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VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015
Aika:

7.11.2015 klo 12.48-15.40

Paikka:

Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki

Läsnä:

Ruoho, Olli
Soini, Jani
Hakala, Kalle
Hartikainen, Kaisa
Haukipuro, Martta
Hurmalainen, Juha
Hyvönen, Paula
Hörman, Ari
Jakala, Jouko
Kiili, Markus
Kiviniemi, Katri
Koikkalainen, Krisse
Lahti, Päivi
Nurmi, Hanna
Oivanen, Leena
Pyykönen, Päivi
Rainio, Vesa
Rauatmaa, Aila
Rautiainen, Eero
Saarikivi, Marita
Sainio, Ari
Salmela, Hanna
Sario, Kirsi
Sipponen, Kirsti
Sovijärvi, Ava
Tulokas, Anu
Waltari, Tuomo
Manner, Leena
Havukainen, Tarja
Korpikallio, Anu
Dahlsten, Elias
Mikkola, Minnami
Saaranen, Eini

valtuuskunnan puheenjohtaja
valtuuskunnan varapuheenjohtaja
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, §§ 1-12
valtuuskunnan jäsen, §§ 1-12
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen , §§ 1-7
valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, §§ 1-7
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
valtuuskunnan jäsen, §§ 1-7
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan varajäsen, §§ 1-12
valtuuskunnan varajäsen, §§ 1-6
valtuuskunnan varajäsen
valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan varajäsen
opiskelijajäsen
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Naapi, Anna-Maija

opiskelijajäsen, §§ 1-6

Illukka, Elina
Vehkaoja, Marjatta
Nousiainen, Pirkko

hallituksen jäsen
toiminnanjohtaja
talouspäällikkö, Tilipalvelu Elli Oy

Lindström, Miia
Nevas, Mari
Ratilainen, Marja-Leena

valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.48.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös:

Marjatta Vehkaoja valittiin kokouksen sihteeriksi ja Päivi Lahti ja Hanna
Salmela valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla
ääntenlaskijoina

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa
ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 23.10.2015.
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Päätös:

Todettiin 27 valtuuskunnan jäsenen, viiden varajäsenen, kahden
opiskelijajäsenen, yhden hallituksen jäsenen, yhden liiton toimiston
edustajan sekä yhden Fennovet Oy:n edustajan läsnäolo valtuuskunnan
kokouksessa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen
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Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista. Muutettiin 12
§:n otsikko muotoon: Tilintarkastajan valinta vuosille 2015-2016 sekä
toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2016.

5 § Toimintasuunnitelman esittely ja yleiskeskustelu
Liitteet:

Tavoitesuunnitelma 2015 – 2017
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Liiton puheenjohtaja kertoi liiton toimintasuunnitelman 2015 toteutumisesta ja esitteli hallituksen
toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2016.

Päätös:

Valtuuskunta merkitsi liiton puheenjohtajan esityksen ja
toimintasuunnitelmaesityksestä käymänsä keskustelun tiedoksi.

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosille 2016 seuraavin muutoksin:
-

Lisätään kohdan ” Yliopistosektorin edunvalvonta” tavoitteisiin
”Tuetaan jäsenistöä Helsingin yliopiston yt-neuvotteluiden
aiheuttamissa tilanteissa”;

-

Lisätään kohtaan ”Yksilöedunvalvonta”: ”Kannustetaan jäseniä
liittymään työttömyyskassaan. Selvitetään Työnhakuveturin toiminta
ja siihen liittyminen.” Lisätään asiamiesten antamaan
neuvontaluetteloon sana ”työttömyyteen”;

-

Lisätään SOTE-uudistusta käsittelevään kohtaan: ”Markkinoidaan
sitä, että kunnallisen eläinlääkintähuollon päivystys on osa yhteisen
terveyden turvaamista, ja että päivystystä voidaan hyödyntää kuntien
varautumissuunnitelmissa.” Muutetaan yksi terveys muotoon
”yhteinen terveys”;

-

Lisätään kohdan ”Eläinlääkärin profession vahvistaminen”
viimeiseen kohtaan: ”Jatketaan keskustelun herättämistä
jäsenistössä koskien ammatillista autonomiaa sekä mietitään keinoja
jäsenten tukemiseen”;

