O’DIAKON TOIMINTAKERTOMUS 2018
1 YLEISTÄ
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako toimi vuonna 2018 Diakoniaammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumattomana opiskelijoiden etujärjestönä
eli opiskelijakuntana.

2 ORGANISAATIO
2.1 Edustajisto
Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Edustajistoon valittiin
vaaleilla 14.11.2017 12 jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen valinnan jälkeen
edustajistossa oli vain 11 jäsentä, joten edustajistoa täydennettiin vaaleilla 13.2.2018,
jonka jälkeen edustajistossa oli 12 jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka nousivat sittemmin
varsinaisiksi jäseniksi. Edustajistossa toimivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:
Iiris Hynönen, Helsinki, puheenjohtaja
Niko Lehti, Helsinki, varapuheenjohtaja
Nelli Marjakangas, DSS
Joey Vincentsen, DSS
Fekade Woldemariam, DSS
Roni Vatto, Helsinki
Nora Järviö, Turku
Maria Rajaniemi, Oulu (27.9. saakka)
Amanda Vesterlund, Pori (31.5. saakka)
Hanna Kaivola, Helsinki (varajäsenenä järjestäytymiskokouksessa, jonka jälkeen
varsinainen jäsen)
Eija Nikkilä, Helsinki (varajäsenenä järjestäytymiskokouksessa, jonka jälkeen
varsinainen jäsen)
Eeva Aspelin, Pori (varajäsen 15.2. - 31.5., jonka jälkeen varsinainen jäsen)
Jenny Kasongo, Helsinki (15.2. alkaen)
Janne Teponoja, Helsinki (varajäsen 15.2. - 27.9., varsinainen jäsen 20.11. saakka)
Aleksi Talvitie, Pori (varajäsen 15.2. - 20.11.)

Emilia Mannersalo, Helsinki (estynyt hallituksessa toimimisen vuoksi)
Harri Nurmi, Helsinki (estynyt hallituksessa toimimisen vuoksi)
Mika Savolainen, Helsinki (estynyt hallituksessa toimimisen vuoksi)

2.2 Hallitus
Opiskelijakunnan toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksessa toimivat vuonna
2018 seuraavat henkilöt:
Johanna Leppänen, puheenjohtaja + sosiaalipolitiikka
Emilia Mannersalo, varapuheenjohtaja + koulutuspolitiikka
Harri Nurmi, liikunta
Mika Savolainen, tapahtumat
Laura Kuisma, tutorointi (1.6. saakka), liikunta
Emilia Vuorela, tutorointi
Alma Laukkanen, viestintä- ja hengellisyys
Kaisa Muhonen, kansainväliset asiat
Sanna Posa, tapahtumat (22.5. saakka)
Niina-Maarit Rautamäki, tutorointi (17.9. alkaen)
Julia Lahtinen, tapahtumat (17.9. alkaen)

Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 20 kertaa.
Hallituksen toimintaan sisältyi vuonna 2018 seuraavia asioita:
-

-

Hallitus johti opiskelijakunnan toimintaa lain, sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä
edustajiston päätösten mukaisesti.
Hallitus oli mukana Diakia koskevassa päätöksenteossa ja kehittämisessä. Hallitus
osallistui Diakin henkilöstön kehittämispäiville.
Hallitus teki toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuoden alussa ja
päivitti sitä vuoden mittaan. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista vuoden
aikana.
Hallitus teki lisätalousarvion kuluneen toimikauden aikana tukien taloutta.
Hallitus teki välikatsauksen toiminnastaan edustajiston kevät- ja syyskokouksiin.
Hallitus ylläpiti suhteita muihin opiskelija- ja ylioppilaskuntiin, Suomen
opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:hyn, Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:oon sekä
muihin sidosryhmiin.

