JÄSENTIEDOTE 2/2017

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hei elyläiset!
Kaksi kautta puheenjohtajana alkaa olemaan pulkassa. Paljon olen oppinut ja paljon
olet nähnyt, monessa olen saanut olla mukana. Vaikuttamistyö on mielenkiintoista ja
palkitsevaa. Olen saanut olla mukana hallituksessa, joka on järjestänyt teille jäsenille
monenlaista toimintaa, niin koulutus- kuin virkistysmielessä. Verkostoituminen on
ollut näkyvää ja tilaisuudet ovat olleet hienoja. Niitä on ollut ilo olla mukana
järjestämässä.
Vastaan on tullut erittäin paljon todella taitavia ammattilaisia, teitä! Olen tutustunut
useisiin ihmisiin. On ollut hienoa huomata, miten meillä lastentarhanopettajilla on
yhteinen ajatusmaailma, jonka mukaan ammattimme on tärkeä. Meillä kaikilla on
vahva ammatti-identiteetti. Teemme ylpeydellä työtä, jota teemme. Meillä on vahva
pedagoginen osaaminen ja kyky tuoda se julki. Olemme asiantuntijoita.
Tällä hetkellä ammattikuntamme on tapetilla myös viestimissä, ja hyvä niin.
Yhteiskunta

on

herännyt

varhaiskasvatuksen

tärkeyteen

ja

palkkauksen

haastekohtiin. Nyt on meidän aikamme puhua.
Mutta kuten lastentarhanopettajan työ, myös hallitustyö on tiimityötä. Haluan tässä
kiittää

upeaa

hallitusta,

joka

on

tehnyt

ahkerasti

töitä

elyläisten

lastentarhanopettajien eteen. Edustusta on ollut monessa paikassa, ja tietoisuutta
meidän ammatistamme on viety joka paikkaan. Vaikuttamistyöhön on paneuduttu
huolella. Työn määrä on ollut suuri, mutta sitä ei ole säikytty, päinvastoin. Innolla ja
sitkeydellä on menty eteenpäin! Ideointi tilaisuuksista ja niiden järjestämisestä on
ollut toimivaa ja antoisaa. Hallituksen jäsenillä on innokkuutta jatkaa edustamista ja
vaikuttamista.
Kiitos kaikille tiimiläisille, olette mahtavia.
Arvostavin terveisin
Camilla Ojala
Puheenjohtaja
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry

ELYN HALLITUS 2016-2017
Puheenjohtaja

Tiedottaja

Camilla Ojala p.040-7726959

Merja Laitinen

puheenjohtaja@ely.fi

etunimi.sukunimi@opettaja.fi

etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Laaja-alainen erityisopettaja

Lehtikasken pk, Espoo
Varapuheenjohtaja
Hanna Iso-Kuortti
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Lintulaakson koulu

(Perkkaanpuiston pk, Lipunkantajan pk,
Kartanonpuiston pk, Everstinkadun pk,
Perkkaanlehdon rppk, Perkkaanniityn rppk,
Kartanon vintin rppk)
Vara: Päivi Kokko
Taloudenhoitaja

Sihteeri
Elsi Kuosmanen
sihteeri@ely.fi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Elina Puhakka
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Jorvin pk, Espoo
vara: Henrietta Suomalainen

Jolkbyn pk, Kirkkonummi
vara: Terhi Hakkarainen

Riitta Ojanperä
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Jäsensihteeri
Sanna Salmi

Kielikylpy Grani, Kauniainen
vara: Anna Pohjakallio

jasensihteeri@ely.fi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Karamäen pk, Espoo
vara: Eija Salo-Mattila
Tiedottaja
Lotta Lahtonen
tiedottaja@ely.fi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Lansantien pk, Espoo
vara: Kirri Valli

Minttu Ilveskivi-Hentilä
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Meriveden pk, Espoo
vara: Johanna Viianen

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa
Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti (valtuuston varapuheenjohtaja)
Camilla Ojala
Marjatta Reiman (vara)
Sari Utriainen (vara)
Elina Puhakka (vara)
Riitta Ojanperä (vara)

LTOL hallitus:
Tarja Ojanen (varapuheenjohtaja), järjestöryhmän jäsen
Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri), koulutuspoliittisen työryhmän jäsen
LTOL työmarkkinapoliittinen työryhmä:
Hanna Iso-Kuortti

