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Lahden alueen osasto  TOIMINTASUUNNITELMA 

 

24.11.2014 

 

 

www.lahti.punainenristi.fi 
  

 

 

SPR:n toimintalinjaus vuosille 2015 - 2017 on hyväksytty yleiskokouksessa 
Turussa kesäkuussa 2014. Linjauksessa toiminnan keskiöön asettuvat osastot 

ja niiden toiminnan tukeminen ja varmentaminen. Tällä toimintasuunnitel-
malla osaston hallitus toteuttaa alkavalle yleiskokouskaudelle hyväksytyn toi-

mintalinjauksen toteuttamista osaston toiminnassa. Vuosi 2015 on osaston 
65. toimintavuosi. 

 
Keskeiset tavoitteet uudessa toimintalinjauksessa ovat: 

 Aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen. 
 Nuorten (alle 29-vuotiaiden) jäsenten määrän kaksinkertaistaminen. 

 Nälkäpäiväkerääjien määrän reilu kasvattaminen. 
 

Lisäksi yleiskokouksessa päätettiin ottaa käyttöön osastojen kolme tyyppiä:  

 
VALMIINA AUTTAMAAN – OSASTO:  

Toimimme Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti.  
Pidämme sääntömääräiset kokoukset ja valitsemme voimassa olevat nimen-

kirjoittajat. 
Nimeämme tehtäväänsä perehtyneen kotimaan avun yhdyshenkilön. 

Vastaamme äkillisiin avuntarpeisiin valmiussuunnitelmamme ja voimavaro-
jemme mukaan yhteistyössä muiden osastojen kanssa.  

Sovimme hälytysvalmiudesta viranomaisten kanssa ja ilmoitamme valmiu-
temme Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. 

Osallistumme Operaatio Nälkäpäivään. 
Hankimme uusia jäseniä. 

Viestimme toiminnasta jäsenille ja vapaaehtoisille sekä kaikille paikkakunta-
laisille. 

Huolehdimme yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja 

edistämme moninaisuutta. 
Toimimme yhteistyössä lähiosastojen kanssa. 

Monimuotoisen 
toiminnan 
osasto

Toiminnan osasto

Valmiina 
auttamaan

http://www.lahti.punainenristi.fi/
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Osallistumme myös päätöksentekoon piirissä ja valtakunnallisesti (esim. piirin 
kokouksessa ja yleiskokouksessa). 

 
TOIMINNAN OSASTO: 

Edellisten lisäksi meillä on vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalu-
eella: 

 Ensiapuryhmä 
 Ystävätoiminta 

 Omaishoitajien tukitoiminta 

 Terveyden edistäminen 
 Verenluovutustilaisuuksissa avustaminen 

 Nuorten toiminta 
 Monikulttuurisuustoiminta 

 Jokin muu järjestön tehtäväalue. 
 

MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO: 
Edellisten lisäksi meillä on: 

 Runsasta vapaaehtoistoimintaa useammalla tehtäväalueella 
 Nimetyt avainhenkilöt osaston kaikilla toiminta-alueilla 

 Monipuolinen hälytysyksikkö, jossa on ensiavun, ensihuollon ja henki-
sen tuen osaajia 

 Paikallista toimintaa Punaisen Ristin valtakunnallisissa kampanjoissa ja 
paikallisissa tempauksissa 

Edellisten toimien lisäksi: 

 Selvitämme ja etsimme aktiivisesti paikallisia tarpeita 
 Teemme yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa 

 Hankimme aktiivisesti varoja 
 Meillä on tila jossa voimme toimia. 

 
Osasto jatkaa toimintaa toimintalinjauksen mukaisena MONIMUOTOISEN TOI-

MINNAN OSASTONA keskittyen nykyisten toimintayksiköiden ja toimintamuo-
tojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toiminnan laadun ja toimintamahdolli-

suuksien taloudelliseksi turvaamiseksi osastossa ei suunnitelmavuonna 2015 
käynnistetä uusia hankkeita tai toimintaprojekteja ilman erityisen hyviä pe-

rusteita. 
 