-

-

Hallitus piti keväällä kehittämispäivät, joissa arvioitiin toimintaa ja suunniteltiin
tulevaa. Hallitus järjesti syksyllä hallituksen sisäisen kehittämiskeskustelun.
Hallitus oli tiiviisti mukana pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien yhteisessä
Opku+ -projektissa, jossa työskenneltiin muun muassa yhteisen jäsentunnisteen
sekä yhteisten palveluiden puolesta.
Hallitus ylläpiti O’Diakon toimintaa aktiivisesti.
Hallitus perusti alumnirekisterin.

Marraskuussa järjestettiin perehdytys vuoden 2019 edustajistolle (Helsingissä) ja
marras-joulukuun vaihteessa hallitukselle 2019 (Helsingissä).

2.3 Toiminnanjohtaja
Vuonna 2018 toiminnanjohtajana toimi Juha-Pekka Tulijoki. Toiminnanjohtajan tehtäviä
olivat:
-

Tiedottaa opiskelijoita ajankohtaisista asioista yhdessä hallituksen jäsenten
kanssa.
Neuvoa ja ohjeistaa opiskelijoita koulutukseen, opiskelijatoimintaan ja
jäsenyyteen liittyvissä tilanteissa.
Pitää yhteyttä Diakin hallintoon ja yhteistyökumppaneihin.
Toimia opiskelijakunnan taloudenhoitajana ja tiedottaa hallitusta opiskelijakunnan
taloudellisesta tilanteesta säännöllisesti.
Koordinoida jäsenmaksujen keräämistä sekä vastata muista jäsenyyteen
liittyvistä asioista.
Toimia hallituksen, edustajiston ja keskusvaalilautakunnan kokousten sihteerinä.
Toimia muiden työntekijöiden esihenkilönä.
Muut työnantajan määräämät tehtävät
- Opku+ -työryhmissä toimiminen
- Diakin turvaryhmässä toimiminen
- Diakin tietosuojaryhmässä toimiminen

2.4 Muut työntekijät
O’Diakolla oli vuonna 2018 tutoroinnin ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan tehtävä.
Tehtävää hoiti 9.1. asti Anni Alakiikonen, 1.2.–7.3. Emmi Kaila sekä 1.5. alkaen Rasmus
Tillander.
Asiantuntijan tehtäviä olivat:
-

Vastuu opiskelijakunnan tutortoiminnan ja kansainvälisen toiminnan
suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
Tehtäväkuvaan liittyvien koulutusten suunnittelu ja toteutus
Toiminnassa mukana olevien opiskelija-aktiivien neuvonta
Materiaalien tuottaminen ja viestintä
Asiakaspalvelutehtävissä avustaminen tarvittaessa

-

Muut työnantajan määräämät tehtävät
- Opku+ Tutoring-ryhmässä toimiminen

Lisäksi O’Diakolla toimi 11.1.–8.2. järjestösihteerinä Henriikka Lankila.

2.5 Paikallisjaostot
O’Diakossa toimi vuonna 2018 paikallisjaosto Oulun, Porin ja Turun kampuksilla.
Helsingissä paikallistoimintaa hoiti edustajiston päätöksen mukaan O’Diakon hallitus.
Pieksämäellä ei toiminut jaostoa, vaan paikallista toimintaa järjestivät O’Diakon
tukemana yksittäiset opiskelija-aktiivit.

3

JÄSENILLE SUUNNATUT PALVELUT

O’Diakon jäsenille suunnattuun palveluihin vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

-

Vuonna 2018 opiskelijakortit tilattiin Frankin kautta ja Frankin opiskelijaeduista
tiedotettiin jäsenille. O’Diakon edustajisto päätti kuitenkin syksyllä 2018 irtisanoa
sopimuksen Frankin kanssa, ja aloittaa siirtymisen Slice.fi-jäsentunnisteen
käyttöön.
Myytiin opiskelijoille opiskelijahaalareita toimistolta sekä postitse.
O’Diakon maksullisissa tuotteissa ja tapahtumissa perusperiaatteena oli ns.
kaksoishinnoittelu eli jäsen maksoi aina ei-jäsentä vähemmän.
Pyrittiin siihen, että kaikissa tapahtumissa päihteetön osallistuminen oli aina
todellinen vaihtoehto. O’Diakon toimijoita kannustettiin päihteettömyyteen
ollessaan ns. työtehtävissä.
O’Diako oli osa Opku+ yhteistyötä, jossa suunnitteltiin opiskelijoille parempaa
palvelutarjontaa, palveluiden, tuotteiden ja opiskelijatunnisteen puitteissa.