-

Lisätään kohtaan ”Liitto osallistuu aktiivisesti
eläinsuojelulainsäädännön uudistamiseen”: ”Liitto osallistuu
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa
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kiinnittämällä huomiota siihen, ettei eläinsuojeluasiamiehen viran
lopettaminen ole tarkoituksenmukaista.”;
-

Lisätään kohdan ” Edunvalvonta ja jäsenpalvelut vastaavat eri
jäsenryhmien tarpeita” ensimmäiseen kohtaan: ”Eläinlääkäripäivillä
kerätään jäsenten toiveita liiton toiminnan kehittämiseksi.”;

-

Lisätään kohtaan ”Jäsenkyselyt toiminnan suuntaamisen avuksi”
kohta: ”Selvitetään jäsenten kuuluminen työttömyyskassaan.”;

-

Lisätään kohtaan ”Eläinlääkäripäivät”: ”-päivillä järjestetään
valvontaeläinlääkäreille ohjelmaa”.

Tarja Havukainen ja Anna-Maija Naapi poistuivat.

7 § Talousarvion esittely ja yleiskeskustelu
Liitteet:

Talousarvioesitys 2016
Talousarvion 2016 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2016
Jäsenmaksuohje 2016

Talouspäällikkö Pirkko Nousiainen, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esitteli hallituksen
talousarvioesityksen vuodelle 2016.

Päätös:

Merkittiin talouspäällikkö Pirkko Nousiaisen esitys ja asiassa käyty
keskustelu tiedoksi.

Kirsti Sipponen, Ari Sainio ja Hanna Nurmi poistuivat.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2016

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi vahvistetun
verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan tuloksesta.
Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2016 jäsenmaksu maksetaan
vuoden 2014 verotuspäätöksen tulojen perusteella.
Alennettuun jäsenmaksuun 135 euroa oikeutetuiksi esitetään lisättäväksi uusi ryhmä ”työttömänä
yli 6 kuukautta”.
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Muilta osin jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat
perusteet esitetään pidettävän ennallaan.
Oikaisupyyntö vuoden 2015 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2016
mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

Päätös:

Valtuuskunta päätti
-

pitää jäsenmaksun ennallaan eli se on 1,35 % viimeksi vahvistetun
verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan
tuloksesta siten, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä enintään
490 euroa ja vähintään 135 euroa. Vuoden 2016 jäsenmaksu
maksetaan vuoden 2014 verotuspäätöksen tulojen perusteella;

-

että jäsenmaksuohjeen kohtaan C: Alennettuun jäsenmaksuun 135
euroa oikeutetut, lisätään uusi ryhmä ”työttömänä yli 6 kuukautta”.
Lisäksi kohdan C kaikkiin ryhmiin, jossa on maininta yli 6 kuukautta,
lisätään tarkennus ”kalenterivuoden kertymä”;

-

että muilta osin jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun
alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään
ennallaan.

Lisäksi valtuuskunta päätti, että oikaisupyyntö vuoden 2015 jäsenmaksua
koskien on tehtävä viimeistään 31.1.2016 mennessä. Tätä aiemman vuoden
jäsenmaksua ei oikaista.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2016

Luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään
alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, mikäli luottamushenkilö
on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on eläinlääkäripäiville
ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Esitetään, että alennus
toimielinten puheenjohtajille on 200 euroa ja toimielinten jäsenille 100 euroa. Alennuksen saa
kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä.
Esitetään, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton
tehtävistä. Palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.
Avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot.
Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten
korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla
tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä
kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten
laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot).
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Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista
päivärahaa.

Päätös:

Valtuuskunta päätti, että


luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta
kokouspalkkioita, mutta että heille myönnetään alennus
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään,
mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut
toimielimen toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan
kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on toimielinten
puheenjohtajille 200 euroa ja alennus toimielinten jäsenille 100
euroa. Alennuksen saa kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se
myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden tehtävistä;



avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa
palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin
hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.
Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa
maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot;



matkakustannukset korvataan valtion virka- ja työehtosopimuksen
mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan
korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä
kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten
kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä
taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot).
Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain
vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla on koottuna
muutosesitykset vuoden 2015 talousarvioon.
3218 Internet
Liiton www-sivujen ylläpitopalvelun tarjoaa Finnish Net Solutions. Palvelu maksaa noin 70
euroa/kk. Liiton www-sivut päivitetään liitossa. Keskustelutaulujen ylläpito sekä
jäsentunnistautuminen ostetaan Lääkärikompassi Oy:ltä, hinta on noin 435 euroa/kk. Lisäksi
menokohdassa on muun muassa Fimnet Free (jäsenten sähköpostiosoitteet) noin 620 euroa/kk.
Esitys