OAJ valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti valtuutettu, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen
Erja Lehtonen (vara)
Merja Laitinen (vara)

OAJ hallitus:
Tarja Ojanen, järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY):
Soili Latvala, varapuheenjohtaja
Merja Laitinen, hallituksen jäsen ja toinen tiedottaja
Erja Lehtonen (vara)
Camilla Ojala (vara)

OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus:
Elsi Kuosmanen
Seija Salminen
Hannele Stafford (vara)
Terhi Hakkarainen (vara)

OAJ Pääkaupunkiseudun (OAJ PKS) alueyhdistyksen hallitus:
Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja
Merja Laitinen
Soili Latvala (vara)

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto:
Merja Laitinen
Camilla Ojala
Lotta Lahtonen
Sanna Salmi (vara)
Kirri Valli (vara)
Riitta Ojanperä (vara)
Elina Puhakka (yksityisten vara)

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
ESPOO :
Terttu Salonen (varhaiskasvatus)
Nina Rantala (esimiehet)

KAUNIAINEN:
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt)

LUOTTAMUSMIEHET
Espoo:
Pääluottamusmies Erja Lehtonen,
Pääluottamusmiestoimisto, PL 114, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
käyntios. Kamreerintie 2, 5krs,
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi
Varaplm terveyskeskushammaslääkäri Sari Louko-Kosonen,
Nöykkiön hammashoitola, PL 2402, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
sari.louko-kosonen(at)espoo.fi

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus; esimiehet, hallinto:
Luottamusmies

päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen,

Mäkkylän päiväkoti, PL 65207, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi

Varaluottamusmies päiväkodinjohtaja Jaana Taskinen,
Hiirisuon asukaspuisto, PL 92302 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 046 877 3567, jaana.taskinen(at)espoo.fi
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus;
lastentarhanopettajat ja erityislastentarhaopettajat:
Luottamusmies

lastentarhanopettaja Laura Raittola,

Pikku Karhun päiväkoti, PL 81303, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 043 8247 057 tai 046 8773 565, laura.raittola(at)espoo.fi
Varaluottamusmies Camilla Ojala
Lehtikasken päiväkoti, PL 34304, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 040 7726 959, camilla.ojala(at)espoo.fi

Kauniainen:
Pääluottamusmies
Luottamusmies

Markus Lång , markus.lång(at)edu.grankulla.fi
Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi

Kirkkonummi:
Pääluottamusmies Sari Melkko, sari.melkko(at)kirkkonummi.fi
Luottamusmies

Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

ELYN SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUT
30.11.2017
Tervetuloa

Espoon

seudun

Lastentarhanopettajat

ry:n

sääntömääräiseen

syyskokoukseen torstaina 30.11.2017 klo 17.15 Teatteriravintola Albergaan Espoon
Leppävaaraan. (Osoite: Leipurinkuja 2, 02600 Espoo)
Espoon

seudun

Lastentarhanopettajat

ry:n

sääntömääräisessä

syyskokouksessa

käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
sekä hallituksen puheenjohtajan, jäsenten sekä varajäsenten valinta kalenterivuosille
2018-2019.
Syyskokouksen jälkeen vietämme ELYn pikkujouluja ruokailun ja teatterin merkeissä.
(HUOM! Pikkujoulut ovat täynnä, peruutuspaikkoja voi kysellä osoitteesta
ilmoittautumiset(at)ely.fi)

Syyskokous
Esityslista
A. Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään kokouksen työjärjestys
B. Varsinaiset kokousasiat
5. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi
kalenterivuodeksi 2018
6. Päätetään seuraavana kalenterivuonna hallituksen puheenjohtajalle ja
hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja kulukorvauksista
sekä toiminnantarkistajien palkkioista

7. Päätetään seuraavan kalenterivuoden aikana varsinaisilta jäseniltä,
pedagogisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja eläkeläisjäseniltä perittävän
maksun suuruus ja kantotapa
8. Päätetään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 2018
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2018-2019
10. Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä
sääntöjen pykälän 18. mukaan
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen
12. Valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja heille kaksi varatoiminnatarkistajaa
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
13. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen
pykälän 15. mukaan
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
-Kirkkonummen paikallisyhdistyksen muuttaminen C-mallisesta Bmalliseksi yhdistykseksi
15. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾
määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24.
pykälän määräykset