Vuonna 2015 jatketaan osaston auttamisvalmiuden kehittämistä päivitetyn 
osaston valmiussuunnitelman mukaisesti kaikissa osaston toimintayksiköissä. 

Jatketaan toiminnan ylläpitämistä rekrytoimalla toimintaan mukaan uusia toi-

mijoita mm. toteuttamalla yhteistoimintaa LAMK:n kanssa sekä jatkamalla 
alueelliseen omaishoitajien tukitoiminta- ja Koko Suomi leikkii -hankkeisiin 

osallistumista. 
 

Jatketaan osaston näkyvyyttä ylläpitämistä aktiivista tiedottamista toteutta-
malla. Kehitetään vuonna 2013 aloitettuja sähköisten kirjepalveluiden toteut-

tamista sekä lähetetään elokuussa jäsenkirje kaikille osaston jäsenille, joita ei 
saada sähköisen tiedotteen piiriin. Jatketaan osaston nettisivujen kehittä-

mistä järjestön RedNet -nettisivuston mahdollistamissa puitteissa suurta ylei-
söä ja jäsenistöä paremmin palveleviksi. 
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Pyritään kehittämään yhdessä Hämeen piirin kanssa maakunnan osastojen 
välistä yhteistoimintaan mm. osallistumalla aktiivisesti kummitapaamisiin ja 

ensiapuryhmien aluetapaamisiin. Osallistutaan piirin hallituksen ja toimikun-
tien toimintaan. 

 
Toimintakeskuksen asiakaspalvelun aukipitämisessä jatketaan vapaaehtoisten 

hyödyntämistä osan aukiolosta hoituessa osa-aikaisesti palkatun toimistosih-
teerin työnä. 

 

Jatketaan osaston kiinteistöomaisuuden hoitamista pyrkimyksenä maksi-
moida omaisuudesta toiminnan toteuttamiseen saatava tuki. Toteutetaan 

osaston talletusomaisuuden tuottojen optimointi toteuttamalla varojen sijoit-
tamisen uudelleenarviointi ja tarvittaessa uudelleen sijoittaminen saatavien 

korkotuottojen maksimoimiseksi. Jatketaan ensiapukoulutuksen tuottamista 
osana osaston varainhankintaa, johon liittyen jatketaan Keskustoimiston to-

teuttaman ensiapukoulutuksen vastuupiirijärjestelmän aktiivista vastusta-
mista. 

 
Ylläpidetään tarpeen mukaan toimikuntia, jotka voivat työskentelyllään hel-

pottaa osaston hallituksen tehtäviä osaston toiminnan kehittämistyössä, kun 
etukäteisvalmistelua hallituksen päätöksenteolle voidaan toteuttaa toimikun-

tatyöskentelynä. 
 

Kehitetään osaston toteuttaman keräystoiminnan koordinointia rekrytoimalla 

osaston toimistosihteerin työtehtävänään toteuttaman keräysjohtajuuden rin-
nalle perehdytykseen vapaaehtoinen keräysjohtaja. Jatketaan Punaisen Ristin 

viikkoon ja operaatio Nälkäpäivään sekä muihin Punaisen Ristin tapahtumiin 
osallistumista. 

 
Kerätään toimintavuoden aikana toiminnan suunnittelun tueksi osaston toi-

minnan vuosikello, joka liitetään jatkossa toimintasuunnitelman liitteeksi (liite 
1.). 

 
 

Sosiaalipalvelutoiminta 
 
Sosiaalipalvelujen toiminta koostuu ystävätoiminnasta, saattajapalvelusta, 

omaishoitajien tukitoiminnasta ja kerhotoiminnasta. Vapaaehtoisten kurssitoi-
minnalla tavoitellaan uusia jäseniä sosiaalipalvelujen toimintaan ja muuhun 

osaston toimintaan. 
 

