
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

10/2021 
Esityslista 24.11.2021  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 10/2021  
AIKA: 1.12.2021 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston Esko ja Asko sali/ Microsoft Teams  
 

JAKELU 
varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 18. varajäsentä*:  
 
1. Tuominen Jenna 
2. Simonen Anniina 
3. Tikerpuu Cevor 
4. Nuuttila Eemil 
5. Vastamäki Vilma 
6. Kuula Elina 
 
7. Seppälä Susan 
8. Braun Jonna 
9. Koskinen Sara 
10. Gröhn Willehardt  
11. Riponiemi Netta 
12. Rapo Julia 
 
13. Matilainen Jenni 
14. Nikumatti Pekka  
15. Ahvensalmi Eetu 
16. Penna Kristiina 
 
17. Alasaarela Juho  
18. Häyhä Jesse 
 
19. Kerkelä Julia 
 
20. Lehtosaari Aurora  
 

Valo Roosa-Maria 
Lumijärvi Miila 
Tuomainen Jenni 
Joensuu Juho 
Barrow Freya 
Rissanen Riina-Maria 
 
Isotalo Riikka 
Makkonen Heta 
Kirmanen Reetta 
Jyrkkänen Magnus 
 
 
 
Palosuo Hanna 
Sorvali Iikka 
Jokinen Wilma 
Salonen Kati 
 
Grönman Aino 
Tuominen Elli 
 
Moilanen Miika  
 
Lumme Evilla 

 

*Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäseninä 
valitsijayhdistyksen varsinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat kaikki 
edustajistovaaleissa ehdolla olleet ja vähintään yhden (1) äänen saaneet valitsijayhdistyksen ehdokkaat. Jos sellainen ei ole 
mahdollista, varajäsen valitaan siitä vaalirenkaasta, johon valitut kuuluvat. 

                                                                                

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 24.11.2021 
 

  



 
  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Asia: LYYn sääntöjen 13 §:n mukaan ”Edustajisto valitsee toimikautensa ajaksi 
keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Edustajiston 
puheenjohtajiston valintaan saakka puhetta johtaa iältään vanhin edustajiston jäsen. 
Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on yksi vuosi alkaen 1.12. ja päättyen 30.11.”  

Lisäksi sääntöjen 17 §:n mukaan ”Toimikauden ensimmäisen edustajiston kokouksen 
kutsuu koolle ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.” 

Esitys: Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Elina Kuula kutsuu edustajiston 
vanhimman avaamaan kokouksen. 

Päätös:  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Asia: LYYn sääntöjen 18 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 
toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa 
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina 
lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. Kirjallisen muodon vaatimuksen 
täyttää edustajiston jäsenelle lähetetty sähköinen viesti”.  
 
LYYn sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on 
kutsuttu koolle 18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä 
on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan lukien”.  
 
Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.  

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

Päätös 1:  

Päätös 2:   

   

  



 
  
 
 

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 21 §: ”Edustajiston kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, josta 
annetaan tarkemmat määräykset edustajiston työjärjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja 
kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnä olevaa edustajiston jäsentä. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.” 
 
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajat. 

Päätös:  

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  
Asia: LYYn sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 §: ” Edustajiston esityslistan laatii 
edustajiston puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Esityslistan laatimisessa tulee 
huomioida edustajistoryhmien esille tuomat asiat. Edustajiston puheenjohtaja on 
velvollinen tiedustelemaan edustajistoryhmien näkemyksiä käsiteltäviksi otettavista 
asioista. Esityslistan mukaisten asioiden asiakirja-aineiston tulee olla kaikkien jäsenten 
nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta. Tästä 
voidaan kuitenkin poiketa, mikäli asian valmistelu on vielä kesken tai jos asiakirjat 
sisältävät salassa pidettävää aineistoa.  -- Edustajiston kokouksessa käsitellään vain 
esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston kokouksessa voidaan 
kuitenkin käsitellä ilmoitusasioita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan tulevaisuudessa 
edustajiston päätettäväksi tulevia asioita, vaikka näistä ei olisi mainintaa kokouskutsussa. 
Tällöin tulee kuitenkin turvata jokaisen edustajistoryhmän mahdollisuus osallistua 
työryhmän kokouksiin.”  
 
Esitys: Lisätään uusiksi päätöskohdiksi: 
 13. Jatkokokouksesta päättäminen 
 14. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2022 
 15. Hallituksen valinta toimintavuodelle 2022 
 16. Opiskelijaedustajien valinta Lapin yliopiston yliopistokollegioon 2022–2023  
 
Päätös:  
 
  



 
  
 
 

5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
Asia: Edustajiston jäsenten ero- ja määräaikaisvapautuspyyntöjen käsittely. 
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille ero edustajistosta 
sekä kaikille edustajistosta määräaikaisvapautusta pyytäneille määräaikaisvapautus 
edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet 
määräaikaisvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.  
 
