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Käsiteltävät
asiat:
80 §
Kokouksen avaus
sekä laillisuuden
ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KJ 9:1
"Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle."
YKN:n ohjesääntö § 6
"Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen
kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin
päättää."
KL 7:4 mom. 1
"Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla."
KJ 9:2
"Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa
voi aloitteen tehdä suullisestikin."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

81 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Pauli Pajunen ja Kalle Rapi.
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Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Pajunen ja Kalle Rapi.
82 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohdassa 88 käsitellään talousarvioylitysten korjaus.

83 §
Kaislarannan
tonttimyynnit

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on kaavoittanut entisen Kaislarannan leirikeskuksen alueen omakoti- ja rivitalotonteiksi oheisen liitteen mukaisesti. Omakotitalotontteja 23 ja rivitalotontteja 4.
Tonttien myyntiä varten muodostettiin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen (YKN
12/28.11.2018 § 205) mukaisesti työryhmä; luottamushenkilöt Reijo Mustonen,
Kalle Rapi, Ilpo Sientola sekä viranhaltijat kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen ja
vt talousjohtaja Kari Virtanen.
Ryhmä päätti laittaa tontit myyntiin Kiinteistömaailma Oy:n kautta tarjouskauppana, koska vastaavalta alueelta Lappeenrannan lähistöltä ei ole ollut lähiaikoina
tontteja myynnissä. Näin ollen verrokkihintoja ei löydy.
Myynti aloitettiin isosti sunnuntaina 24.3. etusivuilmoituksella Etelä-Saimaa lehdessä.
Lähtöhinnat asetettiin varovaisesti, jotta alue kiinnostaisi mahdollisia ostajia. Jokainen tarjous oli voimassa 48 tuntia ja tarjous oli mahdollista hyväksyä tai hylätä
44 tunnin kohdalla. Parhaimmista tonteista tuli kunnon tarjouskilpailu ja hinnat
nousivat nopeasti.
Nyt ryhmän mielestä on mahdollista hyväksyä kuudesta tontista tulleet tarjoukset.
Talousjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
tarjoukset Kaislarannan tonteista seuraavasti:
Kaislarannankuja 18 (405-20-56-1) hintaan 89.500 euroa
Kaislarannankuja 16 (405-20-56-2) hintaan 113.000 euroa
Kaislarannankuja 14 (405-20-56-3) hintaan 95.000 euroa
Kaislarannankuja 12 (405-20-56-4) hintaan 85.000 euroa
Kaislarannankuja 30 (405-20-51-3) hintaan 70.000 euroa
Kaislarannankuja 32 (405-20-51-2) hintaan 75.000 euroa
Kaislarannankuja 34 (405-20-51-1) hintaan 80.000 euroa
Kaislarannankuja 10 (405-20-56-5) hintaan 80.000 euroa
YKN 10.4.2019/§83
YKN:
Yhteisten työmuotojen edustaja Ari Tuomikoski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska oli esteellinen (osallisuusjäävi).
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi tarjoukset yllä mainituista Kaislarannan tonteista.
84 §
Liittyminen Kouvolan aluekeskusrekisteriin