LASTENTARHANOPETTAJALIITON
VALTUUSTOVAALIT 14.-27.3.2018
Samaan aikaan käydään myös OAJ:n valtuustovaalit, jonka ohjeet löytyvät OAJ:n
kotisivuilta (OAJ.fi).
LTOL:n valtuustovaalit
Espoon Seudun Lastentarhanopettajat kuuluvat Vantaan Lastentarhanopettajien kanssa
samaan vaalipiiriin, jossa paikkoja tullee olemaan neljä. Ohjeet ehdokasasettelusta
löytyvät LTOL:n verkkosivuilta. Linkki vaalimateriaaleihin löytyy etusivun keskimmäisestä
bannerista, eli ajankohtaisnostosta.

EHDOKASASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE
Allekirjoitettujen ehdokasasiakirjojen ja tarvittaessa vaaliliittosopimusten tulee olla
keskusvaalilautakunnalla 15.1.2018 klo 16.00 mennessä. Asiakirjat lähetetään joko
skannattuina liitteinä sähköpostilla harri.myllynen@lastentarha.fi (viestin aihekenttään:
LTOL valtuustovaalit) tai kirjeessä osoitteeseen LTOL ry, Harri Myllynen,
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI.
EHDOKASTIETOLOMAKE
Ehdokkailta tullaan pyytämään ehdokkuuteen liittyviä tietoja valokuvan kera.
Ehdokastietolomakkeesta tiedotetaan erikseen ja linkki lomakkeelle lisätään vaalisivuille
myöhemmin.
Ehdokkaita esitellään LTOL:n verkkosivuilla ja ehdokkaista laaditun koosteen muodossa
yhdistystiedotteessa ehdokasasettelun päätyttyä, ehdokasnumeroiden arpomisen
jälkeen.
SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS 14.-27.3.2018
LTOL:n valtuustovaaleissa – ja myös OAJ:n valtuustovaaleissa – LTOL:n jäsenten
äänestäminen tapahtuu sähköisesti joko erillisillä kertakäyttötunnuksilla jäsensivujen
kautta tai henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla.
LTOL:n keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen kokouksessaan 3.4.2018.
LTOL-VALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Uusi valtuuston kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa 4.-5.5.2018.
Kokous pidetään Akavatalolla, Helsingissä.
OAJ:n valtuustovaalit
Lastentarhanopettajat muodostavat koko maan kattavan vaalipiirin (LTOL). Tällä hetkellä
lastentarhanopettajilla on valtuustopaikkoja 22 OAJ:n valtuustossa.
Ehdokasasiakirjat löytyvät OAJ:n kotisivuilta (OAJ.fi).
OAJ:n valtuustovaaliasiakirjat lähetetään vaalisihteeri Harri Myllyselle samalla tavoin kuin
LTOL:n vaaliasiakirjatkin.
OAJ:n valtuustovaaleissa on sama aikataulu LTOL:n vaalien kanssa.
Ehdokas - toivomme sinun lähettävän tiedon ehdokkuudestasi myös omalle
yhdistyksellesi ELYlle.

