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Hallituksen kokous 12/2021
Aika: 16.8. kello 18.15
Paikka: Ynnän Discord

Hallitus: Läsnä:

Nio Piri
Juuso Kinnunen
Jyri Kohvakka
Milla Männikkö
Mirva Toivio
Philson Aden
Tomi Haapamäki
Erika Kannisto
Laura Kauhanen
Alla Marchenko
Sara Peltoluhta
Enni Rajala
Mikko Röyskö
Aino Uimonen

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x
x (saapui kohdassa 11m.)
-
-
x
x (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 11m.)
x
x (saapui kohdassa 11m. poistui kohdassa 15)
x
-

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 11/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 10 ainejärjestötilojen käyttö.
Lisätään kohta 11l Luonnontieteellinen jouluristeily.
Siirretään muita tarpeen mukaan.
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikolla on jäätelöä. Mirvan mielestä yllättävää. Mikko kuulemma harrastaa yllätyksiä.
Mirvalla mikrofoni kaikuu jonkin verran. Mirvan iho ei ole enää puhdas, vaan siinä on
mustetta hänen loppuelämän. Nion mielestä “aika likaista”. Alla varoittaa olevansa
Ruotsissa ja netti voi hävitä.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä. Nio kysyi onko Mirva kerennyt miettimään jäseneksi liittymisen
uudistamista, ei ole.

8. Sektorien kuulumiset
Rahikselle ei kuulu mitään.
Nio saanut sähköpostin että ynna.fi domain erääntyy. Milla sanoi että laskua ei ole vain
maksettu.
Webmasterin mukaan sivut ovat olemassa, koska botteja rekisteröityy.
TEK sektorilla kokous vastaavien ja tykin kesken. Ilmeisesti infopitoinen kokous TEK:in
mainonnasta.

9. Fuksit
Allan mukaan fuksit ovat aktiivisesti liittymässä ynnän ryhmiin. Varaslähtöpiknik infot ovat
lähteneet fukseille. Ynnälle yritetty kaupitella sähköistä fuksipassia hintaan 2€ per fuksi.
Tarjouksesta kieltäydytty. Alla kysyy pitäisikö kaikilla hallituslaisilla olla oikeus merkitä
fuksipassisuorituksia. Pitäisi olla jos vain rekisteröitynyt. Halutessaan oikeuksia, pitää
rekisteröityä ja pistää Mikolle viestiä. Fuksipassiin lisätty myös aloitusvuositoiminto.

10. Ainejärjestötilojen käyttö
Jyri haluaa puhua ainejärjestötilojen aukiolosta ja siitä, halutaanko kannustaa
vanhempia olemaan esim Discordin puolella sekä minkälaista kahvinkeittopolitiikaa
pidetään. Nio haluaa pitää auki ja pohtii pitääkö noudattaa henkilömäärärajoja enemmän
tosissaan, kuin viime lukuvuonna. Saran mielestä ei pitäisi rajoittaa vanhojen pääsyä,
korkeintaan ystävällinen kehoitus. Millan mielestä ei pitäisi istua vain turhaan
ainejärjestötiloissa, että kaikki pääsisivät käymään siellä ja olemaan hetken jonka
haluavata siellä olla. Nion mielestä olisi mukava jos hallitus tulisi fukseille tutuksi. Millan
mielestä voisi tapahtua jossain muualla kuin Origohengailun tuotoksena, ei tarvitsisi olla
montaa tuntia origolla. Jyrin mielestä olisi hyvä, jos olisi hallituslaisia paikalla Origolla
avustamassa ja hoitamassa juoksevia asioita. Jyri ei kannustaisi ylimalkaiseen
hengailuun. Sara sanoo, että jos maksimissaan 15 henkeä ja hallitus olisi Origolla, niin
otettaisiinko vain 1 kerrallaan. Nio ei näe tarpeelliseksi hakata kiveen sääntöjä jos
toimitaan maalaisjärjellä ja tarpeen tullen keskustelemalla asiasta. Jyri kannattaa ja
haluaa sanoa ainejärjestötilavastaavien muistuttamisesta kahvitarpeista yms.
Potentiaalikuoppavastaavaakaan ei taida olla nimettynäkään.

