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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 26.2.2018 kello 14:00   

Paikka: Ryhmähuone A21 (Tampereen yliopisto) 

Paikalla:  

Aleksi Niemi 

Matti Andersson 

Heta Lindgren 

Patrick Hanska 

Essi Koskinen 

Veera Lyytikäinen 

Anton Kauppila 

Anniina Hurskainen 

Annika Nevanpää 

Tessa Länsipuro 

Artturi Lindeman 

Suvi Tiilimäki 

Nea Lyytikäinen 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa  14:03 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Aleksi Niemi, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Essi Koskinen ja Heta Lindgren 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi viisi hallituksen ulkopuolisten jäsenien läsnäolo ja puheoikeus ja kohdaksi 

numero 16 Helsingin Excursio. Numeroidaan juoksevasti. 

 

5. Hallitusten ulkopuolisten jäsenien läsnäolo ja puheoikeus 

Myönnetään Suvi Tiilimäelle läsnäolo ja puheoikeus 

 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

 JKY:n kollegio pidettiin torstaina. 

 Englanninkielinen tiedotus ehdottomaksi tapahtumissa. 

 Viikolla 10 alkaa Kv-tuutorhaku. 

 Pääsykoemateriaali julkaistaan keskiviikkona. 

 Staabin Telegram-ryhmä julkaistiin. 

 Kaverisitsit onnistuivat hyvin. 

 Pikkupääsiäiseventti tämän viikon aikana. 

 Tuutorhaku loppui eilen, hakemuksia 55. 

 St Patrick’s Day-sitsien lipunmyynti alkaa torstaina. 

 Vuoden ensimmäisen Staapisen taitto käynnissä. Lehti on tällä hetkellä ajallaan. 

 Kolmiot ja Speed Dating -etkot pidettiin viime viikon torstaina. Palaute oli suurimmaksi 

osaksi hyvää. 

 Projektitiimin seuraava tapahtuma sovittu. Helsingin Excursion kolmas kohde on kilpailu- 

ja kuluttajavirasto. 

 YLE:n vierailu huomenna. Aikuistuutoroinnille pyritään etsimään ratkaisua. 

 Staapisen viimeisiä mainoksia hankitaan vielä. 

 Hallituscolleget saapuvat pian. Jäsenistöcolleget lähtevät tänään tilaukseen. 

 Tampere3-kokous oli perjantaina, jossa kerrottiin enemmän Tampere3-prosessista. 

 Konsistori aloittaa toimintansa 1.4. 

 Kerhotoiminnan ohjesääntö oli kommenttikierroksella. 

 Käsiteltiin kaverisitsien tapahtumia ja saatua palautetta. 

  

   

7. Talousasiat 

Yhdistyksen talousvastaava käsitteli talousasiat.  

 

8. Sääntömuutosesitys (LIITE 1) 

Hyväksytään sääntömuutosehdotus seuraavasti: 

 “2 § Toiminta ja tarkoitus 
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-- 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää pienimuotoista 

varainhankintaa sekä antaa pienimuotoisia avustuksia toimintansa tukemiseksi perustetuille 

ainekerhoille.” 

 
Esitetään muutettavaksi muotoon 

 

“2 § Toiminta ja tarkoitus 

-- 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää pienimuotoista 

varainhankintaa sekä myöntää pienimuotoisia taloudellisia avustuksia Tampereen yliopiston 

hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintosuuntakohtaisille ainejärjestöille ja toimintaluvan saaneille 

yhdistyksen alaisille kerhoille.” 

 

Esitetään lisättäväksi 

 

“18 § Yhdistyksen kerhotoiminta 

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa yhdistyksen alaisia kerhoja, joista säädetään tarkemmin 

kerhotoiminnan ohjesäännössä.” 

 

Numeroidaan seuraavat pykälät juoksevasti eteenpäin.  

  

Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. 

