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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Toni Forsblom avasi kokouksen.
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NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON
VAHVISTAMINEN (2/1)
Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen
ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken.
Päätösehdotus
Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta
varten ääniluettelo.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston kokouskutsu
on lähetettävä kuntalain 94§ mukaisessa ajassa, joka on neljä päivää ennen kokousta. Kutsut
lähetetään yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille 4.12.2018. Kokouskutsuun on liitetty
tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu myös Turun Sanomissa.
Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
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Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla
päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi
Päätös
Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Karri Lehtosen ja Jukka Rantalan. Pöytäkirja
tarkastetaan 12.12.2018 klo 10.00-16.00 välisenä aikana.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän
esityslistaan ja hyväksyy sen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TOIMINTA-JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2021(2/2)
Yhtymähallitus on käsitellyt 30.8.2018 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 ja talousarvion 2019 suuntaviivat.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 ja talousarvion 2019 laatimisprosessi on käynnissä. Toimintatuottojen osalta varaudutaan 2,5 %
vuoden 2018 ylittävään valtionosuusrahoitukseen. Talousarvioluonnos on ylijäämäinen.
Toiminta- ja taloussuunnitelma on rakenteeltaan uudenlainen. Tulosyksiköitä on aikaisemman sijasta kaksi: Rasekon ammattiopisto ja yhteiset palvelut.
Kuntayhtymällä on tarjota alueen nuorille ja aikuisille riittävästi opiskelijapaikkoja lähivuosina. Yhteistyötä yritysten, alueen työpaikkojen ja kuntien kanssa tehdään aktiivisesti.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat
1. KOSKI-järjestelmään siirtyvien reaaliaikaisten opiskelijatietojen ja rahoitukseen vaikuttavan opiskelijapalautteen organisoiminen ja hallinta,
2. jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta ja riittävän opiskelijavuosikertymän varmistaminen,
3. vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen,
4. vuosityöaikaan siirtymisen myötä tulevien uudenlaisten suunnittelu- ja seurantamallien
käyttöönotto
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5. uuden asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan omaksuminen ja henkilöstön osaamisen parantaminen sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.
Raseko – osa alueensa työelämää –kehittämisohjelma kestää pitkälle 2020-luvulle ja sen tavoitteena on toiminta-alueen kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen
tarjonta.
Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Koulutuksen järjestäjän kilpailukyky turvataan ja toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä,
että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on
tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä. Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia.
Yhteistyötoimikunta käsittelee alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta sekä talousarvioluonnosta 2.10.2018 kokouksessa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tiedokseen edellä esitetyt toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 –
2021 ja talousarvion 2019 luonnokset sekä varausmuutokset ja antaa luvan
viimeistellä ne seuraavaan kokoukseen sekä
2) pyytää jäsenkuntia lausumaan taloussuunnitelmasta 15.11.2018 mennessä,
mikäli kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi halutaan tehdä esityksiä.
1.11.2018 käsittely
Johtava rehtori esitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen. Keskustelun jälkeen lisättiin aluevaikuttavuuden ja kumppanuuden näkökulmaan omistajan näkökulma sekä siihen
liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet sekä sovittiin asioiden käsittelyjärjestyksen muutoksista.
Päätös
Hyväksyttiin täsmennysten jälkeen päätösehdotuksen mukaan.
Käsittely 22.11.2018
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta sekä vuoden
2019 talousarviota 12.11.2018 kokouksessaan. Kuntien lausuntoja on pyydetty 15.11.2018
mennessä. Kirjeitse kunnille on annettu aikaa 21.11.2018 saakka. Käydään kokouksessa läpi
saapuneet lausunnot.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen
vuosille 2019 - 2021 ja siihen sisältyvän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen,
2. esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 - 2021 ja siihen sisältyvän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen hyväksymistä,
3. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2019 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen
perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.
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Kokous 22.11.2018
Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kunnilla ei ole esitettävää kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi eikä huomautettavaa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 – 2021 ja talousarviosta vuodelle 2019.
Naantali on merkinnyt tiedokseen talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman. Kaupunginhallitus toteaa, että jäsenkuntien kanssa ei ole käyty keskusteluja tulevista investoinneista, vaikka investointitasoa suunnitellaan merkittävästi nostettavaksi. Kaupunginhallitus
edelleen toteaa, että investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella, ja että merkittävistä investointihankkeista tulee informoida jäsenkuntia hyvissä ajoin jo valmisteluvaiheessa ennen
päätöksentekoa. Muutoin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021.
Talousarvion osalta Raision kaupunginjohtaja esittää 26.11.2018 kokoontuvalle Raision kaupunginhallitukselle, että huomautettavaa ei ole, ja että Rasekon tulee varautua talousarviossa peruspääoman koron maksamiseen aiempien vuosien tapaan.
Mynämäen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Rasekon talousarviosta 2019 ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2019 - 2021 seuraavaa: Raseko on onnistunut järjestämään toimintansa niin, että kuntayhtymän käyttömenot katetaan pääosin valtion ylläpitäjälle maksamalla
rahoituksella. Näin on syytä toimia jatkossakin. Myös investoinnit on pystytty rahoittamaan
tulorahoituksella ja kassavaroilla. Investointiosassa on varattu vuosille 2019 ja 2020 määrärahaa Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen. Asiakirjoista ei käy ilmi hankkeen käyttötarkoitusta
eikä hankesuunnitelmaa. Hankkeesta ei myöskään ole aikaisemmin informoitu jäsenkuntia.
Mikäli Rasekolla on lisätilan tarvetta, Mynämäki on saneerannut opistolta vapautuneita tiloja
ja ne vapautuvat nykyisestä väistötilakäytöstä viimeistään vuoden 2020 aikana.
Koulutetusta työvoimasta on alueella puutetta, joten opetusta tulee suunnata joustavasti
kuntien ja alueen yritysten tarpeiden mukaan. Vuoropuhelua kuntien, yritysten ja Rasekon
välillä tulee tiivistää ja luoda tähän säännöllinen toimintamalli.
Liitteenä ovat kuntien lausunnot.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen
vuosille 2019 - 2021 ja siihen sisältyvän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen,
2. esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 - 2021 ja siihen sisältyvän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen hyväksymistä,
3. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2019 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen
perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Valtuusto 11.12.2018
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Yhtymähallitus on 22.11.2018 kokouksessaan päättänyt esittää valtuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 sekä talousarvion 2019 hyväksymistä. Tarkastuslautakunta on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.12.2018.
Päätösesitys
Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen
vuosille 2019 - 2021 ja siihen sisältyvän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen,
2. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2019 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen
perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan yhdellä korjauksella sivulle 20, jossa korjattiin oikeaksi
TS 2021 kertynyt ylijäämä.
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS (2/3)
Käsittely 1.11.2018
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä on tarpeen päivittää tulosyksiköiden
muuttumisen ja rehtorien vastuualueiden muutosten vuoksi.
Liitteenä olevan luonnoksen muutokset on huomioitu virkajärjestelyesityksissä sekä vuoden
2018 talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksissa.
Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosääntöluonnosta marraskuun kokouksessa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausuntoa hallintosäännöstä. Lisäksi hallintosääntöä käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Käsittely 22.11.2018
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosääntöluonnosta 12.11.2018 kokouksessaan. Kuntien lausuntoja on pyydetty 15.11.2018 mennessä. Kirjeitse kunnille on annettu aikaa
21.11.2018 saakka. Käydään kokouksessa läpi saapuneet lausunnot.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen ja
2) esittää valtuustolle liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen hyväksymistä.
Käsittely 22.11.2018
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole
huomautettavaa esitettyihin hallintosääntömuutoksiin, jotka ovat tarpeen tulosyksiköiden
muuttumisen ja rehtorien vastuualueiden muutosten vuoksi.
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Lisäksi Mynämäen kunnanhallitus päätti Petteri Huuskosen ehdottamana yksimielisesti esittää, että Rasekon hallintosäännön 19 §:ään kuntayhtymän johtajan/johtavan rehtorin tehtäviin lisätään, että johtava rehtori pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenkuntiin näiden koulutustarpeiden selvittämiseksi.
Keskustelun kuluessa Aappo Kontu esitti Rasekon hallintosäännön 19 §:ään lisättäväksi Mynämäen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että kuntayhtymän johtajan/johtavan rehtorin tehtäviin lisätään, että johtava rehtori pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenkuntiin näiden koulutustarpeiden selvittämiseksi. Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen ja
2) esittää valtuustolle liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Lisäksi päätettiin, että johtava rehtori on yhteydessä Mynämäen kuntaan ja kysyy, mitä erityistarpeita kunnassa on ja millaista yhteydenpidon lisäämistä toivotaan sekä tuo terveiset hallitukseen.
Valtuusto 11.12.2018
Päätösesitys
Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen
hallintosääntöluonnoksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan yhdellä lisäyksellä, joka tehtiin sivulle 10, pykälään § 21
Rehtori. Lisäys oli ”päättää korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta”.
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PERUSSOPIMUKSEN TÄSMENTÄMINEN
Yhtymähallitus esittää hallintosäännössä ja taloussuunnitelmassa yhtymävaltuustolle, että
Raision seudun koulutuskuntayhtymässä on vain kaksi tulosyksikköä: Rasekon ammattiopisto ja yhteiset palvelut. Kahdelle opistolle ei enää ole perusteita eikä tarvetta, koska
ammatillisen koulutuksen järjestämistä säätelee vain yksi laki, tutkinnot ovat samat
nuorille ja aikuisille ja Rasekossa siirrytään vuosityöaikaan, jolloin myöskään aikuiskoulutuskeskusta ei erillisenä tarvita vanhan E-liitteen opettajille. Näin myös hallinnollinen työ vähenee.
Kuntayhtymä on pyytänyt kuntalain 57§:n mukaisesti suostumusta perussopimuksen 2§:n
muuttamiseen siten, että kuntayhtymä ylläpitää 1.1.2019 alkaen vain Rasekon ammattiopistoa. Perussopimuksen muuttaminen edellyttää että 2/3 jäsenkunnista, joiden asukasmäärä
on yhteensä puolet jäsenkuntien asukasmäärästä, on antanut muutokseen suostumuksensa.
Käydään kokouksessa läpi saapuneet suostumukset.