Ystävätoiminnassa toteutetaan kuukausittaiset teematapaamiset ja uusia va-
paaehtoisia rekrytoidaan ystäväkurssien kautta. Ystävätoiminnan vapaaeh-

toisten teematapaamisia toteutetaan yhteistyössä omaishoidon tukitoimin-
nassa mukana olevien vapaaehtoisten kanssa ja tapaamisiin voivat osallistua 

myös kerhotoiminnassa mukana olevat. Vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta 

ja kursseja sekä osallistumista seminaareihin osaston, piirin ja valtakunnalli-
sen toiminnan osana. 

 
Saattajapalveluja tarjotaan jatkossakin toimiston aukioloaikoina tilausten ja 

vapaaehtoisten määrän mukaan. 
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Lahden alueen osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset suunnitte-

levat ja toteuttavat toimintaa omaishoitajille yhdessä yhteysvapaaehtoisten 
ja aluetyöntekijän kanssa. Yhteysvapaaehtoisella on omaishoitajien tukitoi-

minnan puhelin (Prepaid -liittymä) johon omaishoitajat voivat soittaa ja tie-
dustella osastossa järjestettävästä toiminnasta. Puhelin on avoinna maanan-

taista torstaihin klo 10.00 – 16.00 välillä. 
 

Vuoden 2015 aikana valmistellaan omaishoitajien tukitoimintaa osaksi osas-

ton sosiaalipalvelujen toimintaa vapaaehtoisten toimintamuotona. 
 

Vapaaehtoiset osallistuvat kaikkiin omaishoitajille järjestettävään toimintaan 
omien mieltymystensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Työnjaosta sovitaan 

ennen toiminnan alkua yhdessä yhteysvapaaehtoisten ja aluetyöntekijän 
kanssa. Vapaaehtoiset esittelevät erilaisissa tilaisuuksissa omaishoitajille 

suunnattua toimintaa osastonsa alueella. 
 

Vuonna 2015 jatketaan oppilasyhteistyötä Lahden Ammattikorkeakoulun Hy-
vinvointia arkeen kurssin tiimoilta. Käydään kertomassa eri oppilaitoksissa 

omaishoitajien tukitoiminnasta ja kannustetaan heitä tulemaan mukaan toi-
mintaan omalla eritysosaamisellaan ja pienelläkin panoksella. Oppilaitoksille 

tarjotaan myös mahdollisuutta tehdä opinnäytetöitä omaishoitajien tukitoi-
minnan eri osa-alueilta. 

 

Torstaikerhon toimintaa, toiminnan sisältöjä ja kokoontumisaikoja selvitetään 
vuoden 2015 alussa. Samalla selvitetään mahdollista kerhotoiminnan vastuu-

henkilön rekrytointia. 
 

 

Ensiapukoulutus ja terveyspalvelut 
 

Ensiapukoulutuksen tuottamista jatketaan kustannustehokkaasti osaston va-
rainhankintana hyödyntämällä tilapäistä työvoimaa, kurssin aikaisiin työsuh-

teisiin palkattavia kouluttajia. Ensiapukoulutusta tuotetaan asiakaskysynnän 
mukaan, Hyödynnetään osaston ensiapukoulutuksen mainostamisessa ja 

markkinoinnissa yrityksille lähetettävää sähköistä markkinointiviestintää. Ta-
voitteena on tuottaa 30 erilaista ensiapukurssia suunnitelmavuonna. 

 
 

Ensiapuryhmä 
 
Ensiapuryhmän tavoitteet: 

1. Henkilökohtaisten ensiaputaitojen kehittäminen ja harjoittelu 
2. Ensiapupäivystyspalvelutoiminta 

3. Paikalliseen vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluva hälytysryhmä, 
joka on viranomaisten käytettävissä erilaisissa pelastuspalvelutehtä-

vissä. 
 

Ryhmän toimintamuotoina ovat 
1. Koulutusillat, joissa ryhmäläisiä koulutetaan 

2. Ensiapupäivystykset ja päivystysensivastetoiminta 
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Yhteistyötä tiivistetään osaston eri toimintayksiköiden kesken. Tavoitteena 

hankkia uusia ensiapupäivystäjiä, sekä kouluttaa ensiapua osaston muille toi-
mintamuodoille. Ensiapupäivystykset toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä 

alueen muiden ryhmien kanssa. Lähdetään suunnittelemaan alueellista en-
siapupäivystäjien keikkalistaa. 