4 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA
O’Diakon vaikuttamistoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

Vaikuttamistoiminnassaan O’Diako toimi poliittisen ohjelman mukaan. Poliittinen
ohjelma päivitettiin syksyllä.
Osallistuttiin Diakin laaturyhmän kokouksiin.
Osallistuttiin Diakin kampuspalveluiden kehittäjäryhmän kokouksiin.
O’Diako oli mukana Opiskelijat goes Pride -tapahtumassa.

O’Diakon edunvalvontatoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

Osallistuttiin Diakin Helsingin opiskelijahyvinvointiryhmän kokouksiin sekä Diakin
valtakunnalliseen opiskelijahyvinvointiryhmien kokoukseen.
Autettiin ja tuettiin opiskelijoita heidän edunvalvonnallisissa ongelmissaan.

-

Viestittiin edunvalvonnallisista asioista niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin
tasolla.
Osallistuttiin Opku+ edunvalvonta-ryhmän toimintaan.
Osallistuttiin Voimaa opiskeluun -hankkeen ohjausryhmään opiskelijajäsenen
roolissa ja rekrytointiin vuodelle 2018 varajäsen ja vuoden 2019 jatkaja.

5 TUTORTOIMINTA
O’Diakon tutortoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

-

-

-

-

Järjestettiin orientaatiopäivät kaikilla kampuksilla sosiaali- ja terveysalan sekä
kirkon alan opiskelijoille, Helsingissä, Oulussa ja Porissa sekä keväällä että
syksyllä ja muilla kampuksilla vain syksyllä. Turussa järjestettiin perinteinen
orientaatioviikko.
Järjestettiin tutorhaku tarpeen mukaan, keväällä ja/tai syksyllä. Helsingissä
järjestettiin tutorhaun osana tutorhaastattelut, keväällä ryhmähaastattelut sekä
syksyllä yksilöhaastattelut.
Järjestettiin tutorkoulutukset tarpeen mukaan kampuksilla, keväällä ja/tai
syksyllä. Tutorkoulutuksissa on tietynlainen info-osuus, jota jokaisella
kampuksella tutorkoulutuksessa tulee käyttää. Koulutukset ovat
uudistusvaiheessa ja niitä kehitetään entistäkin hyödyllisemmiksi.
Suurevakossa tutoroinnilla oli oma ohjelma kaikille jaostojen tutorvastaaville.
Yhdessä keskusteltiin, miten tutorointi eri kampuksilla hoidetaan ja millaisia
ongelmia tai haasteita on sekä ratkaistiin niitä.
Järjestettiin keväällä Déjà vu -fuksiaiset. Syksyllä Helsingin kampuksella
järjestettiin Fuksipiknik ja Fuksiaiset. Näissä tapahtumissa tutorointi oli kiinteästi
mukana.
Tehtiin myös yhteistyötä Opku+ Tutoring-ryhmässä. Yhdessä ryhmän kanssa
järjestettiin esimerkiksi Tutorpiknik, Tutorpong sekä uusien tutorvastaavien
koulutus Tutoring-ryhmää varten.

6 TAPAHTUMAT
O’Diakon tapahtumatoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
Tapahtumatuotanto Helsingissä:
-

Fuksiaiset keväällä ja syksyllä
Getaway Appro jo kolmatta kertaa, nousujohteisilla osallistujamäärillä
O’Diakon 20-vuotisvuosijuhla

Yhteistyö muiden kanssa:
-

Nostettiin vaikuttavuutta pääkaupunkiseudun yhteistyössä: Kaivarin Wappu,
yhteistyösitsejä, sekä Kontula Appro

Tuettiin jaostojen tapahtumatuotantoa:

-

Kouluttaminen
Kannustaminen uusiin tapahtumamuotoihin sekä yhteistyöhön.