Essi poistui ajassa 15.05 

 

9. Kerhotoiminnan ohjesääntö (LIITE 2, LIITE 3) 

Muutetaan ensimmäisen pykälän momenttien numerointia.  

Essi palasi ajassa 15.08 

Muokataan kohta 1.3§ muotoon ”— Nimen pitää liittyä jotenkin kerhon toimintaan, sekä Staabiin ja 

sen tulee olla hyvän maun mukainen. Nimen vaatimuksista voidaan joustaa, mikäli hallitus katsoo 

sen muuten kuvaavan riittävästi kerhoa. Kerho voi muuttaa nimeään saatuaan hallitukselta luvan.--” 

Muokataan kohta 2.1§ muotoon ”-- Kerhon toiminta ei saa olla kilpailevaa toimintaa yhdistyksen tai 

muiden yhdistyksen alaisten kerhojen kanssa. Päällekkäisyyksiä kerhojen ja yhdistyksen 

samankaltaisten tapahtumien kanssa pyritään välttämään.--” 

Muokataan kohta 2.2§ muotoon ”-- Kerhotoimintaan saavat osallistua kaikki Tampereen yliopiston 

hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat, ketään syrjimättä.—” 

Muokataan kohta 2.4§ muotoon ”—Kunkin kerhon vastuuhenkilön tulee toimittaa 

tapaamisajankohdat ja -paikat toimintakuvauksineen hallituksen kerhovastaavalle tapahtumaa 

edeltävän viikon perjantaihin mennessä.—” 

Muokataan kohta 3.1§ muotoon ”-- Myönnettyä tukea voi hyödyntää vain kuluvalla toiminta-

avustuskaudella. Käyttämättä jääneet tuet eivät siirry seuraavalle kaudelle.—” 
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ja samasta kohdasta ”--Kaikki yhdistyksen myöntämillä tuilla ostetut hyödykkeet ovat yhdistyksen 

omaisuutta, ja ne tulee luovuttaa yhdistykselle pyydettäessä ja/tai kerhotoiminnan päättyessä.—” 

 

Hyväksytään hallituksen esitys kerhotoiminnan ohjesäännöksi edellä mainituin muutoksin. 

 

10. Kerhovastaavan nimeäminen 

Nimetään hallituksen kerhovastaavaksi Nea Lyytikäinen. Pesti on toimihenkilötasoinen. 

 

11. Esteettömyysasioiden yhteyshenkilön nimeäminen 

Jokaisen tapahtuman vastuuhenkilö selvittää tapahtumapaikan esteettömyyden ja ilmoittaa 

yhteystietonsa tapahtuman yhteyteen.  

Artturi poistui ajassa 15.26 

Annika poistui ajassa 15.26 

 

12. Staapisen logo 

Artturi palasi ajassa 15.27 

Hyväksytään Staapisen uudeksi logoksi toimitusvastaavan esitys. 

 

13. Valokuvatiimin muutos 

Valokuvatiimin esityksestä Suvi Tiilimäki valitaan valokuvatiimin vastuuhenkilöksi. Tehtävä on 

toimihenkilötasoinen. 

 

14. Tuutorien valintakriteerit 

Hyväksytään tuutorvastaavan ehdotus tuutorien valintakriteereistä. 

 

15. Salus ry:n 3. vuosijuhlasitsit 

Staabia edustaa vuosijuhlasitseillä Patrick Hanska ja Heta Lindgren. Budjetoidaan illalliskortteihin 40€ 
ja lahjaan 20€. 

 

16. Helsingin Excursio 

Budjetoidaan 600€ Helsingin excursion busseihin. 
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17. Muut esille tulevat asiat 

Staabin toimiston oveen hankitaan informaatiotaulu. 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlella. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi ajassa 15.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Matti Andersson   Aleksi Niemi   

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Heta Lindgren    Essi Koskinen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
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LIITE 1 

“2 § Toiminta ja tarkoitus 
-- 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää 
pienimuotoista varainhankintaa sekä antaa pienimuotoisia avustuksia toimintansa 
tukemiseksi perustetuille ainekerhoille.” 
 

