
VIHDIN NUORISOVALTUUSTON ESITYSLISTA

Kokouspaikka: Vihdin Kirkonkylän nuorisotila Mesta, Nietoinkuja 1 03400 Vihti

Kokousaika: 21.1.2023  klo xx.xx

Paikalla:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä Saapui ajassa: Poistui ajassa:

Dimitriou Andreas Puheenjohtaja

Nieminen Aurora Sihteeri

Castain Canela Jäsen

Helén Tuomas Jäsen

Kanervo Matias Jäsen

Kilpeläinen Fanni Jäsen

Kokko Nooa Jäsen

Koponen Jani Jäsen

Lappalainen Aurora Jäsen

Luokkanen Elsa-Martta Jäsen

Marno Karo Jäsen

Matthews Noah Jäsen

Morozyuk Angelina Jäsen

Oikkonen Anja Jäsen

Peippo Titte Jäsen

Rintamäki Tyyne Jäsen

Salama Minea Jäsen

Salmi Pihla Jäsen

Shabastari Neo Jäsen

Stepankaité Karina Jäsen

Suistola Rauni Jäsen

Vanhanen Ida Jäsen

Vuokila Aino Jäsen

Willström Nea Jäsen

Muut osallistujat:

Paikalla Etunimi Sukunimi Tehtävä

Haarahiltunen Johanna Nuorisokoordinaattori

Mikko Råmark Nuoriso-ohjaaja
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan varatarkastajat

Tilapäinen puheenjohtaja: Andreas Dimitriou

Tilapäinen pöytäkirjanpitäjä: Aurora Nieminen
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1. Kokouksen avaus

Päätös:

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus Jotta kokous on laillinen, tulee Vihdin nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan esityslistan

olla annettuna tiedoksi kaikille nuorisovaltuutetuille ja muille kokoukseen kutsutuille

seitsemää (7) päivää aikaisemmin säännön määräämällä tavalla. Jotta kokous on

päätösvaltainen, on kokouksessa oltava läsnä puolet (1/2) nuorisovaltuutetuista.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja

päätösvaltaiseksi toimintasäännön mukaisesti.

Käsittely

Päätös:

3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Selostus Yleiskokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus on nuorisovaltuutetuilla ja nuorisovaltuuston

ohjaajilla, jos paikalla on joku muu, myönnetään hänelle tässä kohdassa puhe- ja

läsnäolo-oikeus.

Päätösehdotus: Kokouksessa ei ole paikalla henkilöä, jolle myönnettäisiin tässä kohdassa puhe. ja

läsnäolo-oikeus.

Käsittely

Päätös:

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Selostus Sihteeri laatii pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla, ja puheenjohtaja sekä sihteeri

allekirjoittavat pöytäkirjan. Yleiskokouksen alussa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajilla ja nuoriso-ohjaajalla on yksi (1) viikko aikaa tarkastaa pöytäkirja ja

ilmoittaa  mahdollisista korjauksista sihteerille. Mikäli korjausehdotuksia ei tule, pöytäkirja

katsotaan hyväksytyksi.

Mikäli kokouksen aikana pidetään äänestys tai henkilövaalit, toimivat ääntenlaskijoina

äänestyksissä kokoukselle valitut pöytäkirjantarkastajat, huomioiden etteivät ääntenlaskijoina

voi olla henkilövaaleissa ehdolla oleva.
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Päätösehdotus: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden nimet kirjataan pöytäkirjaan,

pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina kokouksen aikana.

pöytäkirja tulee tarkistaa sähköisesti seitsemän päivän kuluessa ja allekirjoittaa seuraavassa

yleiskokouksessa.