Päätösehdotus
Muotoillaan kokouksessa.
Käsittely 22.11.2018
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Perussopimuksen päivittäminen edellyttää jäsenkuntien valtuuston hyväksynnän siten, että
2/3 jäsenkunnista, joiden asukasmäärä on vähintään puolet jäsenkuntien asukasmäärästä,
hyväksyy sen.
Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnanhallitukset esittävät kunnanvaltuustolle,
että tämä hyväksyy kuntalain 57 §:n mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamisen siten, että kuntayhtymä ylläpitää 1.1.2019 alkaen vain
Rasekon ammattiopistoa. Naantalin kaupungilla ei ole huomautettavaa esitykseen. Raision
kaupunginhallitus käsittelee asiaa 26.11.2018 ja esitys on, ettei kaupungilla ole huomautettavaa perussopimuksen päivityksestä.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen täsmentämisen 2 §:n muuttamisesta siten, että kuntayhtymä ylläpitää 1.1.2019 alkaen
vain Rasekon ammattiopistoa, mikäli 2/3 jäsenkuntien valtuustoista, joiden
asukasmäärä on vähintään puolet jäsenkuntien asukasmäärästä, on vahvistanut
hyväksymisen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Valtuusto 11.12.2018
Maskun valtuusto käsittelee perussopimuksen päivittämistä 3.12.2018 kokouksessaan. Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa ja Raisiossa asia on valtuustossa 10.12.2018. Ruskon
aikataulua ei vielä tiedetä.
Päätösesitys

