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§ 77

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen
jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Tuhola ja Juhani Yli-Hinkkala.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 78

Viestintäohjelma

Diaarinumero

DKAN/21/06.00/2017

Valmistelija

Tiina Mylläri

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.10.2016 perustettu viestintätyöryhmä on
laatinut seurakunnalle yhteisen viestintäohjelman. Viestintäohjelma on tarkoitettu niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin kaikkien seurakuntalaisten
viestintätyön tukemiseen ja rohkaisemiseen.
Viestintäohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon seurakuntamme strategia
2016-2020 sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma
”Viestintä 2020!”. Näiden pohjalta viestintätyöryhmä kokosi seurakunnan
oman viestintäohjelman ke-väällä 2017.
Viestintäohjelma ei ole viestinnän ja tiedotuksen käyttöön tarkoitettu tarkka
ohjeistus, vaan se linjaa koko seurakunnan viestinnän suuntaa ja tahtotilaa
vuoteen 2020. Jokainen yksittäinen työntekijä tai seurakuntalainen voi poimia
ohjelmasta sellaisia viestintäkäytänteitä, jotka hän kokee mielekkääksi
omassa tehtävässään. Lisäksi viestintäohjelman avulla eri työaloille toivotaan
keskustelua viestinnän roolista, sen kehittämisestä sekä erilaisista
viestintäkäytänteistä. Viestintäohjelma nostaa esiin viestinnän
monimuotoisuutta ja tärkeyttä seura-kunnan toiminnassa.
Kangasalan seurakunnan viestintäohjelma 2020 on esitelty kirkkovaltuustolle
seminaarissa 22.4.2017. Ohjelma on ollut työntekijöiden nähtävillä ja
kommentoitavissa 16.5.2017 alkaen. Kommentteja tai muutosehdotuksia ei
ole ilmaantunut.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan viestintäohjelman.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 79

Kirkollisvaalien viestintäyhteistyö

Diaarinumero

DKAN/29/06.00/2017

Valmistelija

Tiina Mylläri

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen seurakuntayhtymän viestintä on ehdottanut seurakuntavaalien
2018 viestintäyhteistyötä Tampereen ympäristöseurakuntien (Kangasala,
Nokia, Lempäälä, Pirkkala ja Ylöjärvi) kanssa. Alustava suunnitelma kulkee
nimellä vaalilitto 18. Tarkoituksena on vaaliviestintä ja tiedotus yhteistä
kampanjointia toteuttamalla sekä yhteisen työntekijän suunnittelu- ja
koordinointityötä hyödyntämällä. Viestintäyhteistyön ehdotus on esityslistan
liitteenä.
Tampere on luvannut osallistua koordinaattorin kulujen maksuun 50%:lla niin,
että toinen 50% jää muiden seurakuntien maksettavaksi. Kangasalan
seurakunnalle tämä tarkoittaa n.6000 euron määrärahaa. Lisäkuluja tulee
yhteisestä mainonnasta (esim. julkiset mainokset, painotuotteet). Nämä
mainoskulut jaettaisiin seurakunnan jäsenmäärän mukaan suhteutettuna.
Lähtemällä mukaan viestintäyhteistyöhön seurakunta saa tukea
viestinnälleen. Yhteisen kampanjoinnin avulla saamme käyttöömme yhteisen
visuaalisen ilmeen, yhteistä mainostilaa sekä tukea sosiaalisessa mediassa
viestimiseen. Kangasalan seurakunnalla on mahdollisuus hyödyntää vistinnän
eri osa-alueiden ammattilaisia.
Kirkollisvaalien viestintäyhteistyön mahdollistamiseksi kootaan tiimi, johon
kuuluvat Tampereen seurakuntayhtymän palkkaama kampanjakoordinaattori,
ympäristöseurakuntien tiedottajat sekä Tampereen seurakuntayhtymän
viestinnän graafinen asiantuntija, sosiaalisen median asiantuntija ja video- ja
valokuvauksen asiantuntija. Tämä tiimi aloittaisi toimintansa jo loppuvuoden
2017 aikana.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunta lähtee mukaan
Kirkollisvaalien viestintäyhteistyöhön Tampereen seurakuntayhtymän
viestinnän ehdottamalla tavalla.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää, että ”vaaliliitto18” lähettää
paikallisseurakuntiin hyväksyttäväksi vuoden 2018 vaalien talousarvion
syksyn 2017 aikana.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 80