11. Tapahtumat
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a. Varaslähtöpiknik
Varaslähtöpiknik käsitelty viime kokouksessa. Tutorit saanut tiedon, kehittäneet
ohjelmaa ja ovat ilmeisesti tulossa ajoissa. Mirvan mukaan olisi hyvä mainita, että
JYY:ltä tulee edustaja jakamaan lukuvuositarroja. Nio varmistaa, että ei tarjoiluja,
koska korona, oikein.

b. Fuksivisa
Käsitelty viime kokouksessa. Kysymysmerkkinä jatkot sohwissa. Mirva ei tiedä
voiko edes suunnitella jatkoja ja jos suunnittelee, niin mitä toimenpiteitä se
edellyttää. Plan b on myös kysymysmerkki. Alla pohtii, että olisi tyhmää jos ei
mentäisi baariin, kun ollaan oltu jo suhteellisen lähekkäin ulkona. Milla pohtii, että
Jyväskylässä on kokoontumisrajoituksia, ja ei välttämättä tarvitsisi mennä baariin.
Nio sanoo, että olisi kiva noudattaa ideaalitilannetta jossa kukaan ei näe toisiaan,
mutta ei ole järkevää. Alla pohtii, että viime vuonan fuksejakin jäi tutustumatta
toisiinsa, ja jos skipataan baarimenoja niin voi jäädä vielä useampi joka ei oikein
tutustu muihin fukseihin. Jyri pohtii, että halutaanko olla järjestämässä jatkoja vai
olisiko jatkot “varjojatkot”. Millan mielestä varjojatkot voisivat olla paremmat. Jyri
pohtii, että vastuu vapautuu jos ei ole viralliset jatkot. Nio pohtii, että emme ole
riippuvaisia yleisestä mielipiteestä, ja julkisuuden kannalta sillä ei ole väliä onko
virallinen vai ei. Millan mielestä julkisella kuvalla on merkitystä myös yliopistonkin
kanssa. Mirvan mielestä varjojatkot olisivat paremmat, koska se ei vaikuta
tapahtumaan mitenkään, jos jatkot ovat varjojatkot. Millan mielestä jos
tapahtumalla on viralliset jatkot, niin paineet kasvaa, kun jos tapahtuma on
virallinen tulee vastuuta. Mirva näkee, että jatkoille voi mennä ihmiset yksilöinä,
jos niin tahtovat. Ei järjestetä virallisia jatkoja.

c. Fuksikaraoke
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Tapahtuma on pakko järjestää
karaokebaarissa, jos sen haluaa järjestää. Milla pohtii, että olisiko tapahtuma yli
10 hengen julkinen tapahtuma, tällöin olisi rajoituksia vastaan. Mirva pohtii
järjestetäänkö tapahtumaa ollenkaan. Perutaan tapahtuma. Katsotaan uudestaan
syksyn mittaan mahdollisuuksien mukaan.

d. Fuksikeilaus
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Milla ja Mikko pohtivat, meneekö tämä
samaan kategoriaan kuin fuksikaraoke, menee.

e. Haalarimerkkien ompelu
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Suunnitelmissa pitää Origolla. Jos jostain
syystä tulossa useampia osallistuja, niin tarvittaessa jakaudutaan muille pöydille
aulatiloihin. Millan mielestä enemmän OK, kun voi jakautua ympäriinsä ja
osallistujia ei tule niin paljoa.
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f. Baarihengailu
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Mikko huomauttaa kohtia 11c ja 11d. Nio
kysyy, toivotammeko baarihengailulle parempaa onnea syyskuun puoliväliin.
Mirva kysyy budjetoidaanko helvetisti rahaa omaan baariin Mattilanniemelle.
Mirva peruu ehdotuksen. Baarihengailut perutaan toistaiseksi. Mirva varautuu,
että kohta 11m. muut tulee olemaan karsea ja pitkä.

