajaksi vali-

taan Risto Rantalainen ja jäseniksi Juha Ukkonen ja Juuli Ollikai-
nen sekä rehtorin esityksen mukaisesti Lahnaniemen koulun reh-
tori Klaus Karjalainen. Työryhmän sihteerinä toimii rehtorin esityk-
sen mukaisesti perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelma. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2022 / NUORISOTOIMI 
 
Sivistysltk. 
5 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 

 
Hirvensalmen kunnan voimassa olevien nuorisotoiminnan avus-
tusperusteiden mukaan ”avustuksia päätettäessä ensisijaisesti 
tuetaan lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaa järjestäviä yhtei-
söjä, sekä nuorten itsensä järjestämää harrastustoimintaa. Kaikki 
avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärära-
han puitteissa.”  
  
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu nuorisopalveluiden kus-
tannuspaikalle yhteensä 7 750 € avustuksiin, joten jaettavana on 
enintään 3 875 €.  
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus:  
Hirvensalmen kalamiehet ry. 700 €  

 
Hj Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti: 

 
  Hirvensalmen kalamiehet ry 700 € 
     
  Kokonaisuudessaan jaettava summa vapaa-aikapalveluissa on  
  8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään kokonaisuutena   
                           nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2022 / LIIKUNTATOIMI 
 
Sivistysltk.  
  6 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 

 
Liikuntatoimen avustusperusteissa todetaan, että: ”avustuksia 
päätettäessä ensisijaiset kohderyhmät ovat lasten ja nuorten lii-
kuntatoimintaa, erityisliikuntatoimintaa sekä terveysliikuntatoimin-
taa järjestävät yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää myös toimin-
nan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiin kustannuksiin. 
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota kansalaisjärjes-
tön erityisesti toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, tervei-
den elämäntapojen ja laajapohjaisen liikuntaharrastuksen ja Hir-
vensalmen näkyvyyden edistämiseen liikunnan avulla. 
 
Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan määrä ja 
tuloksellisuus, mitä ilmaisevat mm.  
- aktiivisten ja jäsenmaksunsa maksaneiden määrä  
- aikuisten ja nuorten harraste- ja terveysliikunnan tarjonta ja osal-
listuvien määrä  
- toiminnan suuntaaminen jäsenistön lisäksi yleisen liikuntaharras-
tuksen lisäämiseen  
- harjoitus-, kilpa- ja muiden tilaisuuksien määrä sekä niiden 
osanottajamäärät  
- ohjaus ja valmennustoiminnan määrä ja laadukkuus  
- aktiivisesti toimivien ohjaajien ja valmentajien lukumäärä  
- merkittävät saavutukset ja Hirvensalmen kunnan tunnetuksi te-
keminen. 
 
Kaikki avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousar-
viomäärärahan puitteissa.”  
  
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu liikuntapalveluiden kustan-
nuspaikalle yhteensä 7 750 € avustuksiin, joten jaettavana on 
enintään 3 875 €.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. 
 
Määräaikaan mennessä saapui seitsemän hakemusta: 
Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys  2000 € 
Hirvensalmen veneilyseura ry  1200 € 
Hirvensalmen Urheilijat ry  1500 € 
Lahnaniemen Niverä ry   800 € 
Pöyryn Pantterit ry   2000 € 
Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
Urheilu- ja kyläseuraTuukkalan Tempaus ry 500 € 
 
 

   
 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
 

Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys  1100 € 
Hirvensalmen veneilyseura ry  650 € 
Hirvensalmen Urheilijat ry  1300 € 
Lahnaniemen Niverä ry   500 € 
Pöyryn Pantterit ry   1100 € 
Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
Urheilu- ja kyläseuraTuukkalan Tempaus ry 500 € 
 

     
  Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa- 
   aikapalveluissa  on 8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään   
                   kokonaisuutena  nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia   
   myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

Päätös Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Pepe Hölttä esitti, että 
sivistyslautakunta myöntää avustukset seuraavasti: 

 
Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys  1100 € 
Hirvensalmen veneilyseura ry  650 € 
Hirvensalmen Urheilijat ry  1300 € 
Lahnaniemen Niverä ry   500 € 
Pöyryn Pantterit ry   800 € 
Ripatin Urheilijat -73 ry   300 € 
Urheilu- ja kyläseuraTuukkalan Tempaus ry 500 € 

 
Edelleen Pepe Hölttä esitti, että liikuntatoimen perusavustuksista 
siirretään 300 euroa kulttuuritoimen perusavustuksiin ja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

kohdennetaan Hirvensalmen käsityöyhdistyksen 
perusavustukseen. 
 
Juha Ukkonen kannatti tehtyä esitystä. Koska keskustelun kulu-
essa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys 
oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan 
kädennostoäänestys, joka hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyk-
sessä Pepe Höltän esitystä kannatti neljä sivistyslautakunnan jä-
sentä ja esittelijän esitystä ei kannatettu. Äänestyksen jälkeen 
puheenjohtaja totesi Pepe Höltän esityksen tulleen sivistyslauta-
kunnan päätökseksi äänin 4-0. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Rantalainen ilmoitti olevansa es-
teellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja 
Juuli Ollikainen toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn 
ajan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PERUSAVUSTUKSET 2022 /KULTTUURITOIMI 
 
Sivistysltk. 
7 §  Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin kaiken kaikkiaan yhteensä 
17 500 €.  