7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
O’Diakon kansainväliseen toimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

-

Sekä keväällä että syksyllä Diakiin saapui vaihto-opiskelijoita, joiden tutoroinnista
O’Diako huolehti. Uudet tutorit rekrytoitiin Helsingissä. Oulussa ja Porissa vanhat
tutorit jatkoivat tehtävässä. Uusille tutoreille järjestettiin koulutus, jonka sisältö
käytiin läpi yhdessä Diakin kansainvälisten asioiden asiantuntijan kanssa.
Koulutuksen materiaalit lähetettiin myös Ouluun ja Poriin, jotta siellä voitiin
tarvittaessa hyödyntää samaa materiaalia.
Järjestettiin tapahtuma syksyllä vaihto-opiskelijoille ja heidän tutoreilleen, joka oli
Helsingin kaupunginmuseon järjestämä kummituskävely.
Vuonna 2017 toimineen Language Cafén järjestäminen lopetettiin pienen
osallistujamäärän vuoksi. Keväällä 2018 yritettiin jatkaa yhteistyötä Arcadan
opiskelijakunta ASK:in kanssa järjestämällä International Evening -niminen
tapahtuma Cor Husetilla. Tapahtuma oli suunnattu kansainvälisille opiskelijoille,
mutta myös kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Tapahtuma ei houkutellut
osallistujia, joten sitä ei jatkettu.
Keväällä rekrytoitiin tutoreita uudelle DSS-ryhmälle, joka aloitti elokuussa. Tutorit
osallistuivat yhteiseen tutorkoulutukseen.

8 LIIKUNTA
O’Diakon liikuntatoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

Jatkettiin yhteistyötä Diakin kampuspaikkakuntien korkeakoululiikuntapalveluiden
kanssa.
Tiedotettiin opiskelijoita heille suunnatuista liikuntapalveluista.
Osallistuttiin Zonen liikuntavastaavien yhteiseen työryhmään ja myytiin
liikuntapasseja toimistolla.
Osallistuttiin aktiivisesti Opiskelijoiden liikuntaliiton toimintaan. Hallituksen
liikuntavastaavat kävivät kahdessa sektoritapaamisessa sekä osallistuivat
liittokokoukseen marraskuussa. Lisäksi Harri toimi liiton
jäsenpalvelumuotoilutyöryhmän jäsenenä.
Koulutettiin jaostojen liikuntavastaavia osana jaostokierrosta keväällä 2018.
Järjestettiin O’Diako liikkuu -tapahtumia sekä O’Diakon liikuntaviikko syksyllä
2018.
Jatkettiin vuonna 2017 aloitettua liikuntatiimi-toimintaa. Helsingin opiskelijoille
järjestettiin avoin haku liikuntatiimiin tammikuussa ja valitut jäsenet koulutettiin
tehtäviinsä helmikuussa yhdessä Opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa. Liikuntatiimi
järjesti tapahtumia yhdessä hallituksen liikuntavastaavien kanssa.

9 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
O’Diakon tiedotustoimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

Jatkettiin yhteistyötä Diakin viestinnän kanssa.
Hyödynnettiin sähköistä viestintää kerrottaessa O’Diakon toiminnasta,
edunvalvonnasta ja paikallistapahtumista.
Tiedotettiin Facebookissa edustajiston kokouksista sekä hallituksen päätöksistä.
”O'Diako - Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta” Facebook-sivun ja
”odiako_fi” Instagram-tilin ohelle perustettiin Helsingin kampuksen sivut ”O’Diako
Helsinki” ja ”odiako_hki”.
Toteutettiin kaikki viestintä kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi.
Kerättiin opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita O’Diakon visuaalisesta ilmeestä ja
toiminnasta kyselyiden avulla.