g. Lautapeli-ilta
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Tapahtuma pitäisi olla metallilla ja Mirva
pohtii, että tapahtumaan voi tulla yli 10 henkilöä. Jyri huomauttaa kohtia 11c 11d
ja 11f, pitäisi pohtia muita paikkoja. Mirva pohtii onko tilaisuus julkinen vai
yksityinen jos paikka varattu, ilmeisesti ei väliä rajoituksiin. Tapahtuma yksityinen,
jos rajattu jäsenistölle. Mirva pohtii, että halutaanko noudattaa rajoituksia. Milla ja
Nio haluaa. Nio pohtii, että voiko suorittaa etänä. Mirva pohtii, että olisiko tämä
hyvä tilaisuus tutustuttaa fukseja Discordiin. Nion mielestä tosi hyvä idea. Mirva
haluaisi saada kaikki fuksit tietoisiksi Ynnän Discordista. Nio heittää kommentin,
että jossain vaiheessa voisi laittaa sähköpostia Discordin olemassaolosta. Milla
kannattaa, ja sanoo, että voisi laittaa useamman kerran viestiä. Mirva
huomauttaa, että saisi apua demoihin Discordissa, jos tarvitsee. Järjestetään
tapahtuma etänä.

h. Fuksisauna
Käyty viime kokouksessa. Tapahtuma ulkona samalla tavalla kuin
varaslähtöpiknik. Mirva olettaa, että fuksisauna voidaan järjestää samalla tavalla
kuin varaslähtöpiknik. Milla toivoo ja uskoo, että sinne ei tuu yli 50 ihmistä. Milla
toivoo myös, että läffä ympyröity rakennustyömaajutuilla, sen saaminen sieltä voi
olla hankalaa. Nio uskoo, että voidaan sopia nouto remppaihmisten kanssa sitten
kuin sitä tarvitsee. Nio sanoo, että olisi aika meemi jos olisi etäsaunatapahtuma,
vaikka se olisikin logistisesti hankala järjestää. Mirva sanoo, että laittaa
etäsaunatapahtumaa tapsatiimin mietintämyssyyn korvamerkattuna meemiksi.
Mirva kysyy, onko koronat budjetoitu. Ei ole. Mirva haluaa budjetoida koronat. Nio
kysyy onko tarvetta budjetoida muuta, kun koronat. Mirvan mukaan pitäsi pärjätä
aika hyvin. Jos puita ei ole niin pidetään sähköpostiäänestystä tai jotain. Nio
ehdottaa, että budjetoidaan 120€ 42 pulloon koronaa koronajuoksua varten, Jyri
kannattaa, hyväksytään.

i. Syyskauden avajaiset
Käsitelty aikaisemmassa kokouksessa. Suunniteltuna tapahtumapaikkana
escape joka Mirvan havainnoinnin mukaan on baari. Nio toteaa, että täytynee
katsoa edellisiä kohtia. Nio toteaa keskustelun puutteen merkkinä siitä, että pitää
perua tapahtuma. Mirva vuodattaa kyyneliä tapahtumiensa puolesta.

j. Syyskuun karaoke
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Käyty aiemmassa kokouksessa. Tapahtuma ajoitettu 7.9 ja rajoitukset 9.9 asti.
Mirvan mukaan näyttää surullisella. Nio pitää vielä toivoa yllä 14.9 päivälle. Nio
toivoo, että toivo ei ole turhaa. Siirretään tapahtuma tiistaille 14.9.

k. Baarikierros
Käsitelty jollain tasolla viime kokouksessa. Matlut eivät ole vieläkään
kokoustaneet. Mirva olettaa että tapahtumassa mentäisiin baareihin. Tapahtuma
8.9 jolloin rajoitukset ovat voimassa. Milla sanoo, että alustavasti voitaisiin olla
perumatta, kun tilanne voi muuttua ja seuraava kokous tullee olemaan ennen
tapahtumaa. Pohditaan myöhemmin uudelleen.

l. Luonnontieteellinen jouluristeily
Jouluristeilylle saatu kutsu. Tapahtuma 2.12-3.12. Jyri haluaisi nimetä
yhteyshenkilön. Nio ei usko, että tapahtumaa voidaan järjestää, mutta voidaan
nimetä yhteyshenkilö, koska se helpottaa kommunikaatiota. Nio ehdottaa Jyriä
vastaavaksi, Mikko kannattaa, vaikka sitä ei tarvitsisi.

