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VUOSIKOKOUS
Aika

24.3.2007 klo 17.00 – 18.02

Paikka

Ylitornio AavU:n maja

Läsnä

Erkki Alakuijala
Heikki Onnela
Antero Karvinen
Taisto Viita
Mikko Ojanaho
Tapio Pussinen
Jorma Pietiläinen
Marko Vapa
Raimo Tolonen
Martti Holster

puheenjohtaja

sihteeri

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Onnela avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan hän nosti esiin Rovaniemen kuntorastitoiminnan kasvun 41%:lla ja koko Lapin alueen kuntorastitoiminnan 18%:n kasvun sekä Lapin Suunnistus ry:n hyvän
taloustilanteen, joka perustuu Lappi Suunnistaa lehden tuottoon.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Alakuijala.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Martti Holster
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu jäsenseurojen yhteyshenkilöille suunnatulla sähköpostilla ja kokousasiakirjat ovat olleet nähtävillä Lapin Suunnistuksen nettisivuilla.
Myös lehtien urheilupalstalla on tiedotettu asiasta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. .
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Karvinen ja Taisto Viita.
6. Toimintakertomus 2006
Esitellään toimintakertomus vuosikokoukselle.
Ehdotus:

Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös:

Hallituksen paikalla olleet sektorivastaavat esittelivät toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Tilinpäätös 2006 ja vastuuvapauden myöntäminen
Esitellään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto.
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Ehdotus:

Hallitus esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Lisäksi vuosikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus. Vuosikokous
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille.

8. Liittymis- ja jäsenmaksut 2007
Tähän asti liittymis- ja jäsenmaksuja ei ole peritty.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

9. Puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot
Tähän asti puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.
Tilintarkastajille maksetaan heidän esittämänsä laskun mukaan.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaus on 21 senttiä/km hallituksen nimeämiin tilaisuuksiin.

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Ehdotus:

Hallitus esittää vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtaja ja sektorivastaavat esittelivät toimintasuunnitelman.
Hyväksyttiin vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja Heikki Onnela on erovuorossa.
Ehdotus:

Hallitus esittää, että vuosikokous valitsee puheenjohtajan toimikaudelle 2007-08.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Onnela. Toimikausi on hänen toivomuksestaan
yksi vuosi eli 2007.

12. Kolmen hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta
Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä, joilla
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitukseen ovat kuuluneet Tapio Pussinen (Salme Kiviniemi), Jorma Pietiläinen
(Marja Matila), Martti Holster (Erkki Alakuijala), Pertti Itkonen (Hannu Tervo), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen) ja Antero Karvinen (Kirsi-Marja Korhonen).
Erovuorossa ovat Tapio Pussinen (Salme Kiviniemi), Jorma Pietiläinen (Marja Matila) ja Antero Karvinen (Kirsi-Marja Korhonen).
Ehdotus:
net

Hallitus esittää, että erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle valitaan uudet jäseja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
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Hallitukseen valittiin Tapio Pussinen (Vesa Arffman), Jorma Pietiläinen (Marja
Matila) ja Esa Turunen (Antero Karvinen).
Hallituksessa jatkavat Martti Holster (Erkki Alakuijala), Pertti Itkonen (Hannu Tervo), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen).

13. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Nykyiset tilintarkastajat ovat Hannu Haase (Eero Vapa) ja Veli-Markku Korteniemi
(Antero Suitiala).
Ehdotus:

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös:

Tilintarkastajiksi valittiin Hannu Haase (Eero Vapa) ja Veli-Markku Korteniemi (Antero Suitiala).

14. Muut asiat
Hallitus esittää kilpailijamaksuksi 5% osallistumismaksuista kaikista kansallisista
kilpailuista. Suomen Suunnistusliitto ei peri alle 200 kilpailijan kilpailusta kilpailijamaksua.
Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin täsmennyksellä, että am –kisoista ja kansainvälisistä arvokisoista Lapin Suunnistuksen kilpailijamaksua ei peritä.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Erkki Alakuijala
puheenjohtaja

Martti Holster
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja todistetaan oikeaksi

