KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KUNNAN KOULUTOIMI
Hallinto, peruskoulut, esiopetus ja koululaisten aamu-ja

il+apäivä+oimin+a
Toimin+a-aja+us:
Perusopetus
Karvian koulutoimen tavoitteena on kasvattaa karvialaisista nuorista persoonaltaan ja itsetunnoltaan terveitä

yhteistoimintaan kykeneviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana saavuttavat omiin kykyihinsä ja
taipumuksiinsa verrattuna mahdollisimman hyvän tieto-ja taitotason ja suorittavat perusopetuksen
oppimäärän sekä hakeutuvat ja pääsevät toisen asteen koulutukseen.

Esiopetusta annetaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena samoin kuin pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville lapsille. Toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus
yhdessä kotien kanssa ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen.
Koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaa tarjottiin 1.-2. luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Sitä
järjestettiin aamu-ja iltapäivätoimintana yhtenäiskoululla. Koulunkäyntiavustajatja ryhmäperhepäivähoitaja
vastasivat pääosin toiminnasta. Toiminta oli maksullista.

Lautakunnan kokoonpano:
Lautakunta kokoontui 9 kertaa.

Lautakunta 1-12/2018 (9 kokousta)
Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia) Varajäsenet
Haavisto Jonna pj.(4) Salo Merja (5)
Isotalo Aila vpj (8). Lintoja Turkka
Lähdekorpi Marko (9) Viitala Ilkka
Nivus Jori (7) Tuuliniemi Teemu (1)
Halmela Kari (6) Ala-Korte Kalevi
Huhdanmäki Tuire (9) Hautaluoma Kaija
Koivuniemi Tanja (9) Kytömäki Arja
Lisäksi kokouksiin osallistui:
Hanna Vainionpää, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä (8)
Jonna Haavisto, vs. päivähoidonohjaaja (1)
Reetta Lepistö, päivähoidonohjaaja ( 2)
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (5)
Arimo Koivisto (3)
Nevala Mimosa (nuva) (2)
Voitto Raita-aho kunnanhallituksen pj. (1)
Tarja Hosiasluoma, kunnajohtaja (2)
Kati Ojaniemi, vs. koulutoimenjohtaja (2)

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelljset tavoi+teet:
Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun
alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren

kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedollisten
valmiuksien opettaminen.

Tavoitteet

Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta. Laadun
arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa.
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen
sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa,

työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.
Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä
ennaltaehkäisevällä toiminnalla.
Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen
sekä yrittäjyyteen.
-jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa yläkoulun tuntimäärän
pudotessa

- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle
Tavoitteena on, että oppivelvollisuuskoulun jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja
jatkokoulutuspaikka.

Tavoitteiden toteu+umis+a kuvaavat tunnusluvut v. 2018
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)
Kasvatus- jaopetuslautakunta

Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Koulutoimi
yhteensä 5100
Kansalaisopisto 5300
Muu koulutus 5400
Kirjastotoimi 5500
Päivähoito ja lasten
kotihoidon tuki 5600
Kaikki yhteensä (netto)

Budjetti, netto

Toteutuma, netto

Käyttö%
31 329
58
77870
96
5369
94

Poikkeama

75292
2175851
83571

43962
2 097 981
78202

2334714

2 220 145

114569

95

31 200

34658

-3458

111

9000

6408

2592

71

99949

95750

4199

96

579 378

621 434

-42 056

107

3 054 241

2 978 395

75846

98

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteu+umisesta:
Yleistä:
Tavoitteet esi-ja perusopetuksessa on voitu saavuttaa melko hyvin. Vuosi 2018 oli Karvian Yhtenäiskoulun
Opinpolun ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jossa saman koulun alla ovat kunnan kaikki esi-ja
perusopetuksen oppilaat.
Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen, tasa-arvon
edistämiseen, tutor-toimintaan, kielenopetuksen varhentamiseen sekä koulunkäyntiavustajan