Päätös:  
 
  



 
  
 
 

6. EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 
Asia: LYYn sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee toimikautensa ajaksi 
keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa” 
 
Lisäksi 13 §:n mukaan ”Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on yksi vuosi alkaen 
1.12. ja päättyen 30.11.”  
 
Lisäksi sääntöjen 14 §:n mukaan: ” Edustajiston puheenjohtajan, tai tämän ollessa 
estyneenä, varapuheenjohtajien tehtävinä on:   

1. valvoa ylioppilaskunnan toimintaa ja etuja;   
2. edustaa ylioppilaskuntaa;   
3. kutsua koolle edustajiston kokoukset;   
4. johtaa puhetta ja pitää yllä järjestystä edustajiston kokouksissa;   
5. valvoa, että edustajiston kokouksista laaditaan pöytäkirjat;   
6. allekirjoittaa edustajiston kokousten pöytäkirjat;   
7. valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa noudatetaan kaikkia 
ylioppilaskuntaa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä;   
8. toimia hallituksen ja edustajiston yhteistoiminnan yhteyshenkilönä;   
9. huolehtia osaltaan suhteista ulkopuolisiin tahoihin ja   
10. huolehtia muista hänelle näiden sääntöjen, johtosääntöjen tai 
työjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä.   

 
Vakiintuneen käytännön mukaan edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 
luottamustehtävästä palkkio yhdeksältä (9) kuukaudelta ja se on ollut 120 €/kk.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys 1: Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudelle 1.12.2021-
30.11.2022.  
 
Esitys 2: Edustajisto valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan toimikaudelle 1.12.2021-
30.11.2022. 
 
Esitys 3: Edustajisto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan toimikaudelle 1.12.2021-
30.11.2022. 
 
Esitys 4: Päätetään edustajiston puheenjohtajan luottamustehtäväpalkkiosta.  
 
Päätös:  
 
  



 
  
 
 

7. ILMOITUSASIAT 
7.1. Katsaus hallituksen toimintaan 
7.2. Katsaus toimiston toimintaan 
7.3. Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset 
7.4. Lapin ylioppilaslehden kuulumiset  
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös:  

8. PÄÄSIHTEERIN VALINTA 
Asia: LYYn pääsihteeri Heljä Kärnä on 30.10. ilmoittanut, että irtisanoutuu tehtävästään ja 
työsuhteen päättymispäivä on 31.12.2021. Kärnä on työskennellyt LYYn palveluksessa 
vuodesta 2018.  

LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 3. valita 
ylioppilaskunnan pääsihteeri ja ylioppilaslehden päätoimittaja ja luottamushenkilöt.”  

LYYn sääntöjen 28 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on ”asettaa pääsihteerin, 
päätoimittajan ja tarvittaessa muiden työntekijöiden tehtävät haettavaksi”. Lisäksi LYYn 
sääntöjen Pääsihteerin johtosäännön 5 §:n mukaan ”Pääsihteerin valitsee edustajisto, jonka 
puheenjohtajalla tai tämän ollessa estyneenä edustajiston varapuheenjohtajalla on vastuu 
rekrytointiprosessista. -- Pääsihteerin tehtävä asetetaan julkisesti haettavaksi 
ylioppilaskunnan hallituksen päätöksellä.”  

LYYn voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaan yleinen valintatoimikunta 
käsittelee pääsihteerin hakemukset ja valitsee haastatteluun kutsuttavat. Edustajisto tai 
valintatoimikunta haastattelee ehdokkaat. Edustajisto tekee lopullisen valinnan 
kokouksessaan. 

LYYn hallitus on kokouksessaan 25/2021 merkinnyt Kärnän irtisanoutumisen tiedokseen ja 
on avannut haun LYYn pääsihteeriksi alkaen 15.11. klo 12.00 ja päättyen 29.11. klo 12.00. 
Valintatoimikunta kokoontuu 29.11. käsittelemään hakemukset ja päättämään 
haastatteluista. Valinta tehdään edustajiston kokouksessa 1.12. 

Esittelijä: Katariina Henttonen, valintatoimikunnan puheenjohtaja 2021 

Esitys: Edustajisto valitsee LYYn pääsihteerin.  

Päätös:  

  



 
  
 
 

9. LYYN JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODELLE 2022-2023  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 14. päättää 
jäsen- ja muiden maksujen suuruudesta. Jäsenmaksun vahvistaa Lapin yliopiston rehtori ja 
sen kantamista valvoo Lapin yliopisto”.  

Hallitus tekee asiasta esityksen edustajistolle 29.11. kokouksessaan 26/2021.  