 
Ryhmän koulutus tapahtuu koulutusilloissa ja kursseilla. Kaikki halukkaat 

koulutetaan päivystyskelpoisiksi piirin järjestämillä ensiapupäivystäjän perus-

kursseilla. EA3- ja RJ-kursseille lähetetään 1-2 ryhmäläistä. Ryhmäläiset 
osallistuvat erilaisiin harjoituksiin oppimaan ja kertaamaan taitojaan. 

 
Ensiapupäivystäjien taidot ja tiedot testataan kerran vuodessa. Päivystysensi-

vaste toimintaa jatketaan. Nykyisille ensiauttajille pidetään kuukausiharjoi-
tuksia yhdessä vastuunviranomaisen kanssa. Toteutetaan Lahdessa ensiaut-

tajakurssi piirin kanssa yhteistoiminnassa. Kurssia tarjotaan alueellisesti 
osastojen ensiapuryhmille. 

 
Järjestetään halukkaille ensiapuryhmäläisille mahdollisuus JV-kortin hankki-

miseen. 
 

Ensiapuryhmän toimintaa haetaan aktiivisesti lisää toimijoita ja tiedotetaan 
toiminnasta mm. www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ryhmän sisäinen 

tiedottaminen tapahtuu tuottamalla sähköpostitiedotetta. 

 
Jatketaan Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön 

opiskelijoiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Toimintaan osallistuvat opis-
kelijat koulutetaan päivystyskelpoisiksi ja he osallistuvat osaston ensiapu-

päivystyksiin saaden opintopisteitä. Opiskelijoiden määrää pyritään lisäämään 
aktiivista rekrytointia toteuttamalla. 

 
Osallistutaan piirin ja keskustoimiston järjestämiin tapahtumiin. 

 
Jäsenhuoltoa ja virkistystoiminta ovat aktiiviryhmäläisille suunnattavat kevät-

kauden päättäjäiset ja pikkujoulut. 
 

 

Ensihuoltoryhmä 
 

Ensihuoltovalmiuden perustana on viranomaisten toiminta, jota Suomen Pu-
nainen Risti Lahden alueen osaston ensihuoltoryhmä tukee omalla toiminnal-

laan. Toiminnasta on tehty sopimus Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan ja osaston välillä.  

 
Osaston ensihuoltoryhmän toiminta-ajatuksena on toimia viranomaisen 

apuna pienissä ja isoissa onnettomuuksissa ja kouluttaa vapaaehtoisia toimi-

maan ensihuollon erilaisiin tehtäviin. Ensihuollon toteutettavia tehtäviä ovat; 
vaatetus, ruokahuolto, hätämajoitus, henkinen tuki, neuvonta ja käytännön 

tuki, henkilötiedustelu ja rekisteröinti sekä muu aineellinen apu. 
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Hälytystehtäviin osallistuvat ensihuoltoryhmän jäsenet ovat käyneet vähin-
tään ensihuollon peruskurssin ja henkisen tuen peruskurssin, useimmat myös 

ensihuollon ja henkisen tuen jatkokurssin ja muita vapaaehtoisen pelastus-
palvelun ja Punaisen Ristin kursseja. 

 
Ensihuollon hälytykset tulevat keskitetysti Vapepan valmiuspäivystäjän 

kautta ryhmän omaan puhelimeen, jota päivystetään 24/7. 
 

Koulutus 

 
Ensihuoltoryhmä järjestää ryhmän sisäistä perus- ja täydennyskoulutusta 

kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmän koulutuksessa käytetään sekä osaston 
ensiapukouluttajia, valmiuskouluttajia, järjestökouluttajia sekä asiantuntijoita 

eri ulkopuolisista organisaatioista. 
 

Ensihuoltoryhmän jäsenet osallistuvat myös keskustoimiston, Hämeen piirin 
sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestämiin koulutuksiin. 

 
Koulutusyhteistyö Lahden kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa käynniste-

tään alkuvuodesta. Jatketaan koulutusyhteistyötä osaston ensiapuryhmän 
kanssa mm. yhteisin harjoituksin ja kurssein. 

