file_0.jpg


file_1.wmf


 


                                    TOIMINTAKERTOMUS 2008 		06.04.2009

				8(8)
						
TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY
HEALTH AFRICA DEVELOPMENT CO-OPERATION ORGANISATION

TOIMINTAKERTOMUS 2008

Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n toiminnan yleistavoitteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen ja tasa-arvon edistäminen, naisten ja lasten aseman parantaminen sekä köyhyyden vähentäminen. Toiminta painottui vuoden 2008 aikana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittaman kylähyvinvointihankkeen toteuttamiseen (Wellbeing in the Village Community) Mpigin alueella. 

Ugandassa ensisijaisena yhteistyökumppanina oli edelleenkin terveydenhoitajaopisto (Public Health Nurses´ College/PHNC). Muita yhteistyö-kumppaneita olivat Mpigin alueella sijaitsevat Kibuukan koulut (Kibuuka Memorial Primary School ja Kibuuka Memorial Secondary School) sekä Mpigin terveyskeskus, katulapsijärjestö (Friends of Children Association/FOCA), Nsambyan sairaala, fyysisesi vammaisten koulu (School for Physically Handicapped Children) ja kehitysvammaisen lasten hoitokoti (Kireka Home for Mentally Handicapped Children) sekä Mukisa Foundation (uusi) ja katolisen kirjon ylläpitämä vanhainkoti (uusi) Kampalassa. Keniassa ensisijaisena yhteistyökumppanina oli Masenon yliopisto ja Nyanza Provincial General Hospital sekä Pandipieri Center Kisumussa. Keniassa yhteyksiä on ylläpidetty myös Homa Bayn lastenkotiin ja Kakamegassa sijaitsevaan Daisy Homeen sekä Sirisiassa sijaitsevaan Oulun ammattikorkeakoulun ja DIAK:n Oulun yksikön hankkeeseen. Suomessa jaettiin tietoa eri tilaisuuksissa sekä tiedotusvälineissä Ugandan ja Kenian oloista sekä yhdistyksen ja verkoston toiminnasta.


Hankkeet
Työskenneltiin Suomen ulkoasiainministeriöltä saadulla hankerahoituksella (vuosille 2005-2008) Kylähyvinvointi –hankkeessa (Wellbeing in the Village Community), jonka tarkoituksena on Mpigin alueen koululaisten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa painottuvat kouluterveydenhuolto, ravitsemus sekä opetussuunnitelmatyö. 

WHO:n ravitsemus- ja terveysyksikön (Department of Nutrition for Health and Development, NHD) toimesta vuonna 2007 esiteltiin ravitsemusasiantuntijoille Nutrition Friendly School –aloite, johon Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:lle tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan jo aloitteen pilottivaiheessa. Yhdistys hyväksyi NFSI:n osaksi Welllbeing in the Village –hanketta. WHO:n asettamien kriteerien täyttyessä koulu voi saada Nutrition Friendly School –sertifikaatin. Tämä edellyttää ulkopuolista arviointia. Syksyllä 2007 Kibuukan koululla tehdyn kartoituksen perusteella kehittämiskohteita ovat koulun kirjallisen ravitsemus-ohjelman laatiminen, ravitsemukseen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan, henkilökunnan, opettajien ja kokoin täydennyskoulutus ravitsemus- ja hygienia-asioissa ja kansallisten kouluruokailua koskevien ohjeiden käyttöönotto. Vuoden 2008 aikana seurattiin ja edistettiin kehittämistä vaativien asioiden toteutumista. Ravitsemusalan opiskelijat tekivät kehitysyhteistyöharjoittelunsa syksyllä 2008 Kibuukan koululla ja aloittivat kehitysyhteistyöhankkeeseen liittyvän opinnäytetyönsä.