Esitetään muutettavaksi muotoon 
 
“2 § Toiminta ja tarkoitus 
-- 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää 
pienimuotoista varainhankintaa sekä antaa pienimuotoisia avustuksia toimintansa 
tukemiseksi perustetuille ainekerhoille. Yhdistys voi myös tukea toimintaluvan 
saaneiden yhdistyksen alaisten kerhojen toimintaa taloudellisesti. “ 
 

Esitetään lisättäväksi 
 
“18 § Yhdistyksen kerhotoiminta 
Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa yhdistyksen alaisia kerhoja, joista säädetään 
tarkemmin kerhotoiminnan ohjesäännössä.” 
 

Numeroidaan seuraavat pykälät juoksevasti eteenpäin. 
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LIITE 2 
 
LUONNOS Staabi ry:n kerhotoiminnan ohjesäännöt 
Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 12.3.2018 
 
1 § Perustaminen 
1.1 § KERHON TOIMINTALUVAN MYÖNTÄMINEN JA EDELLYTYKSET 
Yhdistyksen alaisella kerholla tulee olla yhdistyksen hallituksen myöntämä toimintalupa. Kerhon 
toiminnan tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja arvoja. Lupa myönnetään hallituksen 

kokouksessa ja sitä anotaan erillisellä toimintalupahakemuksella, joka sisältää vapaamuotoisen 

kertomuksen suunnitellusta toiminnasta, kerhon nimen, arvion kerhon aktiivisuudesta ja kerhon 

vastuuhenkilön tiedot. 
 
Toimintalupahakemuksen täyttämisen lisäksi hallituksen kerhovastaavalle tulee ilmoittaa jätetystä 

hakemuksesta. Lupapäätöksestä ilmoitetaan hallituksen kokouksen jälkeen kerhon vastuuhenkilölle 

viiden arkipäivän kuluessa. Toimintalupa astuu voimaan heti, kun vastuuhenkilö on allekirjoittanut 

nämä säännöt. Hallitus käyttää harkintavaltaa lupahakemuksia käsiteltäessä. Sääntöjen kanssa 

ristiriidassa oleville kerhoille ei myönnetä toimintalupaa, tällaisia ovat esimerkiksi selkeästi tietylle 

ryhmälle rajatut tai muuten hyvän maun vastaiset kerhot. 
 
1.3 § TOIMINTALUVAN VOIMASSAOLO 
Toimintalupa on voimassa toistaiseksi. 
 
1.4 § KERHON NIMI 
Kerhon toimintaluvan hyväksyntä edellyttää kerholle nimen. Nimen pitää liittyä jotenkin kerhon 

toimintaan, sekä Staabiin ja sen tulee olla hyvän maun mukainen. Nimen vaatimuksista voidaan 

joustaa, mikäli hallitus katsoo sen muuten kuvaavan riittävästi kerhoa. Kerho voi muuttaa nimeään 

saatuaan hallitukselta luvan. Lupaa haetaan kirjallisesti hallituksen kerhovastaavalta, joka tuo 

esityksen hallituksen kokoukseen. 
 
2 § Toiminta 
2.1 § KERHON TOIMINTA 
Staabin kerhotoiminnassa on ehdoton syrjinnän kielto. Esteettömyydestä ja kerhossa käytetystä 

kielestä tulee tiedottaa. Kerhon toiminnan on oltava Staabi ry:n arvojen ja yhdistyksen sääntöjen 

mukaista.  
 
Sääntörikkomuksista voi seurata huomautus tai viimeisenä keinona kerhon lopettaminen. 
Kerhon toiminta ei saa olla kilpailevaa toimintaa muiden yhdistyksen kerhojen tai hallituksen 

toiminnan kanssa yhdistyksen tai muiden yhdistyksen alaisten kerhojen kanssa. Päällekkäisyyksiä 

kerhojen tai hallituksen ja yhdistyksen samankaltaisten tapahtumien kanssa pyritään välttämään. 
 