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Hiippakunnan alueen seurakuntien kesken aloitettiin neuvoteltu yhteisen aluekeskusrekisterin perustamisesta alkuvuodesta 2018. Hiippakunnan seurakuntien kesken päätettiin, että aluekeskusrekisterin paikka olisi Kouvola.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että
vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon
liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.
Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä aluekeskusrekisteriin liittymisestä tai sen
muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen
enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä
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viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.
Yhteiseen aluekeskusrekisteriin siirtyminen vaatii, että kirkonkirjojen digitointi on
saatettu päätökseen. Lappeenrannan osalta tarkastukset saatiin valmiiksi toukokuussa 2018.
Liittymissopimusta Kouvolan aluekeskusrekisteriin on valmisteltu yhdessä ja se
toimitetaan tämän esityksen liitteenä. Ohessa myös lista mitkä toiminnot siirtyvät
perustettavan aluekeskusrekisterin hoidettaviksi sekä alustava kustannuslaskelma.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
esitetyn sopimuksen yhteisen aluekeskusrekisterin perustamisesta ja oikeuttaa talousjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
YKN 10.4.2019/§84
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
85 §
Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
17.8.2010/§121 siirtänyt määräalan vuokrasopimuksen Pekka Jukalle (sopimus
tehty ykn 12.2.2008/§32). Vuokrasopimus on uusittu kokouksessa
YKN4/8.5.2013 § 84 ajalle 1.1.2014-31.12.2018.
Määräala on noin 1.000 m2 ja se sijaitsee Sirppiluodossa.
Pekka Jukka anoo vuokrasopimuksen jatkamista ajalle 1.1.2019-31.12.2023 entisin ehdoin. Vuokra on ollut 450 euroa/vuosi.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää uusia Pekka Jukan kanssa tehtyä määräalan
vuokrasopimusta ajalle 1.1.2019-31.12.2023, vuosivuokra on 450 euroa, muutoin
entisin ehdoin.
YKN 10.4.2019/§85
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
86 §
Ylimmän johdon
palkankorotukset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja
tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.
Päätösesitys perustuu seurakunnassa ylimmän johdon tehtävän vaativuuteen sekä
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan kohdalla.
Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.
Jos ylimmän johdon työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden
sekä viranhaltijan ammatinhallinta ja työssä suoriutumisen kokonaisuus ehditään
arvioida ennen 1.4.2019, palkantarkistus 1.4.2019 lukien toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan tarkoituksen mukaisesti. Tällöin 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä kohdennetaan arvioinnin perusteella siten, että koko 1,6 %:n erä tulee käytetyksi.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia
palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia
ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti. Seurakunnassa on myös voinut tapahtua henkilövaihdoksia ylimmässä
johdossa. Näissä henkilöstövaihdostapauksissa palkantarkistusten toteuttamistavasta voi olla yhteydessä KiT:n toimistoon.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi
asetetaan sellaiset kriteerit, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä myös
jatkossa. Jos tällaisia kriteerejä on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyvät. Suositeltavaa on
muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä. Liitteenä Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka – ohjeita seurakunnille.
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Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole
asetettu allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson jälkeen, 1.4.2019 toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen
asti, kun tavoitteet on asetettu ja niiden mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ja viranhaltijan ammattitaitoa. Tällöin
ylimmän johdon palkkojen tarkistus 1.4.2019 lukien on luonteeltaan määräaikainen. Määräaikainen palkantarkistus 1.4.2019 lukien voidaan toteuttaa määräajaksi
esimerkiksi yleiskorotuksenomaisesti tarkistamalla jokaisen palkkaa samalla prosenttimäärällä. Samalla tulee kiireisesti käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden ja viranhaltijan ammattitaidon arviointia koskeva prosessi. Arviointijakson
jälkeen määräaikainen palkantarkistus lakkaa ja sen tilalle tuvat ne palkantarkistukset, jotka työnantaja määrää arvioinnin perusteella. Tilalle tulevien palkantarkistusten tulee toteuttaa edellä mainittu 1,6 %:n palkkoja korottava vaikutus päätöstä seuraavan kuukauden alusta lukien. Tarkistus tehdään perustuen ylimmän
johdon tavanomaisen ennen 1.4.2019 voimassa olleen kuukauden palkkasummaan. Tässä tarkoitettu arviointiprosessi ja palkkojen tarkistaminen sen pohjalta
tulee saattaa päätökseen kuluvan sopimuskauden aikana eli viimeistään maaliskuussa 2020.
Lappeenrannassa jaettava erä muodostuu seuraavasti: 29100,12 €/kk x 1,6% =
465,60 €
Koska seurakuntayhtymässä ei ole aloitettu ylimmän johdon arviointiprosessia, tulee 465,60 euroa jakaa jollakin läpinäkyvällä perusteella. Helpoimmat tavat ovat;
tasajako kaikille kirkkoherroille + talousjohtajalle 77,60 euroa/kk. Tai sitten jokaisen kirkkoherran ja talousjohtajan kokonaispalkkaan suhteutettuna jaettuna.
Talousjohtajan esitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja tekee asiasta esityksen kokouksessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa 3-4 henkilön ryhmän valmistelemaan ylimmän
johdon palkkauksen arviointiprosessia.
----------------Talousjohtaja Kari Virtanen ja kirkkoherrat Hannu Haikonen, Tero Kalpio, Mika
Lehtola ja Pentti Berg poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi
(osallisuusjäävit).