Kokouksen mahdollisten monien äänestysten takia esitetään kahden (2) pöytäkirjan

varatarkastajan valitsemista. pöytäkirjan varatarkastajat toimivat tarvittaessa myös

ääntenlaskijoina kokouksen aikana, mikäli joku varsinaisista pöytäkirjantarkastajiksi on

esteellinen ääntenlaskemista varten. Pöytäkirja tulee tarkistaa sähköisesti seitsemän päivän

kuluessa ja allekirjoittaa seuraavassa yleiskokouksessa.

Käsittely

Päätös:

5. Mahdolliset kokouksen aikana järjestettävät vaalit

Selostus Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston valitsee toimikauden alussa hallituksen,

toimikunnat, työryhmät. Lisäksi kunnanhallituksen nimettyä nuorisovaltuusto toimintasäännön

mukaisesti 19.12.2022 valitaan muiden tehtävien lisäksi lautakuntaedustajat ja kouluvastaavat.

Hallitus

Mikäli hallitusta valittaessa ehdokkaaksi asettuu enemmän kuin yksi ehdokasta järjestetään

henkilövaalit. Henkilövaaleissa täytyy ehdokkaan saada vähintään ½ annetuista äänistä.

Lautakuntaedustajat

Lautakuntaedustajia valittaessa järjestetään vähintään kaksi äänestyskierrosta. 1. kierroksella

valitaan toinen kahdesta lautakuntaedustajasta ja 2. kierroksella valitaan toinen kahdesta

lautakuntaedustajasta. Mikäli edustajiksi hakee enemmän kuin kaksi (2) järjestetään

henkilövaalit, joissa yhden ehdokkaan on saatava Ehdoton enemmistö eli ehdokkaan tulee

saada puolet tai yli puolet annetuista äänistä.

1.  Kierrosta varten asettuvat lautakuntaedustajiksi pyrkivät ehdokkaat, ja tarvittaessa

ehdokkaat pitävät lyhyet puheenvuorot ehdokkuudesta. tämän jälkeen äänestetään niin, että

äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan yksi ehdokas ja ehdokkaan hakema lautakunta.

Äänestyslipukkeen pitäisi sisältää:

- Ehdokas Elinvoimalautakunnan toiseksi edustajaksi

- Ehdokas Sivistyslautakunnan toinen kahdesta edustajasta

- Ehdokas Hyvinvointilautakunnan toinen kahdesta edustajasta

- Ehdokas Ympäristölautakunnan toinen kahdesta edustajasta

2. kierros järjestetään samalla tavalla kuin 1. kierros mikäli joku 1. kierroksen ehdokkaista sai ½
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annetuista äänistä.

Toimikunnat ja työryhmät,

Miten toimikunntien ja työryhmien perustaminen ja valitseminen toteutetaan:

1. päätetään perustettavat työryhmät ja toimikunnat

2. päätetään toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat, jotka tekevät nuorisovaltuustolle

esityksen toimikunnan tai työryhmän jäsenmäärästä sekä tarvittaessa muita esityksiä

toimikunnan tai työryhmän jäseniin liittyen, kuten esitys ehdosta jäsenenä toimimiseen

toimikunnassa tai työryhmässä.

3. nuorisovaltuusto päättää työryhmien ja toimikuntien jäsenmäärät.

4. päätetään toimikuntien ja työryhmien jäsenet, mikäli jäseniksi toimikuntaa tai työryhmään

hakeutuu enemmän kuin nuorisovaltuusto on päättänyt hakea, järjestetään vaalit joissa ääniä

annetaan äänestäjää kohden kaksi ja jäseniksi pääsevät eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Äänestys toimikunnat ja työryhmät,

Äänestyslappuun kirjataan

- Toimikunta/työryhmä

- Kaksi ääntä kahdelle eri ehdokkaalle

Ääntenlaskenta tapahtuu sähköisesti ääntenlaskentataulukossa:

Äänestykset , yleiskokous 21.1. - Google Sheets Äänestykset , yleiskokous 21.1.

Äänestyksen toteutetaan paperisille äänestyslipukkeille.