2.2 § KERHOTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN  
Kerhoon saa Kerhotoimintaan saavat osallistua kaikki Tampereen yliopiston hallintotieteiden 
tutkinto-ohjelman opiskelijat, ketään syrjimättä. Kerhon vastuuhenkilöt saavat päättää ulkopuolisista 

osallistujista, mutta muiden kerholaisten toiveet tulee ottaa huomioon. Ulkopuolisten osallistujien 

määrästä pidetään erikseen kirjaa kerhon raporttia varten. 
 
2.3 § VASTUUHENKILÖ 
Vastuuhenkilön on oltava Staabi ry:n jäsen. Kerhon vastuuhenkilö vastaa kerhon toiminnasta ja 

näiden sääntöjen toteutumisesta. 



  Pöytäkirja 7/2018 

8 

 

Kerhon vastuuhenkilön vastuulla on varmistaa, että toiminta-avustuksen avulla hankitut hyödykkeet 

ja palvelut kohdennetaan vain Staabi ry:n jäsenille. Jäsenyys tarkistetaan tarvittaessa 

opiskelijakortissa olevasta jäsentarrasta. Tämä ei kuitenkaan poissulje yhdistyksen ulkopuolisten 

jäsenten osallistumismahdollisuutta, mikäli he maksavat osuutensa itse tai voivat muuten osallistua 

toimintaan hyötymättä yhdistyksen myöntämästä taloudellisesta tuesta.  
 
2.4 § TOIMINNASTA VIESTINTÄ & RAPORTOINTI 
Kerhon tulee toimintaluvan saatuaan lähettää hallituksen kerhovastaavalle yhdistyksen nettisivuille 

tuleva kuvaus kerhosta. Kuvaukseen liitetään linkki kerhon Facebook-sivuun tai muuhun 

tiedotuskanavaan, jos sellaisia on. Kerhotoiminta voidaan aloittaa vasta nettisivuilla julkaisun 

jälkeen. 
 
Kerhon tapaamisia mainostetaan yhdistyksen viikkotiedotteessa. Kerhojen vastuuhenkilöt 

toimittavat vastuuhenkilöiden tulee toimittaa tapaamisajankohdat ja -paikat toimintakuvauksineen 

hallituksen kerhovastaavalle tapahtumaa edeltävän viikon perjantaihin mennessä. 
 
Kerhon toiminnasta tulee toimittaa hallitukselle puolivuosittainen toimintaraportti, joka sisältää 

vapaamuotoisen kertomuksen toiminnasta sekä kuvaukset tapahtumista 
osallistujamäärineen.  Syyskauden raportti tulee palauttaa 15.1 mennessä ja kevätkauden raportti 

tulee palauttaa 15.8 mennessä erillisellä lomakkeella. 
 
2.5 § TOIMINNAN MAKSULLISUUS 
Kerhoon osallistumisen tulee olla lähtökohtaisesti maksutonta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa jos 

esimerkiksi kerhotoiminnan sisältö tai tapahtumapaikka edellyttää maksullisuutta, tai 

maksullisuuteen on muu perusteltavissa oleva toimintaa edellyttävä syy. Maksullisuus ei saa johtaa 

yksityishenkilön tai -henkilöiden vaurastumiseen. 
 
Kerhon järjestäessä maksullisen tapahtuman tulee sen maksullisuudesta tiedottaa selkeästi jäsenille. 

Ilmoittautumalla tapahtumaan osallistujaksi kerhon jäsen sitoutuu maksamaan ilmoitetun 
osallistumismaksun.  
 
Epäselvissä tilanteissa hallituksella on päätäntävalta maksullisuuteen liittyvissä asioissa.  
 