m. Muut
Mirva kysyy onko muilla jotain kohtia tähän. Niolla omissa muistiinpanoissaan
fuksisitsit, mutta toteaa, että voidaan murehtia sitä muulloin. Nio saanut JYY:n
jäsenpalvelusihteeriltä säpöä, jossa mainintaa, että JYY pitää
järjestöspektaakkelia 25-26 päivä. JYY on kuulemma järjestämässä
toustmasterikoulutusta ja he haluavat keskustella ainejärjestöjen edustajia ensi
maanantaina tai tiistaina. Nio olettaa, että he kaipaavat edustajaa. Nio kysyy
onko kenelläkään hinkua lähteä ihmettelemään. Mirva heittää lonkalta, että Jyrillä
voisi olla eniten kokemusta. Jyri toteaa, että muutamat sitsit on tullu toustattua ja
kulttuuria noin 18 sitsien merkeissä. Nio välittää Jyrille tarkempia tietoja ja Jyri
hoitaa.

Mirva toteaa, että edellisten kohtien perusteella fuksiviikot näyttävät surullisilta.
Mirva haluaa keksiä jotain rajoitusten suosimaa tekemistä. Mirva ei vain haluaisi
istua ulkona ja tekemisen olisi hyvä olla mielekästä. Mirva haluasi, että noin
neljänä päivänä viidestä olisi jotain ohjelmaa. Mirvalla on ideoita, että voitaisiin
järjestää ulkopelipäivän. Voitiaisiin mennä Mattilanniemeen, otettaisiin
pelivälineitä mukaan ja sitten vain höntsäurheiltaisiin lajien parissa. Nio haluaisi
kokeilla.
Mirvalla toinen idea kevennetty lautapeli-ilta. Ideana olisi, että eri lautapelejä olisi
jaettu esim eri pöydille ja porukka voisi tulla istuskelemaan sisälle pelaamaan
pelejä. Mirva mainitsee, että Millalta tullut hyvä idea, Ynnä goes frisbeegolfing,
jossa voitaisiin käydä heittämässä kiekkoa.

Milla sanoo, että voitaisiin käydä kävelemässä Sippulanniemen luontopolkuja.
Siinä voisi nähdä ihmisiä ja tutustua. Mikko mainitsee Laajavuoren laavusta.
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Mirva pohtii, minkälaisella aikataululla yleensä järjestetty. Yleensä
viikonloppuisin. Nio pohtii, että syksyllä voi tulla pimeää nopeasti. Mirva pohtii,
että jos joku on innokas, voisi ottaa hoitaakseen. Milla huomauttaa, että
retkeilyvastaavana Enni voisi hoitaa, mutta mahdollisesti voi itsekin hoitaa. Mirva
kysyy Enniltä. Nio pohtii, että hänellä saattaa olla aikaa. Mirva pohtii, milloin
järjestettäisiin. Milla ja Mikko pohtivat, että ollut lauantaina. Mirva pohtii, että
voitaisiin järjestää lauantaina 28.8. Nio pohtii, että haluasi lähteä Laajavuorelle,
mutta ei ole käynyt siellä koskaan, joten haluaisi jonkun mukaan, joka on siellä
käynyt. Mirva pohtii Sippulanniemen luontopolkua 28.8 ja 4.9 Laajavuorelle,
jolloin olisi ihmisiä, jotka osaavat opastaa. Nio pohtii, että olisiko Mikko lähdössä
Laajavuorelle 4.9, kyllä.

Mirva pohtii, että onko kohdan alussa luetelluista tapahtumaideoista
kommentteja. Jyrille kuulostaa hyvältä. Mirva pohtii, että on kuusi päivää, jossa ei
tapahtumia, mutta kolme tapahtumaideaa. Milla mainitsee, että etätapahtuma
voisi olla hyvä, esim Among Us iltaa. Jyri sanoo, että etäkokkailut voisivat olla
kivoja. Niolle tullut mieleen, saako jotain järkevää tapahtumaa esimerkiksi
Jyväsjärven ympäripyöräilyn teemalle, tai tapahtumaa jossa lähdetään
toteuttamaan fuksipassin tehtäviä.