10 HENGELLINEN TOIMINTA
O’Diakon hengelliseen toimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
-

-

-

-

Tehtiin yhteistyötä Diakin kirkon alojen lehtoreiden ja oppilaitospastoreiden
kanssa.
Ylläpidettiin Facebookissa Diakin kirkon alan opiskelijat -ryhmää ja käytettiin sitä
tiedotuskanavana hengellisessä toiminnassa. Tiedotettiin opiskelijoita ryhmän
olemassaolosta.
Tehtiin yhteistyötä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen (TYT) kanssa.
O’Diako ja TYT järjestivät yhdessä Wappusuunnistuksen, Hiljaisuus kirkon työssä
-koulutuksen sekä Virsi & viini -illan, jota mukana oli toteuttamassa myös
Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujensoiton opiskelijoiden ainejärjestön
Kimu ry.
Osallistuttiin toimintaan NAVI-ryhmässä (Nuori Aikuinen Vaikuttaa Kirkossa).
Kokousten ja viikonlopputyöskentelyn lisäksi NAVI -toimintaan kuului vuoden
2018 seurakuntavaalit.
Opiskelijat ja hengellisen toiminnan vastaavat tekivät taustatyötä
seurakuntavaalien ennakkoäänestyspisteiden saamiseksi Diakin eri kampuksille.
Varsinainen äänestyspiste tuli Helsingin kampukselle.

11 PAIKALLINEN OPISKELIJATOIMINTA
O’Diakon paikalliseen toimintaan vuonna 2018 sisältyi seuraavia asioita:
11.1 Oulu
Kokouksia pidettiin yhteensä 7 kertaa.
Tutorointi:
-

Esittäydyttiin uusille opiskelijoille ja pidettiin heille ryhmäyttämispäivä.
Pidettiin uusille opiskelijoille Fuksiaiset.

-

Opastettiin syksyn pääsykokeissa.

Liikunta:
-

Liikuntaa ei järjestetty, jaostosta puuttuu liikuntavastaava.

Viestintä:
-

Viestittiin O’Diakon, Diakin sekä oman paikallistoiminnan ajankohtaisista
tapahtumista sosiaalisessa mediassa, sekä sähköpostitse ja koulun sähköisellä
ilmoitustaululla.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
-

Tiedotettiin ajankohtaisista ja tärkeistä asioista sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumat:
-

Järjestettiin Wappu -rastit, Tour de Oulu, Pikkujoulut, sekä Päättäjäispiknik.

Hengellisyys:
-

Tiedotettiin seurakunnan tapahtumista.

Muuta paikallista toimintaa:
-

Järjestettiin yhteistyössä OSAKOn kanssa tapahtumia (Vappu, Tour de Oulu,
Joulutapahtuma).
Osallistuttiin yhteisiin koulutuksiin.

11.2. Turku
Kokouksia pidettiin yhteensä 8 kertaa sekä lisäksi 3 tapaamista pidettiin
koulutuspäällikön kanssa.
Tutorointi:
-

Toteutettiin vuoden aikana tutorointia vertaistutorointina ja illanistujaisten kautta.

Liikunta:
-

Järjestettiin erilaisia tapahtumia, markkinoitiin CampusSportia ja oltiin mukana
aktiivisesti O'Diakon ja Diakin tapahtumissa.

Viestintä:
-

Mainostettiin tapahtumia somessa, tehtiin julisteita, Instagramia ja Facebookia
päivitettiin tarpeen vaatiessa.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
-

Edustettiin opiskelijajäsenenä opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmässä (OHR),
sekä oltiin opiskelijoille apuna ja jaettiin informaatiota opiskelijoille.

Tapahtumat:

-

Osallistuttiin muun muassa Keltasten haalareiden sitseihin, Kuukautisiin, Martta
ja Martti -kerhoon, O'Diakon risteilyn järjestämiseen, Huvitusten baareihin ja
vuosijuhlasitseihin.