3 § Kerhon talous 
3.1 § TOIMINTA-AVUSTUS 
Toimintaluvan saaneet kerhot voivat hakea toiminta-avustusta. Avustusta haetaan kirjallisesti 

puolivuosittain kevätkaudeksi 15.1. mennessä tai syyskaudeksi 15.8. mennessä erillisellä toiminta-

avustushakemuksella. 
 
Edellytykset avustuksen saamiselle ovat hyväksytty toimintalupa, määräaikaan mennessä toimitettu 

toimintaraportti, viisi aktiivista osallistujaa sekä vähintään kolme kuukautta aktiivisesti jatkunut 

toiminta.  
 
Avustushakemukset käsittelee erillinen työryhmä, joka toimittaa hallitukselle esityksen avustusten 

myöntämisestä. Avustuksen suuruuden arvioinnissa vaikuttavat kerhon toiminnan aktiivisuus, 

toimintaan osallistuvien jäsenten keskimääräinen lukumäärä sekä taloudellisen tuen tarve. 

Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. 
 
Tukea ei myönnetä päihteisiin, anniskeluravintoloiden pääsymaksuihin tai muihin vastaaviin kuluihin, 

ja tuki tulee käyttää toiminta-avustushakemuksessa esitetyllä tavalla. Kerhon vastuuhenkilö vastaa 

siitä, että vain yhdistyksen jäsen voi hyötyä tuella ostetuista hyödykkeistä tai palveluista. 
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Myönnettyä tukea voi hyödyntää vain kuluvalla toiminta-avustuskaudella, eikä käyttämättä 

toiminta-avustuskaudella. Käyttämättä jääneet tuet eivät siirry seuraavalle kaudelle. 
 
Kaikki yhdistyksen myöntämillä tuilla ostetut hyödykkeet ovat yhdistyksen omaisuutta, ja ne tulee 

luovuttaa yhdistykselle pyydettäessä tai kerhotoiminnan päättyessä. 
 
3.2 § MUU RAHOITUS 
Toiminta-avustuksen lisäksi kerho voi anoa erillistä yksittäistä kerhoavustusta. Erilliset 

kerhohakemukset haetaan samalla lomakkeella kuin yleinen toiminta-avustus, mutta hakemuksen 

lisäksi hallituksen kerhovastaavalle tulee erikseen ilmoittaa jätetystä hakemuksesta. Hakemus 

käsitellään saapumisen jälkeisessä kokouksessa, jonka jälkeen siihen vastataan kolmen arkipäivän 

kuluessa. Erilliset kerhoavustukset ovat täysin harkinnanvaraisia, sillä pääasiallinen taloudellinen tuki 

myönnetään toiminta-avustuksissa. 
 
Kerho voi halutessaan hakea myös muualta taloudellista tukea, mutta tämä edellyttää lupaa 

hallituksen kerhovastaavalta. 
 
3.3 § TALOUDENHOITO 
Kerhon vastuuhenkilö on vastuussa kerhon taloudenhoidosta. Tämä koskee kaikkia kerhoja, joille on 
myönnetty toiminta-avustusta, erillistä kerhotukea tai kerho on kerännyt osallistumis- tai muita 

maksuja osallistujiltaan. 
 
Puolivuosittaiseen raporttiin sisällytetään selvitys varojen käytöstä. Selvityksestä tulee käydä ilmi 

menot ja tulot kohdennetusti tapahtumittain.  
 
4 § Kerhon lopettaminen 
Mikäli kerhon toiminnan suosio on vähentynyt merkittävästi, voidaan toiminta päättää tekemällä 

siitä ilmoitus hallitukselle. 
  
Toiminnan lakkauttaminen vaatii hallituksen yksinkertaisen enemmistön. 
 
5 § Voimassaolosäännökset  
Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. 
 
Kerhotoiminnan ohjesääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella 

enemmistöllä. Muutosta voi ehdottaa yhdistyksen jäsen tai hallitus. Muutosehdotus on toimitettava 

kirjallisena hallitukselle, joka valmistelee ehdotuksen yhdistyksen kokoukseen. Jos ehdotusta ei 

hyväksytä yksimielisesti, sen on saatava äänestyksessä vähintään puolet annetuista äänistä 

puolelleen tullakseen hyväksytyksi. 
 