Antero Karvinen

Taisto Viita
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TOIMINTAKERTOMUS 2006
Yleistä
Suunnistusvuosi 2006 sujui myönteisissä merkeissä monella rintamalla: kuntorastikävijöiden
määrä nousi melkein 20 %. Lumirastit, tunturisuunnistus ja ensilumen hiihtosuunnistusviikko
järjestelyt onnistuivat hyvin ja erityisesti lumirastien siirtäminen maaliskuun loppupuolelle ja
SM-sprintin saaminen kilpailujen yhteyteen merkinnee paljon lajin kehitykselle. Tulevaisuus
näyttää, olemmeko onnistuneet tässä asiassa.
Rovaniemen kuntorastikävijöiden nousu on hämmästyttävä ja osoittaa, että lajillamme on
kysyntää, kun jaksetaan vähän panostaa. Ounasvaaran Hiihtoseura osoitti tätä panostushalukkuutta ja onnistui melkein 50 % nousuun harrastajamäärissä, enkä usko, että kehitys tähän loppuu. Uusia tuulia haetaan koko ajan ja se on hyvä merkki.
Pellon Ponnen menestys on urheilupuolella jotenkin poikkeuksellinen. Miten pieni paikkakunta pystyy kasvattamaan yhä uudelleen ja uudelleen huippu-urheilijoita. Kai se sitten on
jotenkin selitettävissä Eero Mäntyrannan perinnön vaalimisena. Taivaisen veljesten lisäksi
sieltä nousee toisiakin huippu-urheilijoita eturintamaan.
”Valkoisille alueille” lupasimme vuoden 2006 kehityskeskusteluissa tehdä jotain ja nyt
olemme saaneet SSL:n rahoituksen Savukosken alueelle.
Tiedotuslehti ”Lappi Suunnistaa 2006” onnistui myös hyvin ja sillä keräsimme melkein 7.000
euroa lappilaiselle suunnistusurheilulle.
Myös talouden osalta onnistuimme yli odotusten ja urheiluakatemia toimii aktiivisesti, joten
perusasiat Lapin suunnistuksessa ovat kunnossa. Talkootyönä toiminnan pyörittämiseen
olisi toivottava tehdä jotain muutoksia. Tässä asiassa olemme kääntyneet SSL:n puoleen,
onhan liiton taloudelliset panostusmahdollisuudet lisääntyneet huomattavasti hyvin menneiden vuosien jälkeen.
Harrastesuunnistus
Harrastesuunnistuksessa vuosi 2006 oli ennätyksellisen vilkas. Iltarastein kävijämäärät lisääntyivät lähes 18%. Yhteissuoritusten määrä ylitti kymmenen tuhannen rajan ollen
10.360. Hyvin pitkälti myönteinen kehitys oli hienosti hoidettujen Ounasrastien ansiota. Rovaniemen seudun kuntorasteilla kävijöiden määrä lisääntyi vajaasta 2.400 osallistujasta yli
3.800:aan.
Ilahduttavaa on myös Lapin Veikkojen toiminnan kääntyminen muutaman vuoden taantumisen jälkeen positiiviseksi.
Pelkästään kuntosuunnistustapahtumissa ratamestareina toimiville henkilöille ei järjestetty
alueen toimesta koulutusta. Seurojen järjestämän koulutusta oli ainakin Ounasvaaran Hiihtoseuralla.
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Valmennus ja koulutus
Lapin AV-ryhmän toiminta uudistui kuluneella kaudella. Lapin urheiluakatemian suunnistusvalmennuksen käynnistymisen myötä myös yksittäisiä leiripäiviä ja viikoittain säännöllistä
päivittäisvalmennustoimintaa kyettiin Rovaniemen alueella järjestämään. Pidempiä valmennusleirejä vietettiin toimintakauden aikana talvella Rovaniemellä, keväällä Lahdessa, kesällä
Pellossa sekä ensilumen aikaan Saariselällä. Leiritoiminnassa oli mukana yhteensä 21 henkilöä. Leiripäiviä kertyi 18. Ryhmästä kuusi urheilijaa saavutti vähintään SM-mitalin."
Nuorisotoiminta
SSL:n leimausleiri pidettiin kesäkuun alussa Vuokatissa. Mukana oli suunnistajia useista
Lapin Suunnistuksen jäsenseuroista. Samanaikaisesti järjestetty Lapin alueen sporttileiri ei
toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Ounasvaaran Hiihtoseura kokeili Hipporasteja torstaisin lasten kilpasuunnistusharrastuksen
lisäämiseksi. Tapahtumapaikan valinnassa voitiin tällöin huomioida lasten ratojen erityispiirteet. Osallistujia neljässä tapahtumassa oli yhteensä 51 eri lasta.
Lasten ja nuorten suunnistusohjauksesta vastaaville tai tehtävään valmistautuville ohjaajille
tarjottiin kevään aikana koulutusta Lapin urheiluopistolla, mutta koulutus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Talous
Keväällä toteutettiin neljäs LAPPI SUUNNISTAA tiedotuslehtiprojekti. Ilmoitusmyynti onnistui suunnitelman mukaan, myynti vain on keskittynyt lähes kokonaan hallituksen jäsenille.
Seuroissa toivottaisiinkin aktiivisuutta ilmoitusten myynnissä. Ilmoitustuloja kertyy myös niistä pienemmistä mainoksista. Projektin tuotolla rahoitetaan valmennusryhmän toimintaa sekä