Mirva pohtii Ynnä goes frisbeegolfing tapahtumaa ja vastuuhenkilöä. Milla
huomauttaa, että pitäisi olla kiekkoja. Milla mainitsee, että Laajavuorella on rata.
Sara sanoo, että Laajiksella taitaa olla maksullinen rata. Mirva pohtii, että karsiiko
maksu osallistujia. Mirvan mukaan kuokkalan koululla on maksuton pieni rata.
Sara mainitsee, että laajiksella 6€ per rata ja 4€ per kiekko, ja jos tulee todella
paljon porukkaa, niin voi joutua jonottamaan todella pitkään. Sara sanoo, että jos
kaikki ei frisbeegolffia halua, niin voisi lähteä porukkaa useampaan paikkaan,
esim jalkapalloa toiseen paikkaan, ja frisbeegolfia toiseen. Mirva kysyy, että onko
hallituksessa kiinnostuneita frisbeegolfista siten, että voiko joku lähteä vetämään
tapahtumaa. Sara mainitsee, että tutoreissa olisi useampi, joka voisi lähteä
mukaan ideaan. Sara myös on ollut useammin mukana, mutta ei heittänyt itse.
Mirva pohtii, että voisi olla useampi tapahtuma, joista toinen olisi kokeneemmille
heittelijöille ja toinen uusille.

Viestiä voi heittää hallitus chatissä, jos tulee uusia ideoita.

12. Hv-mökki
Oli viime viikonloppuna. Niolla oli hauskaa ja toivoo, että muillakin oli. Millan mukaan olo
olisi voinut olla parempi.

13. Liikunta
Ennen halkoa Erikalta viestiä: luotu driveen liikuntakansio, jossa tiedosto liikuntabingolle,
johon voisi käydä heittämässä ideoita. Liikuntavuorosta ei kuulunut mitään uutta.
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14. Toimikunnat
Vujutoimikunnan puheenjohtaja ilmoittanut erostaan tehtävästään puheenjohtajana. Nio
on siinä ymmärryksessä, että Kiril ilmoittaa tarvittaville tahoille. Nio toteaa, että syyskuun
päivä ei ole toteamassa. Kirilin eroviestissä hän ilmaisee, että vujut pitäisi perua.
Tapahtumapaikkaa ei ilmeisesti ole vielä peruttu. Nio haluaisi pohtia vujujen
tulevaisuutta. Jyri on ehtinyt kysyä uutta puheenjohtajaa, Nea Marjavaara lupautunut
harkita asiaa. Nion mukaan aikaisemmin ollut puhetta henkilöstä joka on harkinnut
puheenjohtajuutta. Laura sanoo, että maininnut asiasta, mutta ei tiedä kuka olisi puhunut
halukkuudesta. Nio pohtii, kysytäänkö Nealta uudestaan, vai laitetaanko sähköpostia
ynnääjiin. Mirvan mukaan olisi hyvä laittaa sähköpostilistalle. Nio kysyy, että tietääkö
joku byrokratiasta, eroaako koko toimikunta vai onko vain toimikunta ilman
puheenjohtajaa. Nio pohtii, että pitääkö nimetä uudestaan jäseniä. Jyrin mukaan ei
tarvitsisi nimetä uudestaan jäseniä, jotka on jo nimetty. Nio toteaa, että toimikunta on
päätösvallaton ilman puheenjohtajaa.

Jyri kysyy kännytoimikunnasta ja ollaanko suunniteltu uuden kännyn julkaisua. Philson
laittanee syyskuussa viestiä, mutta ei usko saavansa syyskuun aikana valmiiksi. Hän
pohtii, että minkälainen känny halutaan julkaista. Nio toteaa, että fuksikänny olisi liian
myöhässä ja vuju/risteilykännyt voivat olla huolestuttavia jos tapahtumat perutaan.
Philson miettii, että voisi olla oma fuksiosuus kännyssä. Philson miettii kännyn
aikatauluksi loka/marraskuuta. Toteutus olisi Jyrin mukaan painettuna kiva, mutta
sähköinen olisi halvempi.