Päätösehdotus: Päätetään toteuttaa kokouksen mahdolliset vaalit selostuksen mukaisesti.

Käsittely

Päätös:

6. Esityslistan hyväksyminen

Selostus Yleiskokouksen esityslistan valmistelee sihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtajalla ja

sihteerillä  on oikeus tarvittaessa tehdä muutoksia esityslistaan. Esityslista lähetetään

kokouskutsun yhteydessä. Esityslista lähetetään kaikille nuorisovaltuutetuille sähköpostiin

seitsemän (7) päivää ennen yleiskokousta.  Yleiskokoukset pöytäkirjat julkaistaan Vihdin

kunnan nettisivuille.

Mikäli esityslistaa halutaan muuttaa tehdään se tässä kohdassa.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy esityslistan.

Käsittely

Päätös:
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7. Hallituksen valitseminen vuodelle 2023

Selostus                   Toimintasäännön kohta 4.1“ Hallitus koostuu nuorisovaltuuston puheenjohtajasta, yhdestä (1)

varapuheenjohtajasta, ja sihteeristä ja varasihteeristä jotka  valitaan äänestämällä kauden

alussa. Hallituksen jäsenten määrää voidaan nuorisovaltuuston yleiskokouksen päätöksellä

tarvittaessa lisätä tai vähentää, mikäli nuorisovaltuusto katsoo sille aihetta. Hallitus

valmistelee esityslistan ja tekee omat esityksensä käsiteltäviin  asioihin. Hallitus hoitaa kaikki

yllättävät ja kiireelliset asiat. Hallituksen tehtävänä on päivittää  toimintasuunnitelmaa

tarpeen vaatiessa yleiskokouksessa päätetyllä tavalla ja koota toimintakertomus  toimikauden

lopussa. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle.”

Hallituksen jäsenet valitaan toteuttamaan toimintasäännön kohtia 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ja 4.1.4

Mikäli hallitusta valittaessa järjestetään henkilövaalit (enemmän kuin yksi ehdokas asettuu

ehdolle) nimitetään tehtävään ehdokas joka on saanut henkilövaaleissa vähintään ½ kaikista

annetuista äänistä.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää

1. valita puheenjohtajan vuodelle 2023

2. Valita sihteerin vuodeksi 2023

3. Valita 1. varapuheenjohtajan vuodelle 2023

4. Valita 2. varapuheenjohtajan vuodelle 2023 ja päättää, että 2. varapuheenjohtaja hoitaa

puheenjohtajan tehtäviä, jos puheenjohtaja ja 1.varapuheenjohtaja on estynyt tai on

esteellinen.

5. Valita varasihteerin vuodeksi 2023

Käsittely

Päätös:

8. Nuorisovaltuuston ohjaajien hyväksyminen vuodelle 2023

Selostus Nuorisovaltuuston toiminnassa on mukana auttamassa kaksi Vihdin nuorisopalvelujen

työntekijää. Nuorisotyöntekijöiden tarkoituksena on

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä nuorisovaltuuston ohjaajiksi nuorisokoordinaattori Johanna

Haarahiltusen ja nuoriso-ohjaaja Mikko Råmarkin vuodelle 2023 ja vuoden 2024 osalta uuden

nuorisovaltuuston järjestäytymiseen saakka, jolloin uusi nuorisovaltuusto hyväksyy

nuorisovaltuuston ohjaajat uudelle kaudelle.
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Käsittely

Päätös:

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

Selostus                  Toimintasäännön kohta 7.1 “Aina vuoden alussa luodaan koko vuodelle alustava

toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa on  mahdollisuus päivittää tarpeen mukaan.

Toimintasuunnitelman pohjalta kootaan toimintakertomus, jonka kokoaa nuorisovaltuuston

hallitus.  Toimintakertomus laaditaan hallituksen kokouksessa ja hyväksytään

yleiskokouksessa, lähetetään  kunnanhallitukselle tiedoksi ja arkistoidaan toimikauden

lopussa.”