Espoon seudun Lastentarhanopettajat
ry:n AFTER WORK-ilta 24.10.2017
After work –ilta Glo-hotelli Sellossa kokosi yhteen elyläisiä
lastentarhanopettajia. Ilta alkoi maittavalla ruualla ja rennolla
seurustelulla.Lastentarhanopettajat olivat tulleet iltaan
verkostoitumaan uusien ja vanhojen tuttujen kanssa sekä
hakemaan uusia ideoita ja ajateltavaa työhön.
Illan aiheena oli ulkoilun pedagogiikka. Lastentarhanopettaja,
varhaiskasvatuksen maisteri Reija Ahola piti aiheesta alustuksen
”Oppimisen iloa ulos, pedagogiikkaa pihalle. Ulkoilu osana
varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelua” Alkuun Ahola kertoi taustastaan keikkailevana
lastentarhanopettajana, mikä oli antanut sysäyksen hänen gradututkimukselleen. Ulkoilu
ja sen merkitys oli ollut hyvin erilainen paikasta riippuen.
Ahola oli haastatellut tutkimustaan varten lastentarhanopettajia siitä, mikä vaikuttaa
pedagogiikan toteutumiseen ulkoilussa. Määrittäviä tekijöitä ovat muun muassa arvot ja
asenteet, rakenteet, pedagoginen osaaminen, ympäristön puitteet ja resurssit. Toisaalla
ulkoilu on leikkien passiivista valvomista ja toisaalla suunniteltua toimintaa. Uuden
varhaiskasvatussuunnitelman tultua voimaan, ulkoilun pitäisi viimein olla myös
pedagogisesti ajateltua.
Pedagoginen ajattelu perustuu Aholan mukaan opettajan uskomusjärjestelmään, joka
jakautuu rationaaliseen ja intuitiiviseen osaan. Rationaalinen osa rakentuu koulutuksessa
ja intuitiivinen osa kokemuksen pohjalta. Näiden lisäksi opettajan työtä ohjavat myös
opetussuunnitelmat. Varhaiskasvatuksen määräävissä asiakirjoissa on noussut vahvasti
ulkoilun merkitys.
Pedagogisesti mietitty ulkoilu voi olla joko ennalta suunniteltua toimintaa tai
havainnoinnin seurauksena tapahtuvaa leikin ja toiminnan ohjausta. Keskeisenä
käsitteenä Ahola nosti esiin tarjoumat. Tarjoumalla tarkoitetaan ”ympäristön havaittuja
ominaisuuksia, jotka tarjoavat yksilölle mahdollisuuden toimia.” Lastentarhanopettajalla
on näiden tarjoumien esille tuomisessa merkittävä rooli. Hän voi auttaa lasta näkemään
tekemisen mahdollisuudet ja houkutella uuden toiminnan äärelle.

Ahola nosti esiin ulkoympäristön oppimisympäristönä.
Ulkoympäristö on sukupuolineutraali ja sinne mahtuu
paljon ääntä ja liikettä. Se tarjoaa monipuolisen
leikkiympäristön. Illan osallistujat olivat tästä samaa
mieltä, ja kokemuksista keskusteltiin. Samaan
hengenvetoon keskusteltiin myös siitä, mikä rajoittaa
ulkoympäristössä. Erityisesti esiin nousi turvallisuusnäkökulma. Sääntöjä ja kieltoja
asetetaan päiväkodeissa, jottei mitään sattuisi. Näin riskit menevät onnistumisen edelle.
Yhteinen näkökulma keskusteluissa oli, että liika varovaisuus vain estää lapsen kehitystä.
Lapsi, joka saa koetella rajojaan hallitusti, oppii ja kehittyy myös motorisesti.
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänä on myös ulkoilussa edistää lapsen kasvua,
kehitystä ja oppimista.
Ahola esitti, että mm. yhteinen näkemys, yhteiset sopimukset ja opettaja pedagogisen
keskustelun ylläpitäjänä edistävät ulkoilupedagogiikan toteutumista. Hän myös kehotti
miettimään, mitä kaikkea oppimisen alueista voi tehdä ja toteuttaa luonnossa ja
päiväkodin pihalla.
Monet illan osallistujista kokivat haastavana ulkoilun
muuttamisen ulkovalvonta-ajattelusta kohti pedagogista
toimintaa. Eräs illan osallistujista tarjosi pilke
silmäkulmassa elämänviisauden: ”Jos kukaan ei suutu,
mikään ei muutu.” Voihan siinä olla perää, sillä muutos
aiheuttaa aina jonkin verran vastustusta.
Lastentarhanopettajan täytyy kuitenkin omalla
ammattitaidollaan viedä myös ulkoilun pedagogiikkaa
eteenpäin. Mainioita ja oivaltavia ulkoiluhetkiä siis
jokaiselle!
Teksti: Minttu Ilveskivi-Hentilä
Kuvat: Merja Laitinen