Esittelijä: HPJ Kuula 

Esitys: Edustajisto päättää jäsenmaksusta lukuvuodelle 2022–2023.   

Päätös:  

10. LYYN TALOUSARVION 2022 HYVÄKSYMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 7. hyväksyä 
ylioppilaskunnan taloussuunnitelmat, talousarviot ja lisätalousarviot”.  

Hallitus tekee asiasta esityksen edustajistolle 29.11. kokouksessaan 26/2021.  

Esittelijä: HPJ Kuula 

Esitys: Edustajisto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022.    

Päätös:  

11. LYYN TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 HYVÄKSYMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 10. vahvistaa 
toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle”.  

Hallitus tekee asiasta esityksen edustajistolle 29.11. kokouksessaan 26/2021.  

Esittelijä: HPJ Kuula 

Esitys: Edustajisto vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022.    

Päätös:  

 

 

 

  



 
  
 
 

12. YLEISEN VALINTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 
Asia: LYYn sääntöjen ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 9§:n mukaan:  
” Edustajisto asettaa yleisen valintatoimikunnan järjestäytymiskokouksessaan. -- Jokaisella 
edustajistossa edustettuina olevalla valitsijayhdistyksellä on halutessaan mahdollisuus 
esittää yhtä (1) jäsentä sekä yhtä (1) varajäsentä valintatoimikuntaan. -- 
Valintatoimikunnassa on oltava edustaja jokaisesta tiedekunnasta. Ylioppilaskunnan 
puheenjohtaja toimii valintatoimikunnan puheenjohtajana ja ylioppilaskunnan pääsihteeri 
valintatoimikunnan sihteerinä. -- Yleisen valintatoimikunnan toimikausi on kaksi (2) 
vuotta. Yleisen valintatoimikunnan jäsenten vaihdoksen vahvistaa ylioppilaskunnan 
edustajisto.” 

Esittelijä: PS Keränen  

Esitys: Asetetaan yleinen valintatoimikunta kaudelle 1.12.2021-30.11.2023.    

Päätös: 

13. JATKOKOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 
Asia: LYYn sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 4 §:n mukaan: ”Edustajiston kokous on 
pyrittävä pitämään yhtäjaksoisesti. Jatkokokous voidaan kuitenkin pitää edustajiston 
päätöksellä ilman eri kutsua esityslistan mukaisissa asioissa. Jatkokokouksen 
päätösvaltaisuuteen ja laillisuuteen riittää 11 edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien.” 

Edustajiston ensimmäinen kokous on suunniteltu ja aikataulutettu pidettävän kahdessa 
osassa, jotta sekä talousarviolle ja toimintasuunnitelmalle että hallituksen valinnalle on 
riittävästi aikaa.  

Esittelijä: PS Keränen  

Esitys: Edustajisto päättää, että esityslistan käsittelemättömät kohdat käsitellään kokouksen 
jatkokokouksessa 2.12. klo 15.00 alkaen. Jatkokokous järjestetään Lapin yliopiston LS2:ssa 
sekä etänä Teams-yhteyden välityksellä.  

Päätös: 

 

 
  



 
  
 
 

14. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMINTAVUODELLE 2022 
Asia: LYYn sääntöjen 16 § mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: 2 valita 
seuraavaksi toimintavuodeksi ylioppilaskunnan hallitus. Edustajisto valitsee hallituksen 
puheenjohtajan. Jos vaalikokouksessa ei saada valituksi hallitusta, valitun puheenjohtajan 
tulee seuraavassa edustajiston kokouksessa esitellä ehdotuksensa hallitukseksi;” 

LYYn sääntöjen 7 §:n mukaan: ”Vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen 
jäseniksi ovat kaikki äänioikeutetut ylioppilaskunnan jäsenet seuraavin poikkeuksin: 
Edustajiston ja hallituksen jäseneksi ylioppilaskunnan omistamien ja 
enemmistöomistamien yhtiöiden johtavissa asemissa olevat toimihenkilöt Edustajiston 
jäseneksi keskusvaalilautakunnan ja muiden vaalilautakuntien toimihenkilöt. Lisäksi 
henkilö ei voi olla samanaikaisesti ylioppilaskunnan työntekijä ja ylioppilaskunnan 
edustajiston tai hallituksen jäsen, vaan hänen on pidättäydyttävä edellä mainittujen 
ylioppilaskunnan luottamustoimien suorittamisesta työsuhteensa aikana.” 

Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
luottamustehtävästä palkkio kahdeltatoista (12) kuukaudelta ja se on ollut 700 €/kk.  
 
Esittelijä: PS Keränen  

Esitys 1: Päätetään hallituksen puheenjohtajan luottamustehtäväpalkkiosta talousarvion 
2022 mukaan.  