 
Vuonna 2015 ensihuoltoryhmälle suunnataan seuraavaa koulutusta: 

 Ensihuollon peruskurssi (kaikille avoin) tarvittaessa useampi 

 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi 
 Järjestökoulutusta: Yhden lipun alla 3t 

 Hätäensiapu 8t – kertaus 
 Etsintäkurssi 

 
Vapaaehtoisista huolehtiminen 

 
Osa hälytyksistä tapahtuu haasteellisissa olosuhteissa, aikaisemmin ryhmäläi-

sille tuntemattomien ihmisten kotona ja kriisitilanteiden aikana, onnettomuu-
den keskellä tai välittömästi niiden jälkeen. Tapaamisiin lähtee aina mini-

missä työpari. Ensihuoltotehtävän loputtua vapaaehtoisille järjestetään aina 
purku (defusing) keskustelu ja tarve jälkipuintiin (debriefing) selvitetään. 

 
Ensihuoltoryhmästä löytyy kokeneita purkukeskustelun vetäjiä ja heitä pyri-

tään hyödyntämään myös mahdollisiin osaston muiden toimintamuotojen 

purkukeskustelujen toteuttamiseen tarvittaessa. 
 

Hankinnat 
 

Ensihuoltoryhmä on hankkinut vuosien varrella pientä käsikirjastoa oman 
alan kirjallisuudesta. Jatketaan hankintoja, huomioiden kuitenkin, että paljon 

materiaalia on myös sähköisessä muodossa saatavilla. Hankitaan ryhmän hä-
lytystoiminnassa käytettäväksi liivejä ryhmäläisille siten, että ryhmäläinen 

maksaa käyttöönsä hankittavasta liivistä omavastuuosuuden, kuten ensiapu-
ryhmässäkin toteutuu. 
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Tiedotus / viestintä 
 

Ensihuoltoryhmäläisille tiedotus tapahtuu ”Nimenhuuto”-nettisivuston, teksti-
viestien ja ryhmäiltojen kautta. Osaston Rednet -sivustolla on ensihuollon 

yleinen osuus, jota tarvittaessa päivitetään. Tapahtumat -osuuteen laitetaan 
aina tulevat ensihuoltoillat, jotta tietoa ensihuoltoryhmän toiminnasta saa-

daan jaettua uusille jäsenille ja asiasta vasta kiinnostuneille. Osaston ilmoi-
tustaululla on lyhyt esite ensihuoltoryhmästä. 

  

Viestintä viranomaisten kanssa tapahtuu sähköpostitse, puhelimitse ja häly-
tystilanteessa Virve –päätelaitteita käyttäen. 

 
 

Nuorisotoiminta 
 

Nuorten ryhmä 

 
Nuorisoryhmässä on mukana n. 10 nuorta iältään 15–26-vuotiaita. Nuoriso-

vastaavana jatkaa Suvi Sihvo. Nuoret tapaavat toimintakeskuksella n. kerran 
kuussa. Tapaamispäivä ja aika vaihtelevat. Nuorten tapaamisten tavoitteina 

on suunnitella tulevia kampanjoita, tutustua SPR:n toimintaan, tehdä vierai-
luja ja pyytää vierailijoita myös tapaamisiin. Ohjelmaa suunnitellaan nuorten 

toiveet huomioon ottaen.  
 

Osallistutaan vuoden aikana erilaisiin SPR:n tapahtumiin ja kampanjoihin. 
Osallistumme myöskin aktiivisesti Hämeen Piirin järjestämiin tapahtumiin ja 

koulutuksiin. Teemme yhteistyötä osaston muiden toimintaryhmien kanssa. 
Yhteistyö trion terveyskioskin kanssa jatkuu. Ohjaamme ympäri vuoden ku-

mikouluoppitunteja ja kumiajokorttitempauksia Lahdessa ja lähikunnissa, yh-
teistyössä Lamk:n sosiaalialan opiskelijoiden kanssa (esim. terveydenhoitaja-