Päätös

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen täsmentämisen 2 §:n muuttamisesta siten, että kuntayhtymä ylläpitää 1.1.2019 alkaen
vain Rasekon ammattiopistoa, mikäli 2/3 jäsenkuntien valtuustoista, joiden
asukasmäärä on vähintään puolet jäsenkuntien asukasmäärästä, on vahvistanut
hyväksymisen.
Kaikki kuusi kuntaa ovat ilmoittaneet suostuvansa perussopimuksen muuttamiseen. Kunnissa päätöksen on tehnyt valtuusto ja kaupungeissa kaupunginhallitus.

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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LEHTORIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN (2/4)
Yhtymähallitus 22.11.2018
Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön siirtymäajan puitteissa työnantaja voi siirtää
työsopimussuhteiset aikuiskouluttajat suoraan opettajan virkaan. Samassa yhteydessä
Rasekossa on tarpeen tarkastella ammatillisen koulutuksen päätoimisten tuntiopettajien tilanne. Suurin osa heistä ollaan siirtämässä lehtoreiksi.
Raision seudun koulutuskuntayhtymässä on kaikkiaan lähes 150 opettajaa, joista virassa on
vain osa. Lisäksi on virkasuhteisia päätoimisia tuntiopettajia ja työsuhteisia kouluttajia, jotka
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on otettu Rasekon aikuisopisto Timaliin. Jatkossa kaikkien opettajien tulee olla virkasuhteisia.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan listan mukaisten 47 lehtorin
viran perustamista Rasekon ammattiopistoon.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Valtuusto 11.12.2018
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan listan mukaisten 47 lehtorin
viran perustamista Rasekon ammattiopistoon.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. Pykälä päätettiin tarkastaa jo kokouksen yhteydessä.
22

ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Ei ilmoitusasioita
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja
sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Pöytäkirjan vakuudeksi
___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 12.12.2018
___________________________
Karri Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Jukka Rantala
Pöytäkirjantarkastaja
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MUUTOKSENHAKU
1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13-17 ja 22-23
2. VALITUSOIKEUS
Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös
on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
3. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 18-21
KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN
Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34 / PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
VALITUSAIKA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli
ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava.
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4. NÄHTÄVÄNÄ OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävillä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kotisivuilla
www.raseko.fi 13.12-27.12.2018.