Liiton nykyiset www-sivut ovat melko kankeat päivittää ja tekniikka alkaa olla
vanhentunut. Esitetään, että www-sivujen tekniikka uudistetaan. Arvioitu
kustannus on noin 10 000 e.
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3220 Muut jäsenpalvelun kulut
Työterveyslaitokselta on tilattu päivitetty versio työterveysoppaasta. Työ on aloitettu vuonna
2012, työterveysoppaan kuluiksi arvioidaan noin 7 000 euroa.
Esitys

Vuonna 2016 uusitaan Eläinlääkärit joka päivä -esite. Kustannuksiksi arvioidaan
4 000 e.

3900 Poistot koneista ja kalustosta
Esitys

Vuonna 2016 esitetään hankittavaksi uusi tietokone toimituspäällikölle. Kustannus
on 2000 e, josta vuosikuluksi tulee poiston osuus. Vuonna 2015 jouduttiin
hankkimaan viisi uutta tietokonetta, koska koneet olivat jo käyttökaarensa lopussa,
eivätkä ne IT-uudistuksen jälkeen enää toimineet. Koneista ja kalustosta tehdään
25 % poisto.

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2016
Esitys

Senioritapaamisen osallistumismaksuksi esitetään 25 euroa. Osallistumismaksu
sisältää tilavuokran, kahvit ja näyttelymaksun. Tapaamiseen osallistujia on ollut
50-70. Tarjoilu- ja tilavuokrakustannukset ovat noin 1400 euroa ja näyttelymaksu
Fennovet Oy:lle 2,50 e/hlö, kustannukset yhteensä noin 1 550 euroa.

Esitys

Opiskelijavaliokunta on esittänyt, että eläinlääketieteen opiskelijoille, joilla on
praktiikkaoikeudet myönnetään 50 % alennus Eläinlääkäripäivien
normaalihintaisesta osallistumismaksusta. Praktiikkaoikeudet omaavia
eläinlääketieteen opiskelijoita on noin 80. Jos puolet osallistuu Eläinlääkäripäiville
alennettuun hintaan, kustannukset ovat maksimissaan 7 600 e (40 x 382 e/50 %).
Talousvaliokunta esittää, että menettely otetaan käyttöön vuonna 2016 ja sitä on
tarpeen tarkastella vuoden 2017 talousarvion laatimisen yhteydessä.

5201 Tilaustuotot
Eläinlääkärilehden tilausmaksu on 120 euroa/vuosi.
Esitys

Eläkeläisille vuosikerran tilausmaksu nostetaan 50 eurosta 60 euroon.
Opiskelijoille (ei jäsen) tilausmaksu on 70 euroa/vuosi. Muiden pohjoismaisten
liittojen jäsenille tilausmaksu on 70 euroa/vuosi. Lehden irtonumeron hinta on 15
euroa/kpl.

7000 Jäsenmaksut
Esitys

Ryhmään C, Jäsenmaksu 135 euroa, lisätään kohta ”työttömänä yli 6 kuukautta”.

Esitys

Oikaisupyyntö vuoden 2015 jäsenmaksua koskien on tehtävä viimeistään
31.1.2016 (aiemmin 31.7.).
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Valtuuskunnalle jaettiin kokouksessa tarkennettu vuoden 2016 tuloslaskelma-talousarvioehdotus,
päiväys 6.11.2015 sekä talousarvion 2016 perustelut. Täsmennetyssä ehdotuksessa on
seuraavat muutokset:
Ostopalvelut

Internet

tili 3159
tili 4025
tili 5245
tili 3218

24 000 e
7250 e
23450 e
34 500 e

Yleisen toiminnan tulos on 12 750 e (muuttunut verrattuna edelliseen 4 900 e).
Hallitus päätti lisäksi esittää valtuuskunnalle, että Suomen Eläinlääkäriliiton
125- juhlavuoden menot katetaan liittorahastosta.