15. Sopoasiat
Saralla ei uutta sitten viime kokouksen. Sara kysyy, että olisiko sopokahvit mielummin
viikolla vai viikonloppuisin. Saran mukaan olisi helpompi etänä ja Nion mukaan
viikonloput sopii etäilyyn.

16. Kopoasiat
Ei fysiikalla mitään toistaiseksi. Kuormittavuuskyselyn rapotti muodostettu ja se on
drivessä sopokopokansiossa pdf tiedostona. Jyri pohtii, pidetäänkö iltakoulua tuloksista.
Nion ja Millan mukaan olisi hyvä pitää. Jyri doodlettaa päivämäärän.
Matikallakaan ei mitään uutta toistaiseksi.

17. KV-asiat
Nion mukaan ilmeisesti jotain vaihtareita tulossa. Sara mainitsee, että joillekin listoille
tullut siitä, että pitäisi kirjoittaa esittäytymiskirjettä, ilmeisesti KV vastaavan hommia.

18. Yrityssuhteet
a. Haalarit

Yrkkä ei paikalla ja Nio ei tiedä mitä Tomille kuuluu. Toivotaan, että yrkälle ja
hommilleen kuuluu hyvää.
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b. Muut
Voidaan todeta, että voi katsoa kohdan a kommentteja.

19. Edustukset
a. TiTOL 20v

Nio pohtii, että onko tullut kutsua varmasti. Nio ei muista nähneensä varsinaista
virallista kutsua. Todetaan, että katsotaan myöhemmin.

b. Epsilon 50+1v
Nio ja Mirva ovat ilmoittautuneet vujuille.

c. AfterLecture 15v
Kutsu tullut, josta tullut muistutus. Ilmoittautumisaikaa jatkettu. Nio olettaa, että
kutsu kahdelle hengelle vujuille. Hinta ilmeisesti 100€ + vapaavalintainen sillis
13€. Vujut 19.9 ja tapahtuu iltaristeilynä. Nio kysyy vapaaehtoisia. Jyri sanoo,
että AfterLecture järjestää jouluristeilyn. Nio toteaa, että ajankohdan huomioon
ottaen ja vujujen tapahtuvan risteilyllä monimutkistavat asiaa. Jyri sanoo, että
voisi mahdollisesti lähteä.

d. Delta 45v
Nio ei muista nähneensä kutsua.

e. Muut
Ei muita edustuksia .

20. Sauna
Sauna ilmeisesti jumissa parkkipaikan rempan takia. Milla haluaa kysyä, että pitäisi
kysyä, että estytäänkö läffän noutamisessa rempan takia.

21. Budjetoinnit
Nio kysyy If:n laskusta, ei ole selvinnyt, Milla uskoo sen olevan maksettu.

22. Hankinnat
Ei uusia hankintoja toistaiseksi.

23. META
Mirva kommentoi, että sivuaineinfo pitäisi järjestää ja kysyy, onko edennyt mihinkään.
Jyrin mukaan ei ole edennyt mihinkään suuntaan ja on unohtanut tämän. Jyri lähtee
järjestämään. Mirva sanoo, että hän on tajunnut, että viereiseen kerrostaloon on
rakennettu rakennustelineitä ja haluaa huomauttaa, että hänen kerrostalo on on kahden
kerrostalon välissä ja molemmat kerrostalot tulevat olemaan julkisivuremontissa. Mikko
mainitsee, että hän ei pääse varaslähtöpiknikkiin eikä fuksivisaan paikalle. Mirva kertoo,
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että kokouksen aikana on oppinut, että Discordissa voi mutettaa ja unmutettaa mikkiä
avaamatta discordia.

24. Seuraava kokous
Nio doodlettaa seuraavan kokouksen noin kahden viikon päähän.

25. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 20.08

Liitteet
1. Kokouksen 12/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