Esitys 2: Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimintavuodelle 2022.  

Päätös: 

  



 
  
 
 

15. HALLITUKSEN VALINTA TOIMINTAVUODELLE 2022  
Asia: LYYn sääntöjen 16 § mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: 2 valita 
seuraavaksi toimintavuodeksi ylioppilaskunnan hallitus”. 

LYYn sääntöjen 7 §:n mukaan: ”Vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen 
jäseniksi ovat kaikki äänioikeutetut ylioppilaskunnan jäsenet seuraavin poikkeuksin: 
Edustajiston ja hallituksen jäseneksi ylioppilaskunnan omistamien ja 
enemmistöomistamien yhtiöiden johtavissa asemissa olevat toimihenkilöt Edustajiston 
jäseneksi keskusvaalilautakunnan ja muiden vaalilautakuntien toimihenkilöt. Lisäksi 
henkilö ei voi olla samanaikaisesti ylioppilaskunnan työntekijä ja ylioppilaskunnan 
edustajiston tai hallituksen jäsen, vaan hänen on pidättäydyttävä edellä mainittujen 
ylioppilaskunnan luottamustoimien suorittamisesta työsuhteensa aikana.” 

LYYn sääntöjen 25 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) 
ja enintään yhdeksän (9) jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.  Ylioppilaskunnan 
hallituksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Edustajisto valitsee hallituksen suhteellisella 
vaalitavalla toimintavuodeksi kerrallaan.” 

Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan luottamustehtävästä 
palkkio yhdeksältä (9) kuukaudelta ja se on ollut 300 €/kk.  
 
Esittelijä: PS Keränen  
 
Esitys 1: Päätetään hallituksen jäsenen luottamustehtäväpalkkiosta talousarvion 2022 
mukaan. 
 
Esitys 2: Päätetään hallituksen koosta talousarvion 2022 mukaan. 
 
Esitys 3: Valitaan hallitus toimintavuodelle 2022.  
 
Päätös: 
 

  



 
  
 
 

16. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON 
YLIOPISTOKOLLEGIOON  
Asia: Opiskelijaedustajien toimikausi Lapin yliopiston yliopistokollegiossa päättyy 
31.12.2021.  

LYYn hallitus on 14.9. kokouksessaan 21/2021 avannut haun hallinnon opiskelijaedustajiksi 
alkaen 15.9. klo 14.00 ja päättyen 11.10. klo 12.00. Yleinen valintatoimikunta on 11.10. 
kokouksessaan 2/2021 todennut, että määräajassa hakemuksia Lapin yliopiston kollegioon 
saapui yhteensä viisi (5) kappaletta. Valintatoimikunta päätti jatkaa hakua 26.10. klo 12.00 
saakka ja käsitteli hakemukset 26.10. kokouksessaan 3/2021. Tuolloin hakemuksia oli 
kahdeksan (8) kappaletta.  

Edustajisto päätti lisähausta välillä 29.10.–12.11., joka toteutettiin alkaen 1.11. klo 12.00 ja 
päättyen 15.11. klo 12.00.  Lisähaun jälkeen hakemuksia oli yhteensä yksitoista (11).  

Edustajisto päätti kokouksessaan 9/2021 palauttaa asian valintatoimikunnan valmisteluun. 
Valintatoimikunta kokoontuu 29.11.  

LYYn sääntöjen ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajisto 12 §:n mukaan: ” Hakuajan 
päätyttyä valintatoimikunta käsittelee yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja 
tiedekuntaneuvostoon tulleet hakemukset. Valintatoimikunta laatii hakijoista yhteenvedon 
hakemusten perusteella.  Valintatoimikunta tekee edustajistolle perustellun esityksen 
yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoon valittavista. 
Valintatoimikunnan tulee huomioida esitystä tehdessään mahdollisesti järjestetyssä 
haastattelussa esille tulleet seikat. Yliopistokollegiota valitessa tulee huomioida jokaisen 
tiedekunnan edustuksen toteutuminen. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee 
yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet 
valintatoimikunnan esityksestä. Jos edustajisto katsoo ylioppilaskunnan edun sitä vaativan, 
voi edustajisto valita yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoon  
hakeneiden  lisäksi myös  muun  henkilön,  joka  on  antanut suostumuksensa  valintaan.”  

Esittelijä: PS Keränen  

Esitys: Valitaan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2023 kahdeksan (8) varsinaista 
opiskelijaedustajaa sekä kahdeksan (8) varaedustajaa Lapin yliopiston kollegioon. 

Päätös: 

 

  



 
  
 
 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 

18. SEURAAVA KOKOUS 
 
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 
 
 
Elina Kuula 
Hallituksen puheenjohtaja  
 

 
 
Miikka Keränen 
Pääsihteeri (vs.) 

 
 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus  

 