Päätös:

Valtuuskunta merkitsi tiedoksi kokouksessa jaetun tuloslaskelmatalousarvioesityksen 2016, 6.11.2015 sekä talousarvion 2016 perustelut.
Valtuuskunta hyväksyi
- esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut
vuodelle 2016 sekä
- kokouksessa jaetun materiaalin mukaisin muutoksin talousarvion
vuodelle 2016 perusteluista ilmenevine esityksineen.
Lisäksi valtuuskunta päätti, että Suomen Eläinlääkäriliiton 125- juhlavuoden
menot katetaan liittorahastosta.

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Liite:

Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:
2013–2015
2014–2015
2014–2016
2015–2017

Hanna Nurmi
Elina Illukka (valtuuskunta valitsi kokouksessaan 1/2014)
Markus Kiili ja Katri Kiviniemi
Elias Dahlsten ja Anu Tulokas

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä.
Lisäksi voidaan valita korkeintaan kaksi varajäsentä. Kaikkien hallitukseen valittujen tulee olla
liiton jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata jäsenkunnan
jakaumaa.
Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain
kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vain kahdeksi täydeksi
toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei koske liiton puheenjohtajaa ja hallituksen varajäseniä.
Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän
ollessa estyneenä tai tämän erottua kesken toimikauden. Varajäseniä valittaessa heidät tulee
asettaa järjestykseen, jonka mukaisesti he tulevat tarvittaessa varsinaisen jäsenen sijaan.
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Liiton sääntöjen 18 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen jäsenten vaalissa jokainen
valtuuskunnan jäsen saa äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin hallitukseen kulloinkin
valitaan ja että hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen tai varajäsen säilyttää jäsenyytensä tai
varajäsenyytensä valtuuskunnassa.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Elina Illukka ja Hanna Nurmi. Molemmat ovat ensimmäistä
kauttaan ja voivat tulla uudelleen valituiksi.
Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Marja-Leena Ratilainen ja Leena Oivanen.

Päätös:

Valtuuskunta päätti
- valita kaksi varajäsentä;
- valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2016-2018 Elina Illukan ja Hanna
Nurmen;
- valita hallituksen 1. varajäseneksi Marja-Leena Ratilaisen ja 2. varajäseneksi
Leena Oivasen toimikaudelle 2016

12 § Tilintarkastajan valinta vuosille 2015-2016 sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
valinta vuodelle 2016.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman
tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns.
toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko.
Vuonna 2015 liiton tilintarkastajana on toiminut Grant Thornton Oy ja liiton toiminnantarkastajana
ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä.
Toiminnantarkastajat ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä.
Neljältä tilitarkastusyhtiöltä on pyydetty tarjous tilintarkastuksesta. Hallitus päätti esittää
valtuuskunnalle, että tilintarkastuspalvelut ostetaan KPMG -yhtiöltä

Päätös:

Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö vuosille 2015-2016 sekä
toiminnantarkastajaksi Ari Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti
Pyyhtiä vuodelle 2016.

Kaisa Hartikainen, Martta Haukipuro ja Leena Manner poistuivat.

13 § Liiton luottamusneuvoston valinta toimikaudelle 2016-2018

Liiton sääntöjen 23 §:n mukaan valtuuskunta valitsee liiton luottamusneuvoston.
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Luottamusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Luottamusneuvostoon valitaan
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden tulee olla liiton jäseniä.
Luottamusneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseninä ovat olleet Pirjo
Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurminen, Heikki Putro, Markku Tikkanen ja Outi Vainio.
Puheenjohtaja ja muut jäsenet paitsi Markku Tikkanen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
uudella kaudella.
Valitaan luottamusneuvoston puheenjohtaja ja kuusi jäsentä toimikaudelle 2016 – 2018.

Päätös:

Valittiin luottamusneuvoston puheenjohtajaksi Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniksi
Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurminen, Heikki Putro, Jaakko Rasi ja
Outi Vainio toimikaudelle 2016-2018.

14 § Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.

15 § Ilmoitusasiat
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että valtuuskunnan seminaari ja kevät kokous pidetään
14-15.5.2015.

16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Vakuudeksi

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Marjatta Vehkaoja
sihteeri

Päivi Lahti
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Salmela
pöytäkirjantarkastaja
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