Hengellisyyttä on tuettu pitämällä esimerkiksi Raamatun/kalenterin tuunauksia.
Kansainvälisyyttä ei Turun kampuksella ole.
Muu toiminta:
-

Tehtiin yhteistyötä oppilaitospastorin kanssa, R40K:n sekä Keltasten haalareiden
sitseihin liittyvissä asioissa.

11.3. Pori
Kokouksia pidettiin yhteensä 8 kappaletta.
Tutorointi:
-

Oltiin pääsykoepäivissä mukana ja järjestettiin väliaikatoimintaa.
Oltiin esiintymässä aloittaneille opiskelijoille.
Oltiin mukana koulunaloituspäivässä.
Oltiin mukana fuksiaisissa.
Viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Liikunta:
-

Tehtiin aktiivista yhteistyötä muiden koulujen liikuntavastaavien kanssa.
(SataSport).
Tehtiin sopimus koulun liikuntasalin käytöstä.
Pidettiin alkuvuonna liikuntakokeiluja, esim. itsepuolustuskurssi ja
kuntosalikokeilu.

Viestintä:
-

Käytettiin sosiaalista mediaa aktiivisesti markkinoinnin ja viestinnän välineenä.

Sosiaali- ja koulutuspolitiikka:
-

Oltiin opiskelijaedustajana opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä.
Informoitiin opiskelijoiden muuttuvista asioista.
Pidettiin keskustelutapaamisia opiskelijoiden kanssa.

Kansainvalisyys:
-

Tutoroitiin kahta vaihto-opiskelijaa.
Oltiin mukana Saikun järjestämässä WTP-tapahtumassa, joka oli suunniteltu
vaihto-opiskelijoille.

Tapahtumat:
-

Järjestettiin seuraavat tapahtumat:
- Ohi on

-

”Poikkareiden etkot”
Fuksiaiset keväällä ja syksyllä aloittaneille opiskelijoille.
Pikkujoulut
Sitsit

Hengellisyys
-

Tutustuttiin uuteen pastoriin ja diakoniatyöntekijään.

Yhteistyö:
-

Tehtiin kuluneena vuonna yhteistyötä PYSTI:n, Opiskelijakunta SAMMAKKO:n,
Opiskelijatalo Saikun, Yökerho Magicin, Tehyn, Talentian sekä HANKE-projektin
kanssa.
- Järjestettiin yhdessä PYSTI:n, SAMMAKKO:n ja Saikun kanssa Pori Jazz vastaanotto, sekä vapputapahtuma.
- Noudatettiin yhteistyösopimusta Magic-yökerhon kanssa ja järjestettiin
kaikki tapahtumiemme jatkot heillä.
- Tehy oli mukana orientaatioissa sekä pikkujouluissa.
- Talentia oli mukana materiaaleillaan.

12 HALLINTO JA TALOUS
Hallinnon ja talouden osalta O’Diakossa vuonna 2018 tehtiin seuraavia asioita:
-

-

Toimijat perehdytettiin siten, että heillä on perustiedot opiskelijakunnan
käytännöistä ja hallinnosta sekä valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun.
O’Diakon taloudellinen tilanne mahdollisti kokoaikaisen toiminnanjohtajan sekä
vähintään 50 %:n työajalla työskentelevän tutoroinnin ja kansainvälisten asioiden
asiantuntijan työsuhteen.
Talousarvion toteutumista seurattiin aktiivisesti ja siitä pidettiin kiinni.
O’Diako otti Opku+ -yhteistyön myötä käyttöön Lime CRM -jäsenrekisterin sekä
bailataan.fi –verkkokaupan.
Talous säilyi vakaana. Vuonna 2017 päätettyjä säästötoimenpiteitä noudattamalla
sekä mm. jäsenmaksutulojen kasvun myötä useamman alijäämäisen vuoden
jälkeen saatiin tehtyä 9 575,95€ ylijäämäinen tulos.

Helsingissä 25.3.2019,

Johanna Leppänen

Juha-Pekka Tulijoki

Hallituksen puheenjohtaja 2018

Toiminnanjohtaja