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys:
1. Koska seurakuntayhtymässä ei ole aloitettu palkitsemisen arviointiprosessia tulee 465,60 euron järjestelyerä jakaa tasajakona kaikille kirkkoherroille
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ja talousjohtajalle (77,60 €/kk) määräaikaisesti 1.4.2019 alkaen siihen asti
kun arviointiprosessi on valmis. (takaraja 2020 maaliskuu).
2. Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa 5-henkisen työryhmän valmistelemaan
ylimmän johdon palkkauksen arviointiprosessia.
YKN 10.4.2019/§86
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi varapuheenjohtajan esityksen tasajaosta määräaikaisesti 1.4.2019 alkaen siihen asti kun arviointiprosessi on valmis. (takaraja 2020
maaliskuu).
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan ylimmän johdon palkkauksen arviointiprosessia: Ilkka Pöyhönen (puheenjohtaja), Marja Hovi, Petteri
Myllynen, Laura Hiltunen, Arto Varis ja sihteeriksi hallintosihteeri Helena Turtiainen. Työryhmä valmistelee asian yhteiselle kirkkoneuvostolle.
87 §
Autojen parkkipaikkahinnat

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Työnantajan tarjoamista ilmaisista autopaikoista on keskusteltu julkisuudessa ja
autopaikkoja harkitaan verotettaviksi.
--Valtio selvittää MAL-luonnoksen mukaan myös sitä, että ilmainen pysäköintipaikka työpaikalla muuttuisi verotettavaksi eduksi. Esimerkiksi Ruotsissa työnantajan tarjoaman autopaikka lasketaan työntekijän veronalaiseksi tuloksi.
--Työnantajan tarjoama parkkipaikka verolle, tiemaksuilla alennettaisiin HSL:n lipunhintaa jopa 30% – näillä keinoilla päästöjä aiotaan vähentää (Helsingin sanomat
6.11.2018)
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tarjonnut työntekijöilleen ilmaiset auton
parkkipaikat. Autopaikat kannattaa hinnoitella eri ominaisuuksien mukaan. Jos on
lämmityspistokkeellinen paikka, se olisi kalliimpi kuin pelkkä ulkoparkkipaikka.
Lisäksi yhtymällä on myös katospaikkoja ja lämmin autotalli.
Autopaikkoja määrättäessä ainoastaan lämpimille tallipaikoille määritellään varattu
paikka. Muut autopaikat täytetään sitä mukaa kun henkilökunta saapuu paikalle.
Henkilökunnan tullessa kokouksiin keskustaan, he laittavat autonsa parkkihalliin ja
maksattavat paikoituksen työnantajalla. Keskustan Koulukatu 10 (KK10) alakertaan annetaan parkkiluvat lyhyelle paikoitukselle eikä parkkimaksuja keskustasta
enää korvattaisi.
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Talousjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueen henkilökunnan autopaikkojen hinnat:
autopaikka lämmitystolpalla, mikäli käyttää virtaa 10 euroa/kk
autopaikka katoksessa (myös KK10 alakerta)
15 euroa/kk
lämmin autotalli
45 euroa/kk
Keskustan lyhytaikaista parkkimaksua ei enää korvata.
YKN 10.4.2019/§87
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Hinnasto tulee voimaan elokuun alusta 2019 ja sopimuksista tehdään vuodeksi
kerrallaan.
88 §
Talousarvioylitysten korjaus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Edellisessä kokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 talousarvioylitykset. Ylitykset oli
kirjattu väärin, sillä vuoden 2018 aikana tehtyjä talousarviomuutoksia ei huomioitu esityksessä. Todelliset ylitykset ovat näin esitettyjä pienemmät:
YKV 3.10.2018 § 19 Koulukatu 12, määrärahalisäys 300.000 euroa
YKV 3.10.2018 § 28 Lauritsalan kirkkotekstiilit, uusi määräraha 5.000 euroa (ei
kuluja 2018)
YKV 19.12.2018 § 44 Urut Nuijamaa, uusi määräraha 30.000 euroa
Työmuodoilla ei ole ollut ylityksiä vuodelta 2018, mutta investointiosassa ylityksiä oli vuodelta 2018 seuraavasti:

Koulukatu 12 saneeraus
Nuijamaan urut
Sähköinen ilmoittautumistoiminto
Seurakunta yhteensä
Ristikankaan traktorikaivuri
Hautainhoitorahasto yht.