muuta koulutusta. Lehtiprojektin tuotto oli 3.638,88 euroa.
Tilikauden tulos vuodelta 2006 on 1161,62 euroa ja taseen loppusumma on 6876,24 euroa.
Kittilän seurayhtymän kilpailijamaksu velka ( 700,00 euro) siirrettiin luottotappioihin
Kilpailut
Lapin Lumirastit entisessä muodossaan tulivat matkansa päähän. Pääsiäiseksi ei löytynyt
järjestäjää. Hiihtosuunnistuskausi oli muutenkin hiljainen, vain pitkän ja pikamatkan aluemestaruuskisat järjestettiin.
Joulukuun Ensilumen hiihtosuunnistusviikon järjesti Sodankylän Lapin Veikot Lapin Susien
tuella Kakslauttasen maastossa. Kaksipäiväinen kilpailu (pitkä matka + viesti) keräsi edellisten vuosien tapaan vähän vajaa 300 osanottajaa, joista lähes puolet jäi alueelle harjoittelemaan pitemmäksikin aikaa.
Sulan maan kisat keskittyivät länsirajalle: Tornionlaakson Rastipäivät (LänRa), PSM-kisat
(AlatPi) ja am-pikamatka ja viesti (PelPo) olivat kaikki Väylän varressa. Aluemestaruuskisat
ja maakuntaviesti pidettiin kuitenkin Inarissa (LaSu), missä suunnistajat karkoittivat kylän
pinnassa asustaneet karhut hetkeksi pois maisemista.
Kemijärven Urheilijat järjesti Tunturisuunnistuksen Sallan Tuntsalla, kuuluisan Tuntsan paloalueen avoimissa maisemissa. Osanottajamäärä 475 kuitenkin putosi edellisistä vuosista,
mihin saattoi vaikuttaa edellisen saman suunnan kilpailun saama palaute.
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Kartoitustoiminta
Vuoden aikana valmistui kaikkiaan 26 uutta tai ajantasaistettua karttaa. Kaikista ei valitettavasti ole toimitettu raporttia. Raportoimattomien karttojen kategoriaan kuuluu valitettavasti
lisäksi useita pelkästään iltarastien käyttöön tehtyjä karttoja.
Lapin alueen seurat saivat SSL:n karttarahaa vuoden 2006 aikana erinomaisen paljon. Kemijärven Urheilijat (Tunturisuunnistus), OH ja Alatornion Pirkat olivat Lapissa suurimmat tuen saajat.
Keväällä järjestettiin Ylitorniolla OCAD- ja Condes-ohjelmien käyttöön liittyvä koulutustilaisuus. Koulutuksen yhtenä lisäaiheena oli GPS:n käyttö kartoituksessa.
Tiedotus
Ulkoinen tiedottaminen onnistui hyvin toimintavuoden aikana. Lapin suunnistustoiminta oli
hyvin esillä alueen lehdissä suunnistusta urheilumuotona arvostavien ja tuntevien toimittajien ansiosta.
Lappi Suunnistaa tiedostuslehti lisäsi lajin tunnettuutta ja välitti tietoa muun muassa harrastesuunnistuksesta. Lapin Suunnistuksen ajantasaiset web – sivut olivat tärkeä tiedotuskanava ja sähköpostin avulla välitettiin ajankohtaista tietoa suunnistuksen harrastajille ja
suunnistusseuroihin.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2007
Yleistä
Aluevalmennustoimintaan panostaminen myös harvaanasutuille alueille on tämän vuoden
tärkeimpiä kysymyksiä. Huippu-urheilijoita syntyy meillä Lapissa koko ajan ja meillä arvostetaan heitä. Toivottavaa olisi, että myös SSL:n vaikutusvaltaisimmat piiritkin tämän huomaisivat. Myös hiihtosuunnistuksen asema ja arvostuksen nostaminen on tärkeä asia tulevalle
toimintavuodelle.
Tunturinvalloittajat kohtaavat tänä vuonna Kilpisjärvellä. Nähtäväksi jää, miten suunnistajat
ottavat vastaan haasteen. Alustavat ennusteet näyttävät hyvältä, osallistujia tullee vähintään viime vuotiseen tapaan, mutta on myös ennusteita, että Kilpisjärvi räjäyttää potin eli tulee uusi ennätys. Tämä olisi toivottavaa ja sen jälkeen olisimme valmiita myöntämään Utsjoelle vuoden 2009 tunturisuunnistuksen.
Harrastajamäärien kasvuun uskotaan edelleenkin ja nyt panostuksia odotetaan Kemi-Tornio
suunnalta. Saa nähdä, miten siellä uudistuksia saadaan toteutettua.
Jäsenseuroissa Pellon Ponsi jatkanee huipputasolla, Lapin Veikoilta odotetaan myös edelleen nousemista suunnistuksen kärkikastiin. Rovaniemi tulee varmasti laajan harrastajapohjan ansiosta nousemaan myös merkittäväksi menestyjäksi. Tässä pieniä odotuksia tulevalle
vuodelle.
Kilpailujärjestelyissä odotamme rohkeutta Jukolan viestin suhteen. Rovaniemi voisi hakea
kisoja vaikkapa Ounasvaaralle uudelleen, onhan toimintavuoden aikana järjestettävän Lapuan Jukolan kilpailukeskuksessa järjestetty edellinen Jukola vuonna 1979.
Harrastesuunnistus
Harrastesuunnistuksen osalta vuonna 2007 pyritään vakiinnuttamaan edellisen vuoden
erinomainen taso. Uusi, SSL:n taholta on käynnistämä, kuntosuunnistustapahtumien järjestäjille kohdennettu koulutus tullaan järjestämään useammalla paikkakunnalla.