opiskelijat.) Tavoitteena on lisätä aktiivisten nuorten määrää tekemällä kou-

lujen kanssa yhteistyötä, kouluvierailuja ja sillä että olemme mukana erilai-
sissa tapahtumissa esittelemässä toimintaamme. Näymme myös sosiaalisessa 

mediassa ja uusimme osaston nettisivuille nuorten toiminnan osuuden ajan-
kohtaiseksi. Helmikuussa teemme ystävänpäivätempauksen ja osallistumme 

maaliskuussa Rasismin vastaiseen viikkoon. Olemme mukana keväällä Punai-
sen Ristin viikolla ja kesän alussa järjestämme jokavuotisen ”kesäkumit kun-

toon” -tempauksen Triossa terveyskioskissa. 
 

Elokuussa nuoret osallistuvat pääosin Hämeen piirin järjestämälle kansainvä-
liselle suurleirille, jonka nimi on FiRE eli Finnish Red Cross Experience. Leiri 

järjestetään Hämeenlinnan Evolla. Osa nuorista on leirillä itse leiriläisinä ja 
osa ohjaajina. Järjestämme suurleirin ”sisällä” oman Reddie Kids – leirin n. 7-

10-vuotiaille, jonka ohjelman suunnittelemme - ja toteutamme itse. 
Syksyllä osallistumme jokavuotiseen nuorten vuosikokoukseen. Loppuvuoden 

tapahtumia on Nenäpäivä, Maailman AIDS - päivä ja piirin nuorten yhteiset 

pikkujoulut. 
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Reddie Kids -kerho 
 

Reddie Kids -kerho jatkuu 8.1.2015 lähtien joka torstai kello 17–18.30. Ker-
hossa on n. 8 kerholaista iältään 6-10 vuotiaita. Kerhonohjaajina jatkavat 

syksyltä Roosa Takala ja Nikita Mäkinen. Kerhossa on myös apuohjaajia. Oh-
jaajat kouluttautuvat Reddie Kids -ohjaajiksi Hämeen piirin järjestämässä 

koulutuksessa ja osallistuvat muihin piirin järjestämiin nuorten tapahtumiin. 
 

Keväällä kerhossa on erilaisia aiheita mm. ystävyys, erilaisten ihmisten koh-

taaminen ja Punaisen Ristin toiminta kotimaassa. Syksyllä aiheina ovat en-
siapua ja vierailijoita. Kerho tekee keväällä luontoretken. Kesällä kerholaiset 

voivat osallistua Hämeen Suurleirillä Lahden alueen osaston järjestämälle 
Reddie Kids -leirille. Syksyllä kerholaiset ovat mukana Nälkäpäiväkeräyk-

sessä. 
 

 

Terhokerho 
Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston 2014 käynnistämä ja rahoit-

tama, vuosina 2014–2016 toteutuva hanke. Toiminnan tavoitteena on innos-
taa kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään. Hankkeen toteutuksesta vastaavat 

yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. 
Osasto jatkaa osallistumista hankkeeseen toteuttaen vastuuyhdistyksenä Ter-

hokerhon toimintaa Lahdessa. 
 

 

Viestintä ja markkinointi 
 

Kehitetään sähköistä jäsenpostitusta ja markkinointiviestintää. Jatketaan 
neljä kertaa vuodessa uusille jäsenille osastotoimintaa esittelevä jäsenkirje 

lähettämistä piiritoimiston lähettämien jäsentietojen perusteella. Uusille nuo-
risojäsenille lähetetään nuorille räätälöity tiedotuspaketti. Osaston jäsenille, 

jotka täyttävät ”pyöreitä vuosia” (60 tai enemmän) lähetetään onnittelukortti 
piirin toimittamien tietojen perusteella.   
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Liite 1. toimintasuunnitelmaan: 

Osaston vuosikello 2015 

 

 
 

 
 

Osaston 
kevätkokous 
25.3.2015

Ystävänpäivä

Rasismin vastainen 
viikko

Hämeen piirin 
vuosikokous

Punaisen Ristin 
viikko

Nälkäpäivä 

Osaston syyskokous 
25.11.2015