Talousarvio+
lisämääräraha
1.800.000
30.000
0

toteutuma
2018
1.950.028,19
31.855,00
18.364,40

ylitys
150.028,19
1.855,00
18.364,40

1.830.000

2.000.247,59

170.247,59

120.000
120.000

162.905,00
162.905,00

42.905,00
-42.905,00
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Koulukatu 12 remonttiin oli myös vuodelle 2017 varattu 1.500.000 euroa. Samana vuonna käyttö oli 76.642 euroa. Kokonaissumma kiinteistölle oli siis
2.026.670,19 euroa. Kiinteistöpäällikkö antaa selvityksen kokouksessa ylitykseen
johtaneista syistä.
Ristikankaan traktori on kirjattu bruttosummalla ja kokonaishankintahinta ylittää
varatun määrärahan. Kun tarkastelussa otetaan huomioon vaihtotraktorista saatu
hyvitys 52.655,32 (alv 0) euroa, voidaan todeta että nettokustannus jää alle varatun alkuperäisen määrärahan.
Sähköinen ilmoittautuminen oli varattu 20.000 euroa vuodelle 2017, mutta siirtyi
hankintana vuodelle 2018.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan esitetyt talousarvioylitykset yhteissummaltaan 213.152,59 euroa ja esittää niitä edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäviksi
Tasekirja korjataan vastaamaan esitettyjä muutoksia.
1.6.5. Investointiosan toteutuminen
Kustannusarvio
Joutsenon hautausmaan
huoltorakennus
Lappeen kirkon kirkkotekstiilit

Ed. vuosien
käyttö

650 000
50 000

37 168

TA + lisämääräraha kuluva2018

Toteuma 2018

Yli/ali

650 000

426 185,13

223 815

12 830

3 812,91

9 017

Nm urut

30 000

30 000

31 855,00

-1 855

Piiluvan leirikeskus/uusi

300 000

300 000

276 026,91

-23 973,81

Koulukatu 12 saneeraus

1 576 640

1 800 000

1 950 028,19

-150 029

0

18 364,40

-18 364

0

5 000

2 792 830

2 706 272,54

86 557

120 000

120 000

162 905,00

-42 905

120 000

120 000

162 905,00

-42 905

Sähköinen ilmoittautumistoiminto

20 000

Lauritsalan kirkkotekstiilit

5 000

Seurakunta investoinnit
yhteensä
Ristikankaan hautausmaa
traktorikaivuri väliraha
Hautainhoitorahasto investoinnit yht

2 331 640

76 642

113 810

TA + lisämääräraha sisältävät seuraavat vuoden 2018 aikana YKV päättämä erät:
YKV 3.10.2018 § 19 Koulukatu 12, määrärahalisäys 300.000 euroa
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YKV 3.10.2018 § 28 Lauritsalan kirkkotekstiilit, uusi määräraha 5.000 euroa (ei kuluja
2018)
YKV 19.12.2018 § 44 Urut Nuijamaa, uusi määräraha 30.000 euroa

YKN 10.4.2019/§88
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
89 §
Muut mahdolliset
asiat
90 §
Saapuneet pöytäkirjat
91 §
Saapuneet kirjeet
92 §
Tiedoksi

93 §
Muutoksen haku
ja
kokouksen päättäminen
Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Muita asioita ei ollut.

1. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2/2019
2. Kiinteistöasiain johtokunta 2/2019

Saapuneita kirjeitä ei ollut.

1. Välitilinpäätös (tuodaan kokoukseen)
2. Väkilukutilastot (tuodaan kokoukseen)

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08

Lappeenrannassa 11.4.2019

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
§ 80-85, § 87-93

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja
§ 86

____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri
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Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 4 / 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
/
2019

___________________________________________
Pauli Pajunen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Kalle Rapi

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 12.4.–26.4.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2019

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja
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