Kuntosuunnistustapahtumien markkinointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Samalla on mietittävä keinoja uusien harrastajien mukaan saamiseksi.
Valmennus ja koulutus
Lapin AV–ryhmä jatkaa vakiintuneella toimintamallillaan. Ryhmään valitaan alueen parhaat
15-28 -vuotiaat suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuunnistajat. Toiminta jakaantuu
Rovaniemelle keskittyvään päivittäisvalmennustoimintaan sekä ympäri Lappia, Suomea ja
Pohjoismaita järjestettävään leiritoimintaan. Leiritoiminnassa pyritään jatkossa hyödyntämään yhä paremmin alueen omia kilpailu- ja harjoitustapahtumia.
Aluevalmennusleirejä järjestetään seuraavasti:
- Talvileiri Rovaniemellä 29.-31.1.
- Kevätleiri Kemiössä 11.-15.4.
- Barents-leiri Tromssassa 26.-30.6.
- Ensilumen leiri Saariselällä 1.-6.12.
Koulutusta järjestetään seurojen tarpeen mukaan.
Nuorisotoiminta
Lapin liikunta järjestää kesäkuun alussa Lapin Urheiluopistolla Sporttileirin, jossa on yhtenä
leirilajina suunnistus. Leiri ei ole toteutunut viime vuosina, joten Lapin Suunnistuksen jäsenseurojen suunnistajien osallistumista leirille tuetaan 20 €/hlö. Aluevalmennusryhmän leiritykseen pyritään yhdistämään lasten ja nuorten alueleiri.
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Ounasvaaran Hiihtoseura ja Alatornion Pirkat järjestävät yhteistyössä Pohjolan Osuuspankin kanssa paikallista kilpailutoimintaa kilpailukynnyksen alentamiseksi. Alatornion Pirkat
saavat tukea toimintaan SSL:n lasten ja nuorten kilpailutoimintaa kehittävästä pilottihankkeesta.
Lasten ja nuorten suunnistusohjauksesta vastaaville tai tehtävään valmistautuville ohjaajille
tarjotaan loppukesästä koulutusta Lapin urheiluopistolla. Koulutusta tarjotaan myös alueen
opettajille. Lapin suunnistus jakaa kevään aikana oppaan suunnistuskoulujen sekä koulujen
suunnistusopetuksen tukemiseksi Lapin Suunnistuksen jäsenseurojen alueella. Työn on
valmistanut opinnäytteenä Lapin Suunnistuksen tilauksesta Jarkko Savukoski.
Kartoitustoiminta
Syksyllä järjestetään tarpeen mukaan maastokartoituskurssi liiton karttaryhmän kouluttajan
toimesta. Karttojen raportointia tullaan tehostamaan huomattavasti aikaisemmista vuosista.
Raportointia helpottamaan on SSL:n taholta avattu Internetin kautta toimiva karttarekisteri,
jota seurat pääsevät itse täydentämään.
Talous
Lapin Suunnistuksen talous perustuu tiedotuslehti projektista ja kilpailijamaksuista kertyvistä
tuloista. Lehti projektin tuotoksi on kaavailtu 3500,00 euroa ja kilpailijamaksuista tulee noin
2700,00 euroa. Aluevalmennuskuluiksi on arvioitu 11000,00 euroa, ja menoiksi 10000,00
euroa. Stipendeihin on varattu 400,00 euroa. Suunnitelman mukainen tilikauden tulos on
2265,00 euroa
Kilpailut
Hiihtosuunnistuskausi on alkanut edellistä vuotta paremmin. Ounasvaaran Hiihtoseura piti
PM-katsastuksen ja Alatornion Pirkat ja Suunta 2000 järjestivät itse PM-kisat ja niiden yhteydessä MM-katsastuksen tammikuun lopussa. Länsi-Rajan rasti jatkaa maaliskuussa kolmipäiväisillä Lapin Lumirasteilla, joiden ensimmäinen kilpailu on SM-sprintti. Tästä kilpailusta saadaan kokemusta tulevia vuosia varten. Seuraavan vuoden Lumirastit on jo varannut
Suunta 2000.
Joulukuun alun Ensilumen kisat ja leiriviikko järjestetään jälleen Saariselän maisemissa joulukuun ensimmäisen täyden viikon aikana, päävastuullisena vuorostaan Lapin Sudet.
Suomen Tunturisuunnistus järjestetään Kilpisjärven suurtunturien maisemissa elokuun
alussa, isäntinä Hetan Hukat. On mielenkiintoista nähdä, voittaako upeiden maisemien
houkutus pitkän kisamatkan vastukset.
Pellon Ponsi järjestää vuotuiset Tornionlaakso Rastipäivät kesäkuun alussa. Am-pikamatka
ja viesti kilpaillaan toukokuun lopussa Sodankylässä. Am pitkä matka ja maakuntaviesti
suunnistetaan vuorostaan Kemijärvellä. OH järjestää 3.6.2007 kansalliset ja hakee vuo
den 2010 Nuorten Jukolaa.
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LAPIN SUUNNISTUS ry
TALOUSARVIO VUODELLE 2007
Varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot
3200 KOULUTUS OMAVASTUUT
3210 KILPAILIJAMAKSUT
3215 KILPAILU TIEDOTUS SEURANOSUUS
3230 ALUEVALMENNUS LIITTO
3250 ALUEVALMENNUS OMAVASTUUT
3260 NUORISOTOIMINTA OMAVASTUUT
Yht. Tuotot