Oheismateriaali Toimintasuunnitelma valmistellaan 21.1. nuorisovaltuuston aloitusseminaarissa.

Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2023

Käsittely

Päätös:

10. Kouluvastaavien nimeäminen

Selostus                  Toimintasäännön kohta 7.1

“− Kouluvastaava tiedottaa koululla nuorisovaltuuston toiminnasta ja pitää tiedot ajan tasalla

− Kouluvastaava huolehtii koululla pidettävistä nuorisovaltuuston infotilaisuuksista,

aamunavauksista, palavereista, sekä tarvittaessa neuvottelee koulutilojen käytöstä

− Kouluvastaava osallistuu koulunsa oppilaskunnan hallituksen kokouksiin ja toimii

oppilaskunnan hallituksen ja nuorisovaltuuston välisenä linkkinä.   ”

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää

1. Valita kuoppanummen kouluvastaava(n)/(t) vuodelle 2023

2. Vihdin yhteiskoulun kouluvastaava(n)/(t) vuodelle 2023
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3. Valita Vihdin Lukion kouluvastaava(n)/(t) vuodelle 2023

4. Valita Nummelanharjun kouluvastaava(n)/(t) vuodelle 2023

5. Valita Otalammen kouluvastaava(n)/(t) vuodelle 2023

6. Valita Luksian kouluvastaava (n)/(t) vuodelle 2023

Käsittely

Päätös:

11. Toimikuntien ja työryhmien perustaminen sekä valitseminen vuodelle 2023

Selostus Toimintasäännön kohta 4.4 “Toimikuntia ja työryhmiä perustetaan tarvittaessa hoitamaan

niille määrättyjä tehtäviä, esimerkiksi tuleviin tapahtumiin  liittyen. Jokaiselle toimikunnalle ja

työryhmälle nimetään puheenjohtaja. Toimikunnan ja työryhmien jäsenet valitaan

toimikauden alussa ja tarvittaessa toimikauden aikana. Toimikunnat kokoontuvat

yleiskokousten välillä. Lopullinen päätösvalta on  yleiskokouksella, joka kommentoi, tekee

tarvittavat muutokset ja vahvistaa toimikunnan/työryhmän tekemän  suunnitelman.

Toimikunta- ja työryhmätoiminta ei saa olla ristiriidassa yleiskokouksessa sovittujen asioiden

kanssa. Nuorisovaltuuston  hallituksen puheenjohtajat ja nuorisovaltuuston ohjaajat voivat

osallistua kaikkien toimikuntien sekä työryhmien kokouksiin. “

Nuorisovaltuuston täytyy valita toimintasäännön kohdan 4.4.2 mukaiset toimikunnat.

Mikäli toimikunnan tai työryhmän puheenjohtajaa valittaessa järjestetään henkilövaalit

(enemmän kuin yksi ehdokas asettuu ehdolle) nimitetään tehtävään ehdokas joka on saanut

henkilövaaleissa vähintään ½ kaikista annetuista äänistä.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää
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1. Valita koulutoimikunnan puheenjohtajan ja koulutoimikunnan jäsenet vuodelle 2023 sekä

asettaa toimikunnalle vuoden päätavoitteet ja alustavat tehtävät ohjeistamaan toimintaa.

2. Valita Kyselytoimikunnan puheenjohtajan ja kyselytoimikunnan jäsenet vuodelle 2023 sekä

asettaa toimikunnalle vuoden päätavoitteet ja alustavat tehtävät ohjeistamaan toimintaa.

3. Valita Sometoimikunnan puheenjohtajan ja Sometoimikunnan jäsenet vuodelle 2023 sekä

asettaa toimikunnalle vuoden päätavoitteet ja alustavat tehtävät ohjeistamaan toimintaa.