palkkaamiseen. Koulukuraattorinpalvetut sekä koulupsykologipalvelut Karvia ostaa Kankaanpään
kaupungilta. Kuraattori on yhden 1,5 päivää viikossa ja psykologi 1 päivän viikossa Karviassa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:
Kasvatus-ja opetuslautakunta päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueellaan
kokouksessaan 6.10.2014. Päätöksen mukaan jokainen johtava viranhaltija toimittaa lautakunnalle kirjallisen

raportin sisäisen valvonnan selonteosta vuoden loppuun mennessä käsiteltäväksi. Kasvatus-ja
opetuslautakunta on nimennyt keskuudestaan kolme edustajaa suorittamaan sisäistä valvontaa.

Lautakunnan edustajat sihteerinään koulutoimenjohtaja kävivät suorittamassa tarkastuksia ja haastatteluja.
Tarkastusten raportti toimitettiin kunnanhallitukselle. Vuoden 2018 sisäisessä tarkastuksessa todettiin, että
edellisen toimintavuoden raporttiin kirjatut toimet on toteutettu. Teknisen toimen vastuulla olevissa asioissa
oli edelleen puutteita.

Sisäisessä tarkastuksessa päätettiin kiinnittää huomiota laatukäsikirjaan ja siihen liittyen aiemmin
painopistealueeksi valittuun erityisopetukseen. Erityisen tuen ja tehostetun tuen suunnitelmat ovatVVilmassa
sekä opettajien että huoltajien nähtävillä ja pidetyistä palavereista tehdään aina VVilmaan merkintä. Tiedon
kulkuun liittyen on tehty työtä jota jatketaan.
Kasvatus-ja opetustoimen merkittävimpinä riskeinä voidaan tunnistaa edelleen uuden yhtenäiskoulun

toiminnan käynnistymiseen liittyvät toiminnalliset riskit sekä tiedon siirtymiseen erityisopettajalta
aineenopettajalle liittyvät riskit.

Henkilöstön maara31.12.2018:
Opettajat 22 (vakituiset, määräaikaiset, sivutoimiset)
Keittiöhenkilökunta 3 (vak.)
Toimistosihteeri 1 (vak.)
Koulunkäyntiavustajat 12 (6 vak. / 6 määräaikaista)
Koulukuraattori 1,5 pv/vko (kuntien yhteinen)
Koulupsykologi 1 pv/vko (kuntien yhteinen)

Kunnan koulutoimi v. 2018
TALOUSARVIO

TOTEUMA

58240

100588

42348

TOIMINTAMENOT

2 303 954

2 320 733

NETTO

2245714

2220145

TOIIVIINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

16779

89000

72221

25569

89000

114569

332 283
430 693

Peruskoululaisia oli keskimäärin 193 ja heistä esioppilaita 20. Oppilasmäärä oli vähentynyt 11 oppilaalla
edellisvuoteen verrattuna. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 2 oppilasta.

Koulukuljetusoppilaita oli keskimäärin 131. Päättötodistuksen saivat kaikki 9. luokan 27 oppilasta ja he saivat
jatko-opiskelupaikan toiselle asteelle. Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2018 sikana arvioitua suurempi
sijaisten, perhevapaiden sekä avustajien osalta. Lisämäärärahaa tarvittiin toimintavuoden 2018 aikana
henkilöstökuluihin.

Tilastointipäivä 20.9.2018
Lv. 2017-2018
Yhtenäiskoulu

INVESTOINTIOSA
Investointeja ei ollut.

Yht. 0-

Esiopp.

