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1. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan kutsu ko-

kouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäi-

vää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käy-

vät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 17.1'.2019

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hallin-
toelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

fohtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.3.1.) mukaan mikäli pu-

heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn, puheenjohtajana toimii palvelus-

vuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijär-
jestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistanhyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan tiedekunta-

neuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneu-

vosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asiary jota ei ole ko-

kouskutsussa mainittu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

3. FT Kaarina Marjasen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 23.1.20L9

FT Kaarina Marjanen on jättänyt25.11.2018 musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitok-
selle anomuksery että hänelle myönnettäisiin musiikkikasvatuksery erityisalana varhaisiän

musiikkikasvatus, dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle,
jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaary julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen

tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosen-

tin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneuvoston
arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee

huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ul-
kopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)
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Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden ai-

kana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väitös-

kirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen

tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja. Pää-

sääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää Kaarina Marjasen kiinnittämistä yli-
opistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Musiikirç taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asian-

tuntijoina toimisivat professori Minna Huotilainen (Helsingin yliopisto) ja Antti Juvonen (Itä-

Suomen yliopisto).

Liitteet:
- FT Kaarina Marjasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että musiikkikasvatuksen, erityisalana varhaisiän musiikkikasvatus, dosen-

fuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Minna Huotilainen (Helsingin yliopisto) ja

Antti Juvonen (Itä-Suomen yliopisto).

Päätös:
Todettiin.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, FT Antti Räihä

Vireille 29.8.2018

FT Antti Räihä on jättänyt 31.5.201"8 historia ja etnologian laitokselle anomuksen, että hänelle

myönnettäisiin historian: Suomen ja sen lähialueiden vertailevan tutkimuksen dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle,

jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen

tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosen-

tin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä mikäli se on tiedekuntaneuvoston

arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee

huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ul-

kopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)
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Liitteet:

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden ai-

kana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väitös-

kirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen

tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja. Pää-

sääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä.

Historian ja etnologian laitos pitää Antti Räihän kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutki-
mustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi asiantuntijoiksi
professori Johanna Ilmakunnaan (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Matti Enbus-

ken (Oulun yliopisto).

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Antti Räihää tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan do-

sentLruriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 1.4.11..2018 aiheesta Isonvihan jälkipyykki ja "politisoitu"
itäraj a arvosanalla kütettäa ä.

- FT Antti Räihän lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 4lläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Todetaanasianflrntijalausunnot.
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaan, että FT Antti Räihällä on yliopistolain (558/2009) 89 $:n edellyttämä opetus-

taito.
- Esitetään, että FT Antti Räihälle myönnetään historian: Suomen ja sen lähialueiden ver-

tailevan tutkimuksen dosentin arvo.

Päätös:

Todettiin.
Todettiin.
Todettiin.
Päätettiin myöntää FT Antti Räihälle historian: Suomen ja sen lähialueiden vertaile-
van tutkimuksen dosentin arvo.

5. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat20lT-202Û I täy-
dennys ja koriauksia aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-

suunnitelmista. Tutkintosäännön (31 $) mukaan opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun lop-
puun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassa-

oloaika ole poikkeuksellisista syistä välttämätön. Edelleen tutkintosäännön (31 $) mukaan kesä- ja tal-
vikoulujen opetussuunnitelmat hyväksytään ennen kesä- tai talvikoulun alkua.
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Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen

tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteutta-

missuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5.2017 .

Rehtori on päättänyt kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajan-

koulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman perustamisesta 7.1..2019. Tutkinto-ohjel-
maan valitaan 1"0 uutta opiskelijaa kevään 20L9 yhteishaussa aloittamaan opintonsa syys-

lukukaudella20\9.

Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulutuksen kandi-

daatti- ja maisteriohjelman opetussuunnitelma on valmisteltu kieli- ja viestintätieteiden

laitoksella ja se on liitteessä 1. Lisäksi liitteessä on korjauksia aiemmin hyväksyttyihin

opetussuunnitelmiin kahden opintojakson opetuskielen osalta.

