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SPOL:n hallituksen kokous 6/2022
Pöytäkirja
Y-tunnus: 1084670-4
Aika: 4.9.2022 klo 8.00
Paikka: Isokatu, 90100 Oulu ja etäosallistumismahdollisuus
Zoomissa
Läsnä: Anniina Koutonen (pj.), Sonja Veistinen (siht.), Aliina
Härmä, Alisa Seppä (saapui kohdassa 5), Anni Peräniemi
(etäyhteydellä, poistui kohdassa 10), Anniina Hietaharju, Ilmari Moisio, Julia Kaasinen
(etäyhteydellä, poistui kohdassa 13), Nora Kinnunen, Maria Lampilahti (etäyhteydellä),
Matilda Koskinen (poistui kohdassa 8), Matleena Pitkänen, Minea Lehtinen (poistui kohdassa
8), Onni Lager, Sara Lindqvist (etäyhteydellä), Sandra Alanen (etäyhteydellä, poistui
kohdassa 8, palasi kohdassa 10, poistui kohdassa 11), Samuli Santala, Sannimaari Paavola,
Stella Puurunen, Venla Karppinen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8.21.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Moisio ja Nora Kinnunen.
5. Ilmoitusasiat
Kokouskutsuun oli vahingossa kirjoitettu väärä osoite. Oikea osoite on Isokatu 30, mutta
kutsussa oli ollut 39.
SPOLskis lähestyy!
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Mökkiviikonloppu meni hyvin, ja sieltä julkaistiin somemateriaalia. Hallitus orientoitui
syksyyn muun muassa kehityskeskustelujen ja unelmakarttojen muodossa. Ne hallituslaiset,
jotka eivät päässeet paikalle, tekevät myöhemmin unelmakartat ja osallistuvat
kehityskeskusteluihin. Muuta virkistysohjelmaa oli esimerkiksi portaiden kiipeäminen
Tahkovuorelle sekä SPOLympialaiset, jonka voitti varapuheenjohtaja.
Alisa Seppä liittyi kokoukseen ajassa 8.23.
Eilisessä ainejärjestötapaamisessa, joka on Oulussa, valittiin vuoden psykologian opiskelijan
teema, joka on tänä vuonna “asiantuntijan arvon kannattaja”.
6. Nettipäätökset
Matkaeväisiin liittyen on aloitettu nettipäätös. Sitä ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty, joten
asiasta keskustellaan kohdassa 7 eli talousasioissa.
7. Talousasiat
Tilien saldot 4.9.2022:
-

Päätili 13 068,20 €

-

Vujutili 2 794,21 €

-

PSV 52,00 €

-

Käteiskassa 189,09 €

PYRY:n apurahoista 1 000 € maksetaan tasan kaikille kuudelle osallistujalle, jolloin korvaus
on jokaiselle 166,67 €. Tästä tulee yhteensä 1000,02 €. Päätettiin hyväksyä kahden sentin
ylitys PYRY:n apurahoissa.
Päätettiin hyväksyä seuraavat kulukorvaukset:
-

Anniina Koutoselle
-

Vuosijuhlien järjestelyihin liittyvistä paikallisliikenteen matkoista 14.7. 2,00 €

-

Orientaatiomökin 18.8.–21.8. vuokrasta 305,50 €

-

Orientaatiomökin 18.8.–21.8. tarjoiluista 14,92 €

-

Elokuun kokouksen 20.8. matkakuluista 29,00 € + 45,90 € + 5,00 € + 6,80 €
eli yhteensä 86,70 €