20

1
2
9 20

3
22

4
16

5
21

6
19

6
127

7 8
27 24

9
15

yht. 7-

Yht. 0-

9
66

9
193

Kansalaisopisto (Sas+amalan koulu+uskun+ayh+ymä, Pe+äjä-opis+o)
Toimin+a-aja+us lyhyesti kuten talousarviossa:
Kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on vastata toiminta-alueen asukkaiden

koulutuksellisiin tarpeisiin sekä vaalia ja ylläpitää alueen perinteitä. Koulutus painottuu taide-ja taitoaineisiin
sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Kansalaisopistotoimintaan kuuluu myös taiteen perusopetus.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Asiakkaiden määrään ja tarpeiden muutokseen reagoivalla valmistelulla ja päätöksenteolla pyritään
varmistamaan voimavarojen riittävyys ja taloudellinen liikkumavara.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kalenterivuonna 2018 Karviassa toteutui 59 kurssia, joille osallistui 117 miestä ja 483 naista. Bruttoopiskelijoita oli yhteensä 600. Tavoitteeksi asetetusta 1608 opetustunnista toteutui 1573.

Sanallinen perustelu tavoitteiden to+eutumjsesta:
Kurssi-ja osallistujamäärä laski edellisestä vuodesta, mutta toteutuneita tunteja oli kuitenkin edellisvuotta
enemmän.

Henkilöstön määrä 31.12.2018: ei henkilöstöä
v.2018
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTAMENOT

31200

34658

3458

NETTO

31 200

34658

3458

TOIMI NTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

240

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Muu koulutus (musiikkiopisto)
Toimin+a-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:
Musiikin opetusta ostetaan Kankaanpään musiikkiopistolta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset +avoi++ee+:
Tavoitteena on tarjota musiikin opetusta kaikille, jotka täyttävät pääsyvaatimukset.

Tavoitteiden toteutumis+a kuvaavat tunnusluvut:
Oppilaita oli keskimäärin 8. Oppilasmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta kahdella oppilaalla. Kiinnostus
musiikin opetuksen lisääntymistä kohtaa näkyy myös musiikkileikkikoululaisten määrässä.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Oppilaat ovat sitoutuneet aktiiviseen ja mielekkääseen opiskeluun, koska keskeyttäneitä on melko vähän ja
vaadittuja tasoja ja tutkintoja on suoritettu.

v.2018
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

9000

6408

2592

TOIMINTATULOT
TOIMINTAMENOT
NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

288

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

KIRJASTOTOIMI
TOIMINTA
Toiminta-aja+us:
Kirjaston tehtävänä on olla kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan
ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit+eet:
Karvian kunta on ostanut kirjaston johtajan palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto on osa
Satakunnan yleisten kirjastojen verkostoa, Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista yhteisistä
asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä, minkä jäseniä kaikki Satakirjastot ovat ja missä kaikilla on
yhtäläinen äänivalta ja edustus. Satakirjastoilla on mm. yhteiset aineisto-ja asiakasrekisteri, verkkokirjasto,
käyttösäännöt, kokoelmastrategiaja maksukäytännöt. Tavoitteena on, että asiakkaat näkevät Satakirjastot
kokonaisuutena, tehdä Satakirjastoista luonnollinen osa ihmisten elämää sekä tarjota samat palvelut kaikille
Satakirjastojen asiakkaille asuinpaikasta riippumatta. Jonkin verran tilanteeseen vaikuttaa kyseisen
kunnan/kirjaston oma taloudellinen tilanne. Toisaalta yhteistyössä on voimaa ja Satakirjastoilla kimppana
vaikuttavuutta esim. kilpailutustilanteissa.

Kokoelmiaan kukin Satakirjasto kehittää omatoimisesti, mutta maakunnallista kokoelmaa silmällä pitäen.
Satakirjastojen yhteisessä kokoelmastrategiassa annetaan käytännön tavoitteita koskien mm. hankintojen
määrää, poistojen osuutta kokoelmista, kokoelman ikää ja ajantasaisuutta, kiertonopeutta jne. Kokoelmien
tulee olla ajantasaisia, kiinnostavia ja houkuttelevia.