 
Vapaa-aikapalvelut ovat yhtenä tehtäväalueena käsittäen kulttuu-
ritoimen, liikuntapalvelut ja nuorisotyön, joten avustuksiin varattuja 
määrärahoja voidaan tarvittaessa kohdentaa aiempia vuosia va-
paammin voimassa olevat avustusperusteet huomioon ottaen.  

 
 Hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan keväällä jaetaan puo-

let talousarvioon varatuista avustuksista perusavustuksina. 
Avustusperusteet on ryhmitelty liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoi-
men avustusperusteisiin. 
Hirvensalmen kunnan voimassa olevien kulttuuritoiminnan avus-
tusperusteiden mukaan ” Talousarvioon vuosittain varatut määrä-
rahat kustannuspaikalla ”avustukset yhteisöille” jaetaan puoliksi 
toiminta-avustuksina ja puoliksi kohdeavustuksina. 
Hakijoiden toiminnan erityisluonteen vuoksi avustukset voidaan 
jakaa kokonaisuudessaan kohdeavustuksina. 

 
Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyk-
sille, joiden kotipaikka on Hirvensalmi. Kaikki avustukset myönne-
tään harkinnanvaraisesti talousarviomäärärahan puitteissa.”  
  
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu kulttuuritoimen kustannus-
paikalle 2000 € avustuksiin, joten jaettavana on enintään 1000 €. 
 
Avustukset ovat olleet haettavina kunnan ilmoitustaululla sekä 
Hirvensalmelainen -lehdessä julkaistulla kuulutuksella. Hakemus-
ten viimeinen palautuspäivä oli 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta: 
Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  1500 € 
Hirvensalmen tervaleppäyhdistys ry  1000 € 
SPR Hirvensalmen osasto  1200 € 
 
 
 

 Hj Sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 
   

Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  1000 € 
Hirvensalmen tervaleppäyhdistys ry  800 € 
SPR Hirvensalmen osasto  800 € 
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

  Kokonaisuudessaan jaettava avustussumma vapaa-  
                                       aikapalveluissa on 8 750 €. Esitetään, että summaa käsitellään   
                                       kokonaisuutena nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia  
                                       myönnettäessä.  
 
  Avustukset maksetaan sitten, kun hakijat ovat toimittaneet  

  tarvittavat liitteet. 

Päätös Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Pepe Hölttä esitti, että 
sivistyslautakunta päättää myöntää avustukset seuraavasti: 

 
Hirvensalmen käsityöyhdistys ry  1300 € 
Hirvensalmen tervaleppäyhdistys ry  800 € 
SPR Hirvensalmen osasto  800 € 
 
Juha Ukkonen kannatti tehtyä esitystä. Koska keskustelun kulu-
essa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys 
oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan 
kädennostoäänestys, joka hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyk-
sessä Pepe Höltän esitystä kannatti neljä sivistyslautakunnan jä-
sentä ja esittelijän esitystä ei kannatettu. Äänestyksen jälkeen 
puheenjohtaja totesi Pepe Höltän esityksen tulleen sivistyslauta-
kunnan päätökseksi äänin 4-0 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirpa-Helena Pesonen ilmoitti olevan-
sa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.  
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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Sivistysltk  Rehtorin ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat   
  8 §  nähtävinä sivistyslautakunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään  
    tarvittaessa. 
 
 Rehtori Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei 
  käytä otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

ILMOITUSASIAT 
 
Sivistysltk Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat 
  9 § saapuneet asiakirjat ja kirjeet 
  

1. a. Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.12.2021, VN/31486/2021,  
Perusopetuksessa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yk-
sikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät v. 2022. 
 
b. Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.12.2021 VN/33935, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukai-
set esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2022. 
 
c. Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.12.2021 VN/34157/2021, 
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustan-
nuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, 
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoi-
tuksesta vuodella 2022. 
 
d. Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.1.2022, VN/936/2022, , 
Suositus vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä aikuisten pe-
rusopetuksen  järjestäjille etäopetusjärjestelyiden jatkamisesta 
31.1.2022 saakka. 
 

2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 13.12.2021 § 140, Talous-
suunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2024. 

 
3. Aluehallintovirasto; päätös ISAVI/9227/2021 

 
4. Aluehallintovirasto; päätös ISAVi/2708/2022 

 
5. Opetushallitus 27.4.2022; 162/5297/2021 

 
6. Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös 9.5.2022 

VN/12818/2022-OKM-1 
 

 
Rehtori        Sivistyslautakunta merkitsee asiakirjat ja kirjeet tiedoksi. 

Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempää toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA                                             Pöytäkirja 

Sivistyslautakunta 18.5.2022 13 

 

    
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea 
muutosta Hirvensalmen sivistyslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikai-
suvaatimuksen: 
 
§§  5 - 7 
 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätök-
sistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

 §§  1 – 4, 8 - 9 
 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta markkinaoikeudesta: 
 
§§  
 
 
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 
137 §:n mukaan valittaa.  
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensim-
mäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapah-
tuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julki-
sesti nähtäville. 
 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA                                             Pöytäkirja 

Sivistyslautakunta 18.5.2022 14 

 

    
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 

Aukioloaika 8.00 – 15.00  