-

Syyskuun kokouksen 4.9. matkakuluista 18,70 + 18,70 € eli yhteensä 37,40 €

-

Puheenjohtajiston edustaminen Oidipuksen SPOLuilla 6.9., matkakulut 21,70
€ + 23,70 € eli yhteensä 45,40 €
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Matkojen eväskuluista oli tekeillä nettipäätös, koska eväskulujen korvaamiseen ei ole ollut
riittävän selkeää linjausta. Koska nettipäätöstä ei ole keretty vielä hyväksyä, käsiteltiin asia
kokouksessa. Päätettiin, että vähintään 3 tuntia mutta alle 6 tuntia kestävillä matkoilla
eväskorvaus on korkeintaan 5 € ja vähintään kuuden tunnin matkoilla korkeintaan 10 €.
Päätöksen toimivuutta testataan ja tarkastellaan tarvittaessa myöhemmin uudelleen.
SPOL:in kokouspalkkioasiaan ja avustuksen hakemiseen ei olla vielä saatu vastausta
Psykologiliitolta. Taloudenhoitaja laittaa uudelleen viestiä, koska viesti on luultavasti
hautautunut muiden alle.
Hallituksen elokuun kokouksen matkakuluihin on haettu korvauksia tähän mennessä 147,10
€. Kaikkien ainejärjestöjen vuoden 2022 jäsenmaksut ovat nyt tulleet tilille. Myös
KosmoSPOLiitin viimeiset suoritukset on maksettu. Taloudenhoitaja vielä tarkistaa, että
KosmoSPOLiitin tulot ja menot täsmäävät.
Ensi kauden budjettia tulee alkaa suunnitella. Kun Psykologiliitolta pyydetään ensi kauden
tukia, on hyvä avata, mihin rahaa käytetään. Tämän ei kuitenkaan tarvitse vielä olla yhtä
kattava esitys kuin vuosikokouksessa hyväksytettävä talousarvio. Hallituslaisten tulisi
tarkastella omaa budjettia ja pohtia, tarvitseeko sitä muuttaa ja mihin suuntaan.
Taloudenhoitaja ehdotti seuraavia muutoksia ensi kauden talousarvioon:
-

hallituspaitojen budjettia tulee kasvattaa

-

kokoustarjoilujen budjettia tulee kasvattaa hintojen kasvamisen myötä

-

PYRY:n avustukselle tulee oma kohta talousarvioon

-

EFPSA:n jäsenmaksu oli tänä vuonna 186 €, mikä on suurempi kuin talousarvioon
merkitty summa eli 180 €, joten tämäkin pitää päivittää talousarvioon

-

kokouspalkkiot pitää lisätä talousarvioon

-

vuosijuhlien edustusvarausta, joka on 250 €, voisi pohtia

Jos SPOL ottaa käyttöön kokouspalkkiot, tehdään PRH:lle sääntömuutos. Tämä vaatinee pari
yhdistyksen kokousta. Esimerkiksi lokakuun kokous voisi olla yhdistyksen kokous.
Train the Trainers -tapahtuman korvaushakemus tulee myöhemmin. Jos korvauspyyntö tulee
kahden kuukauden sisällä ostoksen tekemistä, SPOL korvaa kulut. Vuosijuhlien laskut tulevat
vasta ensi vuonna.
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Toisin kuin viime kokouksessa keskusteltiin, PYRY-tukien maksuun ei tarvitakaan enää
kulukorvauslomakkeen täyttämistä. Riittävät tiedot löytyivät aiemmin täytetystä lomakkeesta,
joten taloudenhoitaja maksaa apurahat niiden perusteella.
Kirjanpito-ohjelma Tilittimen kanssa on iso ongelma, sillä tositteet häviävät sieltä, kun
tietokoneen sammuttaa. Vanhan taloudenhoitajan kanssa on sovittu palaveri, jossa katsotaan
asiaa. Jos asia ei ratkea palaverin aikana, pitää selvittää muita tapoja ratkaista ongelma.
Palattiin kohdasta 10 ajassa 9.41.
Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
-