Kokoelmastrategiassa mainitut kirjastojärjestelmän toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus, aineiston nopea
liikkuminen Satakirjastojen välillä ja esim. sähköisen valikoiman kehittäminen ovat Satakirjastoissa hyvällä
taialla ja suoremmin riippuvaisia Satakirjastojen johtoryhmän päätöksistä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Yleisten kirjastojen tilastojen kertomaa vuonna 2018:
kokoelmat yht. 44 977 nidettä; kirjakokoelman koko 41 344 nidettä; kirjojen määrä vähentynyt v:een
2017 verrattuna 1,06%
kirjahankintojen määrä 1426 nidettä (593,42 nidettä /1000 as); kirjahankinnat vähentyneet 22,03 %
v:een 2017 verrattuna
kokonaislainaus 28 284 lainaa; kokonaislainaus kasvanut v:een 2017 verrattuna 4,61 %,

kirjalainauksen kasvu 5,74 %
seutulainaus muista Satakirjastoissa kasvussa: v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl; v 2016: 1184 kpl
myös muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä kasvussa: v 2018: 3569 kpl; v 2017:

2346 kpl; v 2016: 1286 kpl

tapahtumia (ml. satutunnit) 21 kpl, osallistujia yht. 132 hlöä
käyttäjäkoulutuksia (ml. kirjavinkkaus) 7 kpl, osallistujia 123 hlöä
Näyttelyitä ja tapahtumia:
AnniHautalantaidenayttely5.11.-16.11.2018

Ulla Arkon ja Anni Hautalan vierailu 6.11.2018
Pauli Karmalan runoilta 8.11.2018

Lukukoira Nalan vierailu 15.11.2018

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Tilastoista pistää selvimmin silmään lainausmäärän kasvu vs. uutuushankintojen määrän väheneminen.

Kirjahankintojen osalta vähennystä on tapahtunut peräti 22,03 % ed. v:een verrattuna, mutta kirjojen lainaus
on samalla lisääntynyt 5,74 %. Uutuushankintojen määrän laskua selittää kirjojen hinnannousu. Myös
Satakirjastojen nykyinen hankintasopimus on hivenen aiempaa epäedullisempi. Silti Karviassa päästään

vielä Satakirjastojen kokoelmastrategiassa määriteltyyn tavoitteeseen uutuushankintojen
vähimmäismäärästä, mikä on 300 - 400 nidettä /1000 as.
Lainausta on ainakin omalta osaltaan lisännyt koululaisille kehitetty lukudiplomi, jonka opettajat ovat ottaneet
innolla vastaan. Kirjastoa tehdään tutuksi lapsille myös n. kerran kk:ssa pidettävien satutuntien avulla.

Lapset ja nuoret säilyvät kirjastolle edelleen tärkeänä kohderyhmänä siitäkin syystä, että sujuvan lukutaidon
kehittyminen vaikuttaa heidän oppimistuloksiinsa myös myöhemmässä vaiheessa elämää.
Seutulainauksen suosio on Karviassa hiukan vähäisempää kuin joissakin muissa Satakirjastoissa, mutta sitä
voi selittää seutulainauksen vähäisen tunnettavuuden lisäksi oma laaja kokoelma. Seutulainauksen tarve ja

suosio lisääntyy uutuushankintojen määrän vähentyessä sekä palvelun arkipaiväistyessä ja tullessa riittävän
tutuksi paikallisille.
Kirjaston kokoelmissa on edelleen paljon vanhaa aineistoa, mikä voidaan nähdä sekä etuna että haittana.
Kokoelma on laaja ja monipuolinen, mutta osin vanhentunut, vie paljon tilaaja on hankala käsitellä. Nopeat,
maksuttomat seutukuljetukset mahdollistavat esim. varastoinnin aiempaa suuremman "ulkoistamisen" muihin