Toteutunut 2006

1500,00
615,00
0,00
3349,90

350,00
2700,00
750,00
0,00
3000,00
0,00
6800,00

Yht. Tuotot

3349,90

6800,00

Kulut
Kulut
4102 KOKOUSKULUT
4103 ALUEVALMENNUS KULUT
4104 NUORISOTOIMINTA
4107 KOULUTUS
4108 JÄSENMAKSUT
4109 PANKKIKULUT
4112 TOIMISTOKULUT
4113 STIPENDIT
4114 KILPAILU TIEDOTUS
4104 MATKAKULUT
Yht. Kulut

801,90
3002,77
0,00
683,00
40,00
13,89
48,00
365,00
0,00
181,00
5135,56

800,00
6500,00
500,00
700,00
40,00
40,00
60,00
400,00
1500,00
200,00
10740,00

Yht. Kulut

5135,56

10740,00

Varainhankinta
Tuotot
6000 ILMOITUSTULOT
Yht. Tuotot

9895,00
9895,00

10000,00
10000,00

6256,12
6256,12

6200,00
6200,00

Yht. Varainhankinta

3638,88

3800,00

Rahoitustoiminta
Tuotot
7001 KORKOTUOTOT
8000 LUOTTOTAPPIOT (KITTILÄ)
Yht.Tuotot

8,40
-700,00
-691,60

5,00

0,00

0,00

-691,60

5,00

1161,62

-135,00

1161,62

-135,00

Kulut
6100 KESÄLEHTIKULUT
Yht. Kulut

Kulut
7002 KORKOKULUT
Yht. Kulut
Yht. Rahoitustoiminta
Yht. Varsinainen toiminta

TILIKAUDEN TULOS

396,00
838,90

TALOUSARVIO 2007

5,00