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN
LASTENTARHANOPETTAJIEN
EDUNVALVONTAILTA 12.9.2017
Yksityisten päiväkotien lastentarhanopettajille kohdistettu edunvalvonnallinen jäsenilta
vietettiin Espoon valtuustotalolla 12.9.2017. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna IsoKuortti antoi yleiskatsauksen jäsenyydestä LTOL:ssa ja OAJ:ssä, yksityisten
työehtosopimuksista, lastentarhanopettajien työajasta, palkkauksesta, työsopimuksista
sekä siitä, miten yksityisten päiväkotien lastentarhanopettajajäsenten etuja voidaan
valvoa.
Lisäksi illan aikana pohdittiin valtakunnan ja paikallistason varhaiskasvatuksen
kehittämistä, varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa sekä
tiekarttaa. Espoo-tasolla selviteltiin myös mahdollisuutta varhaiskasvatuksen
erityisopettajan palveluihin yksityisissä päiväkodeissa.
Keskustelua työn pulmakohdista ja niiden selvittämisestä käytiin illan aikana runsaasti.
Todettiin, että jatkossakin voisi olla hyödyllistä järjestää omia jäseniltoja yksityisten
päiväkotien lastentarhanopettajille. Todettiin myös, kuinka tulee toimia mahdollisissa
ongelmatilanteissa

Ilta oli monipuolinen ja antoisa, osallistujat aktiivisia ja pohtivia, lämmin kiitos osallistujille!
Hanna Iso-Kuortti

ELY Facebookissa!
Kuuluthan ELYn Facebook-ryhmään? Ryhmässä tietoa tulevista tapahtumista ja
koulutuksista, ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksen kentältä ja keskustelua
jäsenten

välillä.

Ryhmä

löytyy

Facebookista

nimellä

Espoon

seudun

Lastentarhanopettajat ry ELY.

Muista myös ELYn nettisivut osoitteessa
www.ely.fi

Kulkeeko sähköposti?
ELY, OAJ:n Espoon ja Kauniaisten sekä Kirkkonummen paikallisyhdistykset, LTOL ja
OAJ tiedottavat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sähköpostin välityksellä. Jokaisella
jäsenellä on oikeus ja velvollisuus olla näiden sähköpostiviestien saavutettavissa.
Ratkaisu tähän on tiivis yhteysopettajaverkosto ja alueelliset sähköpostiringit
(Tapiola, Leppävaara, Espoon keskus, Matinkylä-Olari, Espoonlahti, Kirkkonummi,
Kauniainen).
Yhteysopettaja on tärkeä linkki yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Hän kerää talonsa
elyläisten sähköpostiosoitteet ja välittää yhdistykseltä saapuvat sähköpostiviestit
edelleen. Yhteysopettaja opastaa muita elyläisiä ja kertoo yhdistykseen ja
Lastentarhanopettajaliittoon

liittymismahdollisuudesta

talonsa

uusille

lastentarhanopettajille ja sosionomeille.
Jokaisessa päiväkodissa (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen tai koulun tiloissa
toimiva) tulee olla yhteysopettaja. Yhteysopettajan sähköpostiosoite (HUOM!
henkilökohtainen

sähköpostiosoite,

ei

työsähköposti!)

ilmoitetaan

yhdistyksen

sihteerille: sihteeri@ely.fi tai suoraan oman alueen rinkivastaavalle.
-Jos talossa on vain yksi elyläinen, hän ilmoittautuu yhteysopettajaksi
-Kun

yhteysopettaja

vaihtuu,

on

muuttuneet

rinkivastaavalle, ettei tiedon kulku katkea
-Muistathan ilmoittaa myös sukunimenvaihdoksesta

yhteystiedot

ilmoitettava

-Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla listalla tai ilmoittaa oman
sähköpostiosoitteesi suoraan sihteerille. Työelämästä pysyvästi poissaolevat
ilmoittavat sähköpostiosoitteensa suoraan sihteerille.
Rinkivastaavat alueittain:
Espoonlahti: Minttu Ilveskivi-Hentilä
Espoon Keskus: Eija Salo-Mattila
Tapiola: Anna Pohjakallio
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi
Leppävaara: Merja Laitinen
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen
Kauniainen: Riitta Ojanperä

minttu.ilveskivi(at)gmail.com
e.salo.mattila(at)gmail.com
anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi
sanna.salmi(at)opettaja.fi
merja.laitinen(at)opettaja.fi
terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi
riitta.ojanpera(at)opettaja.fi

HUOM! HUOM! HUOM!
Olethan päivittänyt yhteystietosi jäsenrekisteriin sivuilla
oaj.fi -> jäsensivut -> omat tiedot -> jäsentiedot. Erityisesti
sähköpostiosoite olisi tärkeää olla ajan tasalla! Tällä hetkellä
monella jäsenellä on rekisterissä vanhentunut sähköpostiosoite.
Muistathan päivittämään tiedot ajan tasalle!