Liite:
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulutuksen kan-

didaatti- ja maisteriohjelman opetussuunnitelma sekä korjaukset aiemmin hyväksyt-

tyihin opetussuunnitelmiin (asia 5 / liite 1).

Päätösehdotus:
- Päätetään kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulu-

tuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman opetussuunnitelmasta sekä korjauksista tie-

dekunnan aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin kaudelle 2017 -2020 liitteen 1

mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin liitteen mukaisesti.

6. Esitarkastajien määrääminen (Kautonen, Nyberg)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esi-

tarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön(22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikirjoi-

tukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on riit-
tävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkasta-

jan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää

huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytän-

nön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Äsa Palviainen ehdottaa, että FM Mariø Køutosen ruotsin

kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Finskspråkiga inlärøres uttøl øa finlandssuenskø i fritt tøl på olikø

färdighetsniaåer esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Åsø Abetin (Göteborgin yliopisto)
ja professori Hannø Lehti-Eklund (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
yliopistonlehtori Mikko Kuronen ja muina ohjaajina ovat olleet tutkijatohtori Elina Tergujeff

ja tutkijatohtori Riikka Ullakonoja.



\J

Oppiaineen pääedustajA professori Jari Kaukua ehdottaa, että FM Crister Nybergin filosofian

väitöskirjakäsikirjoituksen Philosophicøl Inaestigations on Fiction ønd Communicntion. New In-

sights into understanding,leørning and communication esitarkastajina tulisivat toimimaanprofes-
soriGregory Currie (University of Yorþ UK) ja yliopistonlehtoriLüsøMyyry (Helsinginyliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja toisena ohjaa-

jana professori Sara Heinämaa.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Väittelyluvan myöntäminen (Hilianen, Kärki, Lahti, Varis)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden (huma-

nistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa tehtävän

saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan luvan myön-

tämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämi-

sestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen

antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 29.8.2018 FM Mikko Hiljøsen Suomen historian väitöskirjakäsi-

kirjoituksen Suomaløinen pøikøllispøpisto Ruotsin aaltion røkentøjønø 1550-luaultø 1610-luaun al-

kuun esítarkastajiksi professori Anu Lahtisen (Helsingin yliopisto) ja dosentti, FT Esko M. Lai-

neen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Hiljaselle ja toimitetaan

oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 24.1,0.2018 YTM Køisø Kärjen filosofian väitöskirjakäsikirjoituk-
sen Vocøbuløry of resistant inøction: Cross-discþlinøry perspectiaes to the philosophy of intentionøl

omissions esitarkastajiksi professori Petri Ylikosken (Helsingin yliopisto) ja professori Ran-

dolph Clarken (Florida State University). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM Kärjelle
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 24.10.2018 PsM AnnukkaLøhden naistutkimuksen väitöskirjakä-

sikirjoituksen Bisexuølity in reløtionships - A queer psychosociøl øpproøch esitarkastajiksi profes-

sori Ann Phoenixin (University College Londory Institute of Education) ja dosentti, FT Antu
Soraisen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Lahdelle ja toimi-
tetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 21,.11,.2018 FL Essi Vøriksen kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoi-
tuksen Graphic Humøn Experiments: Frønkensteinian Cognitiae Logics of Charøcters in Vertigo Co-

mics ønd Beyond esitarkastajiksi professori Karin Kukkosen (University of Oslo) ja associate

professor Marco Caracciolon (University of Ghent). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL

Varikselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.



Päätösehdotus:

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Mikko Hiljanen (asia7 / liite 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ YTM Kaisa Kärki (asia7 lläte2)
- Esitarkastajien lausunnot/ PsM Annukka Lahti (asia7 / liite 3)

- Esitarkastajien lausunnot/ FL Essi Varis (asia7 / liite 4)

Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat.

8. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Hiljanen, Kärki, Nenola)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkastus-

tilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohtorin tut-

kinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen on oltava muualla

kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava

tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväskylän

yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväi|täjält tiedekunnan väittelyohjeisiin ja pitää

huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitöskäytän-

teisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnary joka te-

kee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tie-

dekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan arvoste-

lussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vä-

hintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa

arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointi-
lautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilauta-

kuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun päätetään

väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Petri Karonen ehdottaa, että FM Míkko Hiliøsen Suomen

historian väitöskirjakäsikirjoituksen Suomøløiset kirkkoherrøt Ruotsin vøltion rakentaiinø L550-lu-

oultølílT-luuulletarkastustilaisuus pidetään perjantaina 5. huhtikuuta2}l9 klo 12 salissa H320

ja että vastaväittäjänä toimii professori Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena profes-

slri Kustaa H.l. Vilkunø. Oppiaineen pääedustaiA professori Petri Karonen ehdottaa edelleen,

että arviointilautakuntaan nimetään oøstøaäittäjä, professori Anu Løhtinen, prlfesslri løri Oialø

(pj.) ja ytiopistotutkijøHønnøPirinen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tie-

dekuntaneuvoston kokouksessa23.1.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut Professori
Kustaa H.J. Vilkuna ja toisena ohiaajana professori Petri Karonen.



o

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, ettäYTMKøisøKärjen filosofian väi-
töskirjakäsikirjoituksenVocøbuløry of resistant inøction: Cross-discþlinøry perspectiaes to the philo-

sophy of intentionøl omissions tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 23. maaliskuuta 2019 klo 12

salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii professorí Røndolph Clørke (Florida State University) ja

kustoksena professori løri Kaukua. Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa
edelleery että arviointilautakuntaan nimetään aøstnaäittäjä, professori Randolph Clørke, professori

løri Køukua (pj.) ja proþssori Tünø Silvasti. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnet-
tiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.L.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut pro-
fessori Mikko Yrjönsuuri ja muina ohjaajina Arto Laitinen ja Jaakko Kuorikoski.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa , että FM Pirjo Nenolnn etnologían
väitöskirjakäsikirjoituksen Kuoroløuløminen Suomessø: Etnografinen tutkimus performanssistø ta.*
kastustilaisuus pidetään perjantaina 17. toukokuuta 2019 klo 12 salissa 5212 ja että vastaväit-
täjänä toimii tutkija, dosentti, FT MørjøønaVirtønen (Turun yliopisto) ja kustoksenayliopistonleh-

tori lukkø louhki. Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa edelleen, että
arviointilautakuntaan nimetään uøstaaäittäjä, tutkija, dosentti, FT Marjaana Virtanen, professori

Outi Fingerroos (pj.) ja yliopistotutkija Susønnø Nüranen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastuk-
seen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa12.12.2018. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut yliopistonlehtori Jukka Jouhki ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Pöysä.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Ilmoitusasiat

Yliopiston tilinpäätös valmistuu kuluvalla viikolla ja yliopistojen uusi rahoitusmalli on jul-
kistettu.

Rehtori Hämäläinen on tehnyt päätöksen OPS-linjauksista

Profilointialueiden 5. haku meneillään ja seuraavaksi prosessissa siirrytään haastatteluihin
muutaman viikon kuluttua.

Mainzin yliopisto on pyytänyt ]YU:tä kumppaniksi EU:n European Universities Initiative -

rahoitushakemukseen, joka liittyy uudenlaisen eurooppalaisen opetusyhteistyöverkoston
rakentamiseen.

EduFutura-yhteistyön kehittämistä on jatkettu EduFuturan johtoryhmän seminaarissa

21,.1..2019.
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Vaasan liikkeenluovutukseen liittyvä viimeinen siirtohaku Vaasan yliopiston opiskelijoille
järjestetään helmikuussa2019. Tiedote opiskelijoille lähetetään kuluvalla viikolla.

Seuraavan KARVIn auditoinnin kohteena tulevat olemaan humanistis-yhteiskuntatieteelliset
alat.

10. Kokouksen päättäminen
Dekaani päätti kokouksen kello I1.06

Jyväskylä ssä 23 t1..2019

Puheenjohtaja tta Luukka

Kokouksen sihteeri Paananen

Pöytäkirjan tarkastaja Sokka

Pöytäkirjan tarkastaja hönen
f