Satakirjastoihin. Päävarastointivastuu Satakirjastoissa on Porilla ja Raumalla. Näihin kokoelmiin, samoin kuin
kaikkiin Satakirjastojen kokoelmiin yleensäkin, pääsee kuka tahansa karvialainenkin helposti käsiksi.
Kokoelmatyö jatkuu edelleen keskeisenä kehittämisen kohteena.
Tilojen viihtyisyyttä on lisätty mm. uusin kalustehankinnoin. Lisäksi kirjastoon hankittiin muutama tabletti,
joista yksi pyhitettiin sähköisen lehtivalikoiman käyttämiseen ja löytyy lehtienlukupöydältä.
Henkilöstön määrä 31.12.2018: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko. Tarvittaessa tilapäistä
työvoimaa esim. lomien ajan.

v. 2018
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

840

1 971

1 131

TOIMINTAMENOT

100789

97722

3067

99949

95750

4199

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET

ERÄT

8379
51 046

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

PÄIVÄHOITO JA LASTEN KOTIHOIDONTUKI
VARHAISKASVATUS, LASTEN LEIKKITOIMINTA, LASTEN KOTIHOIDON TUKI SEKÄ
PERHETYÖ
TOIMINTA
Toiminta-ajatus: Tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea päivähoidossa olevien lasten
vanhempia kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista
kehitystä ja mahdollistaa vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen
kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimii Karvian kunnan
varhaiskasvatussuunnitelma.
Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on ennaltaehkäisevää
lastensuojelutyötä, jolla pyritään saamaan apu ajoissa sitä tarvitseviin perheisiin. Perhetyö on
perheiden tukimuoto, joka vähentää muita lastensuojelullisia toimenpiteitä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: tavoitteena on järjestää jokaiselle
hoitopaikkaa tarvitsevalle lapselle turvallinen hoitopaikka sekä toteuttaa laadukasta toimintaa
määrärahojen puitteissa.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Päivähoidossa olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2018
Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä
ryhmäperhepälväkoti Onnimannissa.
ikä kokopäivähoito (yli 51) osapäivähoito (alle 51)
13 lasta
1 lapsi
3-5 -vuotiaat
48 lasta
2 lasta
6 -vuotiaat
11 lasta
61 lasta
14 lasta
yhteensä
alle 3 -vuotiaat

Lapsia yhteensä 75 lasta, joista 61 lasta kokopäiväistä, 14 lasta osapäiväistä.
Läsnäolopäiviä vuoden aikana 10 984
kokopäiväisiä 9636, osapäiväisiä 1348
Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo laajeni aamun

osalta, mutta iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa ei järjestetty.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Hoitopaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle. Karviassa ei ole rajattu
lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.

Määrärahoissa ylitystä tuli palkkojen osalta. Palkoissa ylitys johtui runsaasta sijaisten määrästä
vuonna 2018.

Henkilöstön määrä 31.12.2018
Päiväkodissa
2 lastentarhanopettajaa, joista toinen sijainen

5 lastenhoitajaa, joista yksi sijainen ja yksi määräaikainen

1 keittäjä
Pariperhepäivähoidossa
2 perhepäivähoitajaa
Ryhmäperhepäivähoidossa
3 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 avustaja

1 päivähoidon ohjaaja
Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä
Lasten leikkitoiminta 1 määräaikainen ohjaaja
Lasten leikkitoimintaa järjestettiin Kirkonkylän koululla 4.6. - 29.6.2018 sekä Saran koululla 2.7. 13.7.2018. Lapsia toiminnassa oli mukana keskimäärin 13 lasta/päivä. 1 määräaikainen työntekijä.

POIKKEAMA

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMI NTATULOT

75000

96934

21 934

TOIMINTAMENOT

650 078

718 368

68290

4300

-63 990

NETTO

575 078

621 434

46356

4300

42056

SUUNNITELMAN
IVIUK. POISTOT
LASKENNALLISET

ERÄT

INVESTOINTIOSA, investointeja ei ollut.

82500

TA-MUUTOS

MUUTOKSEN
JÄLKEEN