Käsittely

Päätös:

12. Lautakuntaedustajien ja muiden nuorisovaltuuston edustajien valitseminen

Selostus Nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksessa (kutsuttaessa),

kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa (elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta,

sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta). Jokaiseen edellä mainittuun lautakuntaan

valitaan mahdollisuuksien mukaan kaksi (2) edustajaa ja vähintää yksi varaedustaja, jotka ovat

velvollisia osallistumaan lautakunnan kokouksiin ja antamaan raportin osallistumisestaan.

Yleiskokouksessa ilmoitetaan milloin lautakunnan kokous oli, ketkä nuorisovaltuutetut olivat

paikalla ja mitä nuorten kannalta tärkeitä asioita kokouksessa käsiteltiin. Lautakuntaan

valittujen edustajien on sitouduttava koko kaudeksi, mutta mahdollisia henkilömuutoksia

pätevästä syystä voidaan harkita hallituksen toimesta.

Mikäli lautakuntaedustajaa valittaessa järjestetään henkilövaalit (enemmän kuin kaksi ehdokas

asettuu ehdolle) nimitetään tehtävään kaksi ehdokasta, jotka molemmat ovat saaneet

henkilövaaleissa vähintään ½ kaikista annetuista äänistä. Vähintään kaksi henkilövaalia

järjestetään mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi.  (1. kierros päättyy kun yksi ehdokas

on saanut ½ annetuista äänistä, hänet valitaan edustajaksi. 2. käydään ehdokkaiden kesken

jotka eivät saaneet 1. kierroksen aikana ½ äänistä. toiseksi edustajaksi valitaan 2. kierroksella

½ ääniä saanut)

Nuorisovaltuusto on syksystä 2022 alkaen pystynyt nimeämään edustajansa myös Vihdin

liikenneturvallisuustyöryhmään sekä Harrastamisen Suomen mallin Vihdin ohjausryhmään.
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Nuorisovaltuusto on aikaisemmin myön nimennyt yhden edustajan n UNICEFIN:n

lapsiystävällinen kunta koordinaatio- ja työryhmään.

Äänestykset , yleiskokous 21.1. - Google Sheets

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää

1. Valita Vihdin elinvoimalautakuntaan kaksi (2) varsinaista edustajaa ja yhden (1)

varaedustajan.                                                                                                                                     2.

Valita Vihdin sivistyslautakuntaan kaksi (2) varsinaista edustajaa ja yhden (1) varaedustajan.

3. Valita Vihdin hyvinvointilautakuntaan kaksi (2) varsinaista edustajaa ja yhden (1)

varaedustajan.

4. Valita Vihdin ympäristölautakuntaan kaksi (2) varsinaista edustajaa ja yhden (1)

varaedustajan.

5. että Vihdin kunnanvaltuuston kokouksiin ja valtuustoinfoon valitaan kaksi nuorisovaltuuston

edustajaa kiertävästi.

Lisäksi nuorisovaltuusto päättää

6. Nimetä yhden nuorisovaltuuston edustajan UNICEFIN:n lapsiystävällinen kunta koordinaatio-

ja työryhmään 2023.

7. Valita kaksi nuorisovaltuuston edustajaa Vihdin liikenneturvallisuustyöryhmään vuodeksi

2023

8. Valita kaksi nuorisovaltuuston edustajaa Harrastamisen Suomen mallin ohjausryhmään.

9. että Lautakuntiin, UNICEFIN:n lapsiystävällinen kunta koordinaatio- ja työryhmään sekä

Vihdin liikenneturvallisuustyöryhmään valittujen edustajien, jotka jatkavat seuraavalle vuodelle

2024 nuorisovaltuutettuina tulee edustajakausi kestämään siihen asti kunnes seuraavan

vuoden nuorisovaltuusto järjestäytyy tammikuussa 2024. Vuonna 2023 nuorisovaltuutettuina

lopettavat edustajakausi tulee edustajakausi kestämään 31.12.2023 asti.