Stella Puuruselle
-

-

-

ainejärjestötapaamisen tarjoilut 21,42 €

Nora Kinnuselle
-

4.9. kokoustarjoilut 85,87 €

-

3.9. ainejärjestötapaamisen eväät 48,11 €

-

2.9 Oulun fuksien SPOL-esittelyn tarjoilut 22,66 €

Venla Karppiselle
-

4.9. kokouksen matkaeväät 4,04 €

Palataan kohtaan 10 ajassa 9.42.
8. Koulutuspoliittiset asiat
Koulutuspoliittiset vastaavat ovat taas analysoineet fuksikyselyjä. Alkuperäisen fuksikyselyn
idea on tutkia, miten valintakoetavan muutos vaikuttaa moniin psykologian asioihin, kuten
alavalinnan tyytyväisyyteen. Toistaiseksi dataa onkin analysoitu alkuperäisen tavoitteen
mukaisesti.
Isoin ja merkittävin tulos liittyy siihen, miten vaikeaksi tilastotieteen kurssit koetaan:
todistusvalinnalla sisäänpäässeet kokevat tilastotieteen kurssit keskimäärin vaikeammiksi
kuin valintakokeella sisäänpäässeet. Täten yliopistoille pitää muistuttaa siitä, että
tilastotieteen kurssien opetukseen panostetaan. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida
se, ettei koettu vaikeus välttämättä ole yhteydessä saatuihin arvosanoihin.
Minea Lehtinen ja Matilda Koskinen poistuivat ajassa 8.48.
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Tilastotieteen kurssien vaikeuden kokemuksissa on myös eroja liittyen siihen, minä vuotena
opinnot on aloitettu. Vuonna 2020 ja 2021 aloittaneiden kokemukset ovat samantapaiset ja
eroavat vuonna 2019 aloittaneista, jotka kokevat tilastotieteen kurssit helpommiksi.
Myös tyytyväisyydessä alavalintaan on havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero
valintatavan suhteen siten, että valintakokeella valituiksi tulleet ovat tyytyväisempiä
alavalintaansa. Toisaalta tulosta voi selittää se, että valintakokeella haetaan usein useamman
kerran, mikä voi selittää tyytyväisyyttä alavalintaan. Jatkossa voisi myös kartoittaa, paljonko
alanvalintaa on mietitty. Valintatavan lisäksi opintojen aloitusvuodella näyttäisi olevan
yhteydessä alavalinnan tyytyväisyyteen, sillä vuonna 2020 aloittaneiden tyytyväisyys
poikkeaa vuosina 2019 ja 2021 aloittaneista. Tässä luultavasti näkyy koronan vaikutus
vuonna 2020 aloittaneiden kohdalla. On syytä muistaa, että myös vuonna 2020 aloittaneiden
tyytyväisyys alaan oli hyvää eli ei ole syytä huoleen, että tyytymättömyyttä olisi enemmän.
Kyselyssä myös kartoitetaan kiinnostusta järjestötoimintaan tulevaisuudessa, ja
kiinnostuneisuus vaihtelee yliopistoittain. Vuonna 2020 aloittaneet ovat siinä mielessä
poikkeuksellinen vuosikurssi, että verrattuna vuonna 2019 ja 2021 aloittaneisiin he ovat
kiinnostuneimpia järjestötoiminnasta. Syynä voi olla korona, sillä koronavuotena
järjestötoiminta on ollut hyvä väylä tutustua uusiin ihmisiin. Kiinnostusta järjestötoimintaan
tullaan analysoimaan myöhemmin vielä tarkemmin, ja tuloksia voisi jakaa myös
ainejärjestöille.
Koulutuspoliittiset vastaavat haluaisivat saada harjoittelupaikkatilannetta paremmaksi, ja