Ensimmäisellä toiminta-avustuskaudella (syksy 2018) hallitus voi joustaa kohdan 3.1 § mukaisesta 

kolmen kuukauden säännöstä, mikäli kerhon aktiivisuus voidaan muutoin perustella. 
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LIITE 3 

1 § PERUSTAMINEN 
Voisiko nimiehtoa höllentää, että nimen tarvitsisi liittyä staabiin ja alaotsikko mikä 
tarkentaa mistä kyse. Esimerkiksi jos keksii jonkun taksigays tyylisen hassun 
hauskan lyhenteen. 
 

2 § TOIMINTA 

2.1. "päällekkäisyyksiä kerhojen tai hallituksen samankaltaisten tapahtumien..." 
hieman outo sanamuoto. uskoisin hallituksen tapahtumien viittaavan staabin 
järkkäämiin tapahtumiin, joten mietin miksi se on muotoiltu noin.  

2.2 "kerhoon saa osallistua". olisiko muoto "kerhoon saavat osallistua" (joojoo, 
pilkunviilausta :P ) 

2.4 toisessa kappaleessa muotoilusta: ""vastaavat toimittavat tiedot"" tyyppinen 
muotoilu, kun muuten on aina "tulee toimittaa" -tyyppisiä lauseita. merkityksellisesti 
tällä ei ole juurikaan väliä, mutta eriävä sanamuoto tuntuu epäjohdonmukaiselta. 
(vaikea selittää hyvin ajatustani tässä, tää on enemmän "fiilispohjainen" kritiikki.) 

 

3 § KERHON TALOUS 

3.1 "...toiminta-avustuskaudella, EIKÄ käyttämättä jääneet tuet siirry seuraavalle 
kaudelle". taivutus tökkii (lisää pilkunviilausta ::PP) 

3.2. Tarvitseeko muualta saatuun taloudelliseen tukeen erillisen luvan, mikäli kerho 
ei saa staabilta mitään taloudellista tukea? en yhtäkkiä keksi esimerkkiä kyseisestä 
tilanteesta, mutta voisin kuvitella sen oleva mahdollinen [mietteliäs emoji] 

Tämän pykälän kohdalla on syytä huomioida, että myös Staabin säännöt ovat ajan 
tasalla. Mahdollistavatko Staabin säännöt kerhotoiminnan taloudellisen tukemisen 
yhdistyksen varoista? Staabin sääntöjen 2 §:n Toiminta ja tarkoitus mukaan 
"Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia, järjestää 
pienimuotoista varainhankintaa sekä antaa pienimuotoisia avustuksia toimintansa 
tukemiseksi perustetuille ainekerhoille." Pienimuotoisten avustusten antaminen 
ainekerhoille on melko tuore muutos Staabin säännöissä ja se lisättiin, jotta Staabi 
voi antaa pientä sponsorointia opintosuuntakohtaisille ainejärjestöille. Ainekerhon 
merkitys ei siis lisäystä tehdessä ollut mikä tahansa kerho. Myös säännöllisen 
toiminta-/kerhoavustusjärjestelmän rakentaminen Staabin kerhoille ei ehkä enää 
uppoa sanan pienimuotoinen sisään, jos tarkoituksena on rahoittaa kerhojen 
toimintaa merkittävillä summilla ja vuotuisesti yhdistyksen varoista. 

 

MUITA HUOMIOITA 

Huomioni olivat melko mitättömiä hienosäätöjä, kaiken kaikkiaan ohjesääntö näyttää 
mielestäni tosi hyvältä. Näemmä kolmen tunnin kokoustelut eivät aina ole tehottomia 
;P 

Hyvää työtä! Hienoa nähdä järjestön kehittyvän eteenpäin ja uusien tuoreiden 
ideoiden läpivientiä. T:vk  