Lastenohjaajan valinta

Diaarinumero

DKAN/30/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto päätti11.4.2017 (§ 58), että yksi lastenohjaajan työsuhde
tullaan täyttämään kevään 2017 aikana. Aiemmin kyseistä tehtävää on
hoidettu määräaikaisen oppisopimusopiskelijan toimesta.
Avoimesta tehtävästä ilmoitettiin Kangasalan seurakunnan kotisivuilla, Mol:n
sivuilla sekä hakupalvelu Oikotiessä. Hakuaika tehtävään päättyy esityslistan
lähettämisen jälkeen (1.6.2017), joten hakijayhteenveto annetaan
kirkkoneuvoston kokouksessa. Määräaikaa mennessä hakemuksia
vastaanotettiin 15 kappaletta.
Valintaryhmään kuului henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen, lapsityönohjaajat
Katja Kohonen ja Tiia Ritola sekä kirkkoherran ollessa estynyt talousjohtaja
Annu Kuusisto.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita lastenohjaajan tehtävään Hanna Uuotilan.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden
koeaikaa. Palvelussuhde alkaa 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 81

Seurakuntapastorin valinta

Diaarinumero

DKAN/13/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä
Kirkkoneuvosto päätti11.4.2017 (§ 67), että avoimeksi tullut
seurakuntapastorin virka täytetään. Seuraavin ehdoin:
1

Viran työalaksi määritellään valintahetkellä nuorisotyö, virkaan valitun
tulee hyväksyä mahdolliset myöhemmät muutokset työnkuvaan.

2

Valitun henkilön tulee aloittaa tehtävässään viimeistään 1.9.2017.

3

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

4

Viran vaativuusryhmä on 601.

5

Päätös lähetetään tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin
virkamääräyksen antamista varten.

Avoimesta tehtävästä ilmoitettiin Kangasalan seurakunnan kotisivuilla, Mol:n
sivuilla, hakupalvelu Oikotiessä, Tampereen hiippakunnan sivuilla sekä evl.fi
sivuilla. Lisäksi tehtävästä ilmoitettiin Kotimaalehdessä 4.5.2017.
Määräaikaan 15.5.2017 mennessä vastaanotettiin 43 hakemusta, joista
valintaryhmä päätti haastatella 9 hakijaa.
Valintaryhmään kuului kirkkoherra, hallintokappalainen, johtava
nuorisotyönohjaaja, henkilöstöpäällikkö, Timo Villgren, Henriikka Tarri sekä
Lotta Silvan.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää pyytää Tampereen tuomiokapitulilta
virkamääräyspyyntöä Heidi Pitkäselle.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 82

Seurakuntapastori Marjo Ihalaisen irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Marjo Ihalainen on 26.5.2017 päivätyllä kirjeellään
ilmoittanut irtisanoutuvansa seurakuntapastorin virasta 11.9.2017 lukien
tullessaan valituksi Anjalankosken seurakunnan diakonian virkaan.
Eron myöntää Tampereen tuomiokapituli.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seurakuntapastori Marjo Ihalaisen
26.5.2017 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen.
Lisäksi kirkkoneuvosto pyytää virkamääräystä vapautuvan viran hoitamiseen
pastori Heikki Revolle 11.9.2017 lähtien.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 83

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
Asiat:
1. Kirkkoneuvoston kokoukset loppuvuonna: 4.7, 8.8, 12.9, 17.10, 7.11 ja
12.12.
2. Kirkkovaltuuston kokoukset loppuvuonna 12.7 ja 15.11
3. Arvio kirkollisveron kehityksestä tulevina vuosina Suomessa

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 84

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

8
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

81-84

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

77-80

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
77-81

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassaSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Pöytäkirja
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Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