harjoittelupaikkakiintiöt voisivat edesauttaa harjoittelupaikkojen saamista. Toisaalta osa
kokee kiintiöt rajoittaviksi ja asiaan liittyy myös väärinkäsityksiä. Myös jatkossa tulee olla
vapaita ja kiintiöharjoittelupaikkoja. Harjoittelupaikkakiintiöt myös tukisivat sijoittumista
ympäri Suomen, sillä psykologipulaa on käytännössä kaikkialla muualla paitsi
pääkaupunkiseudulla. Harjoittelupaikkakiintiöistä tehdään kysely, jossa myös selkeästi
ilmaistaan, mitä niillä tarkoitetaan ja ei tarkoiteta. Tämän perusteella koulutuspoliittiset
vastaavat lähtevät ajamaan asiaa.
Sandra Alanen poistui ajassa 9.11.
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9. EFPSA- ja kv-asiat
EFPSA-edustajat tulevat esittelemään fukseille EFPSA:n toimintaa, ja tätä varten edustajat
toivovat ajoissa Psykologiliiton fuksi-infojen päivämääriä. Fobialla ja Impulsilla on yhteinen
info 3.10. ja Defenssillä 23.9.
Vaihtopäivien suunnittelu etenee, ja viikoille on saatu yksi paikalle tuleva luennoitsija ja yksi
mahdollisesti etänä tuleva. SPS sponsoroi vaihtoviikkoja 100 €. Pipsylle on laitettu sekä
sponsorointi- että luennoitsijapyyntö, ja Pipsy käsittelee asioita seuraavassa kokouksessaan.
Myös muita sponsoreita vielä haetaan. Vaihtopäivien kaikkia osallistujia ei vielä olla saatu
vahvistettua, sillä moni ilmoittaa, ettei pääsekään osallistumaan. Tämä vaikeuttaa käytännön
asioita, esimerkiksi lentolippujen ostamista samoille lennoille. Vaihtopäivien käytännön
aikataulua on jo suunniteltu.
10. Yhteistyö ja avunanto
Nettisivujen päivitysoperaatio on edistynyt, kiitos aktiivisten hallituslaisten.
Sandra Alanen palasi ajassa 9.22.
Kysyttiin nettisivujen tapahtumat-osion vanhasta tapahtumasta, jossa puhutaan
gradukonferenssista ja sitseistä. Sen voisi muotoilla siten, että mahdollisesti voi olla
gradukonferenssi ja sitsit mutta ei välttämättä.
Vuosijuhliin on alettu etsiä sponsoreita ja lisäksi sponsorointipaketit on suunniteltu.
Uramessut etenee: asian tiimoilta on otettu yhteyttä Psykologiliittoon ja tiloja on katseltu.
Ainejärjestötapaamisessa nousi myös ideoita tapahtuman suhteen, esimerkiksi hinnoittelu
kannattaa tehdä kunnolla ja tapahtuma voisi SPOL:in järjestämänä tapahtua kahden vuoden
välein. Ainejärjestöille olisi hyvä laatia ohjekirja siihen, miten omassa kaupungissa voisi
järjestää uramessut. Lisäksi SPOL:in yritysyhteistyövastaava voisi jatkossa toimia
konsulttina, eli ainejärjestöjen edustajat voisivat tarvittaessa kysyä häneltä ohjeita
uramessujen järjestämiseen. Nykyinen yritysyhteistyövastaava luo Telegram-ryhmän
vastaaville.
Ideana nousi esille, että SPOL voisi järjestää koulutuksen tai kehitellä yhteiset raamit
yritysyhteistyöasioihin. Tiedetapahtuman yhteydessä voisi olla tällainen koulutus, joka voisi
keskittyä esimerkiksi markkinointiin. Lisäksi Tahkon mökillä oli keskusteltua siitä, miten
ruotsinkieliset opiskelijat voisi huomioida SPOL:in tapahtumissa paremmin. Tällöin