Käsittely

Päätös:

13. Esitykset

Selostus Kuullaan aiheesta esittelijän johdolla, valmisteltu etukäteen.

a) Ryhmän sääntöjen hyväksyminen

Valmistelija: -
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Esittelijä: Johanna Haarahiltunen

Oheismateriaali Nuorisovaltuuston säännöt 2023 - Google Docs

Nuorisovaltuuston säännöt 2023

Selostus Toimintasäännön tueksi nuorisovaltuusto valmistelee itsellensä vuodeksi 2023 säännöt

yhteiselle kanssakäymiselle, niin että nuorisovaltuusto pystyy turvaamaan mukavan

nuvakokemuksen kaikille.

Säännön on valmisteltu NuvaStartissa.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä oheismateriaalista löytyvät nuorisovaltuuston säännöt

vuodelle 2023

Käsittely

Päätös:

b) Kevään aikatauluttaminen - vuosikello

Valmistelija: Johanna Haarahiltunen, johanna.haarahiltunen@vihti.fi

Esittelijä:

Oheismateriaali -

Selostus Kevään ja syksyn alussa nuorisovaltuusto päättää seuraavaksi puoleksi vuodeksi alustavat

yleiskokousaikataulut.

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää kevään alustavat kevään yleiskokousaikataulut.

Käsittely

Päätös:

c) Nuorten vaalit 2022

Valmistelija: Andreas Dimitriou, andreas.dimitriou07@gmail.com

Esittelijä: Andreas Dimitriou, andreas.dimitriou07@gmail.com

Oheismateriaali Nuorten vaalit - Allianssi (nuorisoala.fi)
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Selostus “Nuorten vaalit järjestetään peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja
muussa nuorisotoiminnassa eduskuntavaaleissa 2023. Nuorten vaalien äänestysaika on
6-17.3.2023.
Nuorten vaalit on kaikille nuorille suunnattu vaalitapahtuma, jossa nuoret tutustuvat
vaaleihin ja harjoittelevat äänestämistä. Nuorten vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita
kuin varsinaisissakin vaaleissa ja oppilaat ja opiskelijat toimivat itse vaalitoimitsijoina.”

Päätösehdotus: Vihdin nuorisovaltuusto päättää järjestää Nuorten vaalit yhteistyössä halukkaiden Vihdin

yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vetovastuussa vaaleista tulee olemaan

Vihdin nuorivaltuusto ja halukkaiden vihdin koulujen oppillas- ja opiskelijakuntien hallitukset.

Nuorten vaaleja valmistelemaan ja toteuttamaan nimetään nuorisovaalitoimikunta 2023,

johon ehdotetaan jäseniksi kuutta koulutoimikunnan jäsentä jotka edustavat laajasti vihdin

alueen kouluja. Vaalitoimikunnan keskuudesta valitaan puheenjohtaja.

Toimikunta huolehtii koulujen kanssa vaalien suunnittelun aloittamisesta sekä tarkemmasta

työnjaon.

Käsittely

Päätös:

14. Muut esille tulevat asiat

Selostus Mikäli kokouksen aikana nousee esille, jokin esityslistasta poikkeava asia ja se halutaan

käsitellä, käsitellään se tässä kohdassa.

Käsittely

Päätös:

15. Ideointi

Selostus Mikäli kokouksen aikana nousee esille asia, joka on hyvä huomioida jatkossa tai toivotaan

selvittävän seuraavaan kokoukseen mennessä, on se hyvä nostaa tässä kohtaa.

(toivomusponsi)

Käsittely

Päätös:

16. Seuraava kokous

Päätösehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
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Päätös:

17. Kokouksen päättäminen

Päätös:

______________________________

Tilapäinen puheenjohtaja Andreas Dimitriou

_______________________________

Sihteeri Aurora Nieminen

_______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi

______________________________

Pöytäkirjantarkastaja Etunimi Sukunimi
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