6

SPOL:n hallituksen kokous 6/2022

tiedetapahtumaan liittyen ehdotettiin, että joku puhujista voisi pitää esityksensä ruotsiksi
suomenkielisten diojen kanssa ja päinvastoin.
Pidetään tauko ajassa 9.29–9.39.
Anni Peräniemi poistui ajassa 9.30.
Uusia kulukorvauspyyntöjä oli tullut kokouksen aikana, minkä vuoksi palataan kohtaan 7.
Palataan kohtaan 7 ajassa 9.41.
Palattiin kohdasta 7 ajassa 9.42.
11. Tulevat tapahtumat
SPOLskiksen ensimmäiseen päivään mahtuu enää muutama, sillä ilmoittautuneita vuoden
2020 ja 2021 fukseissa on yhteensä 63. Tapahtuman ilmoittautumisessa priorisoitiin
henkilöitä, jotka olivat ilmoittautuneet sittemmin peruttuun SPOLskikseen.
Kokonaisuudessaan molemmille päiville mahtuu noin 70 osallistujaa, mutta 20- ja 21-fuksien
päivään mahdutettiinkin 76. SPOL:in hallituslaisten ei tarvitse erikseen ilmoittautua
tapahtumaan. Tapahtumaan on kehitelty rasti-ideoita, joiden aiheina ovat ainakin
KosmoSPOLiitti, SPOLskis, seminaari, EFPSA, Psykologiliitto ja vuosijuhlat. Myös rastien
vetäjät ovat suunnilleen tiedossa.
Toistaiseksi haastavin asia on majoitus, koska koulumajoitukseen liittyen on ollut vaikeaa
saada siitä tietävää henkilöä kiinni. Opiskelijoilta on myös alustavasti kyselty, ketkä voisivat
majoittaa, ja majoittamiseen voisi motivoida esimerkiksi drinkkiliput ja varma pääsy
tapahtumaan. Lisäksi hotelleista voisi tiedustella tarjousta. Tapahtuman jatkopaikkana toimii
Kerubi, jonne päästään molempina iltoina narikan hinnalla. Joensuun kokouksen paikka on
toistaiseksi avoinna.
Sandra Alanen poistui ajassa 9.55.
Marraskuun tiedetapahtuman puhujia on hyvä alkaa etsimään ajoissa, koska päivämäärä on jo
tiedossa. Motivointikeinona voisi olla puhujapalkkiot. Tapahtumatiimia tullaan
hyödyntämään puhujien etsimisessä, ja heille tulisikin antaa konkreettiset ohjeet.
12. Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu
Lähdetään tekemään kauden 2023 toimintasuunnitelmaa. Asiaan liittyen pidetään iltakoulua
marraskuussa kokouksen yhteydessä.
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13. Vuoden 2022 projektit
Cortex ja Defenssi kaipaavat laulukirjoja. Fobialla on noin 40 SPOL:in laulukirjaa, jotka ovat
jääneet käyttämättömiksi, sillä tyypillisemmin fobialaiset käyttävät Indexin laulukirjaa. Fobia
keskustelee asiasta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Koska Defenssillä ei ole lainkaan
laulukirjoja, annetaan laulukirjat ensisijaisesti heille.
Seuraavan tilauksen yhteydessä laulukirjaa tulisi päivittää, jotta esimerkiksi Defenssin
sitsilaulut pääsisivät mukaan ja muutenkin sisältöä voisi päivittää. Tilaus menee seuraavalle
kaudelle, koska yleensä tilauksen tehnyt varapuheenjohtaja on loppukauden kiireinen
uramessujen järjestämisen suhteen. SPOL kuitenkin jo kartoittaa, keillä laulukirjoille olisi
tarvetta.
Julia Kaasinen poistui ajassa 10.12.
Läpinäkyvyyden vuoksi nostettiin esille, että vuosijuhlien sillispaikka maksaa viikonlopulta
800 € ja että vuosijuhlat hotellissa maksavat noin 40 000 €. Vuosijuhlien järjestämisen hinta
kuitenkin todennäköisesti kasvaa inflaation vuoksi. Vuosijuhlapaikalle on välitetty
laskutustiedot.
14. Yhteistyötahojen kuulumiset
Verso: Verso on vastannut viimein eroilmoitukseen. Heidän mukaansa jatkossakin saa tehdä
yhteistyötä, vaikka ei enää virallisia yhteistyökumppaneita olla.
PSV: Järjestöä kiinnostaa, missä ja miten PSV voi esitellä itsensä uusille opiskelijoille.
Päivämäärät sekä esitysmuoto, eli etä vai läsnä, ilmoitetaan PSV-edustajille.
NPV: Seminaaria järjestetään Tampereella ja SPOL auttaa tilojen varaamisessa.
SPS: Ei mitään uutta, koska ei ole keretty kokoustaa.
Yritysyhteistyö: Ei mitään uutta.
Psykonet: Yleiskokous oli, joskaan kumpikaan Psykonet-edustajista ei ollut päässyt paikalle.
Valintakoetyöryhmässä ei puolestaan ole tapahtunut mitään ihmeellistä.
Psykologiliitto: Parhaillaan toimiston väki on virkistäytymässä. Vuonna 2020
opiskelijayhteistyönseminaarissa puhuttiin jäsenille tarkoitetusta maisterimiitistä, joka olisi
vastaava kuin fuksi-info. Siellä voisi jutella esimerkiksi harjoittelusta, ja tapahtuman voisi
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yhdistää fuksi-infoon. Tätä pilotoidaan Joensuussa Oidipuksen fuksi-infon yhteydessä klo 14,
koska Joensuussa liitytään aktiivisimmin Psykologiliittoon. Maisterimiitti on tarkoitus
laajentaa myöhemmin muihinkin kaupunkeihin.
15. Ainejärjestöjen kuulumiset
Fobia: Perjantaina juhlittiin 100-vuotiasta psykologian laitosta. Fuksiviikot ovat ohi ja
porukka on ryhmäytynyt hyvin. Fuksiviikoilla tapahtumia ovat järjestäneet sekä tuutorit että
Index, ja lisäksi hallitus on auttanut tarvittaessa. SPOnkit on pidetty. Ystäväkaupunkitoiminta
on laitettu alulle ja suunnitteilla on mökkiviikonloppu saaristossa Cortexin ja Impulsin
kanssa.
Stimulus: SPOhvelit, joka pidetään lokakuussa, on yhdistetty kopon ja sopon kanssa
(SPOhvelit goes kosovo). Tilaisuus on vasta SPOLskiksen jälkeen, mutta Stimuluksen
SPOL-edustajat lupasivat mainostaa tapahtumaa muuta kautta. Järjestöinfo on viikon päästä.
Impuls: Fuksiviikko on ollut: fukseja infottu ainejärjestöön liittymisestä ja lisätty muun
muassa sähköpostilistalle ja Whatsapp-ryhmään. Psykologiliiton fuksi-infon päivämäärä on
päätetty, ja se pidetään yhdessä Fobian kanssa. Hallitus tapaa fuksit ensi viikolla.
Suunnitteilla on tapahtuma vaihto-opiskelijoille jossakin vaiheessa syksyä. SPOL-tapahtuman
ajankohtaa ei olla vielä päätetty.
Oidipus: Hallituksen kokous on huomenna. Fuksit ovat saapuneet, orientaatio on alkanut ja
SPOLuet ovat ensi viikolla. Fuksit vaikuttavat pärjäävän hyvin.
Cortex: Fuksit ovat saapuneet ja orientaatioviikko on käynnistynyt. Valitettavasti fuksiflunssa
on riepotellut sekä fukseja että tuutoreita. Tällä viikolla oli tapahtuma, jossa esiteltiin
hallitustoimintaa, mutta osallistumisprosentti oli pienehkö flunssan vuoksi. SPOhvelit
pidetään ensi viikolla fuksibrunssin yhteydessä. Syksyn ensimmäinen kokous on 12.9.
Defenssi: Fuksit ovat saapuneet ja SPOLuet on pidetty. Defenssin hallitus on myös
esittäytynyt, ja fukseja on lähtenyt jo mukaan järjestötoimintaan. Defenssin SPOL-edustajat
herkistyvät, koska fuksit ovat niin ihania. Ensimmäinen hallituksen kokous on keskiviikkona.
Kompleksi: Mitään ihmeempää ei vielä ole ollut. Sitsit ovat tulossa keskiviikkona. Syksyn
seminaarikurssi, jonka teemana on persoonallisuushäiriöt, edistyy. SPOhvelit lähestyvät.
Fukseja on myös moikattu.
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16. Tulevat kokoukset
-

su 2.10. klo 8.00 Joensuussa

-

la-su 5.–6.11. Tiedetapahtuma, kokous ja iltakoulu tulevan kauden
toimintasuunnitelmasta Jyväskylässä

-

pe-su 2.–4.12. Palkitsijaiset ja kokous Tampereella, myös toimihenkilöt voi kutsua

-

pe-su 13–15.1. tai 20.–22.1. Kokous ja uramessut Turussa. Ensimmäinen ajankohta
voi olla huono kompleksilaisille.

-

Helmikuun alkuun sovitaan perehdytysmökkiviikonloppu heti, kun uudet
SPOL-edustajat on valittu.

17. Muut esille tulevat asiat
Ei mitään muuta esille tulevaa asiaa.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10.47.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

________________________________

________________________________

Puheenjohtaja Anniina Koutonen

Sihteeri Sonja Veistinen

________________________________

________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Ilmari Moisio

Pöytäkirjantarkastaja Nora Kinnunen
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