Vuonna 2008 saimme UM:n hankerahoitusta viestintä- ja kehityskasvatushankkeeseen jonka nimi on ”Koulu oppilaiden hyvinvoinnin ja voimavarojen tukijana”. Hankkeen tarkoituksena on luoda kontakteja ugandalaisten ja suomalaisten koulujen välille, herättää keskustelua koululaisten hyvinvoinnin ja voimavarojen tukemisesta, koulujen kansainvälisyyskasvatuksen edistäminen sekä kylähyvinvointihankkeen vaikutuksen syventäminen ja laajentaminen. Vuoden 2008 aikana opettaja Juho Klapuri teki suomalaisille peruskoululaisille tarkoitetun opetuspaketin, jossa kerrotaan ugandalaisten koululaisten arjesta. Syksyllä 2008 suunniteltiin tammikuun alussa 2009 toteutettu kansainvälinen kouluterveysseminaari, johon kutsuttiin korkeatasoisia luennoitsijoita Suomesta ja Ugandasta. Seminaaria tarjottiin opettajille ja terveydenhoitajille täydennyskoulutuspäiväksi ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille terveyskasvatus- ja kansainvälisyysopinnoiksi. Hankkeen vastuuhenkilöt olivat Leila Latvasalo ja Juho Klapuri. 


Kehitysyhteistyötä tukevasta CIMO:n NORTH – SOUTH – SOUTH  Higher Education Institution Network Programme -ohjelmasta (NSS -ohjelma) saatiin rahoitusta sekä lähteville että tuleville opiskelijoille ja opettajille Suomen, Ugandan ja Kenian väliseen kansainväliseen vaihtoon.  Vuoden 2008 aikana Terve Afrikka -projektissa NSS -apurahaa sai viisi (5) lähtevää ja kymmenen (10) saapuvaa opiskelijaa sekä yksi (1) lähtevä opettaja ja kolme (3) saapuvaa opettajaa. Hankkeen hallinnollisena koordinaattorina toimi Helli Kitinoja Seinäjoelta ja akateemisena koordinaattorina Merja Seppälä Kokkolasta. NORTH-SOUTH-SOUTH -ohjelman hallinnoivana ammattikorkeakouluna toimi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Koordinaattorit tekivät uuden hankeanomuksen lukuvuosille 2009 – 2010 ja 2010 -2011. NORTH-SOUTH-SOUTH -ohjelman tarkoituksena on edistää korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelija- ja opettajavaihtoa Suomen ja Afrikan maiden välillä globaalien kehityspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.


Yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Yhdistyksen jäsenmaksua maksavien henkilöjäsenten määrä oli 12 ja yhteisöjäsenten kymmenen (10). (LIITE 1)Kaikki yhdistyksessä ja verkostossa aktiivisesti toimivat henkilöt eivät ole vielä liittyneet henkilöjäseniksi; he ovat olleet yhdistyksessä ja verkostossa jäsenmaksua maksavien yhteisöjensä edustajina. Henkilöjäsenhankintaa pyrittiin tehostamaan. Jäsenmaksun suuruus oli 20 € henkilöjäseneltä ja 1 500 € yhteisöjäseneltä. 

Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Merja Seppälä, varapuheenjohtajana Helli Kitinoja, sihteerinä Tiia Myllymäki (hallituksen ulkopuolelta) ja rahastonhoitajana Marjatta Sjöberg (ent. Hillman). Muut hallituksen jäsenet olivat Aija Ahokas, Anitta Juntunen ja Raija Tolonen. Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet olivat Annikki Pulkkinen (Helli Kitinoja), Elisabet Montonen (Anitta Juntunen), Kaisa Seppälä (Marjatta Sjöberg), Ilmo Anttila (Raija Tolonen) ja Terttu Huupponen (Aija Ahokas). Yhdistyksen senioripuheenjohtaja oli Leila Latvasalo. 

Tilintarkastajina toimivat KHT Antti Pitkäniemi ja Eija-Riitta Alho. Yhteistyöverkoston toimintaa koordinoivat Eija-Riitta Alho (8/2007 – 30.07.2008), Piri Hiltunen ja Gitte Taulo (01.08.2008 alkaen) Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Koordinaattorit huolehtivat mm. kerran kuukaudessa pidettävien verkostokokousten käytännön järjestelyistä sekä vaihtoon hakevien suomalaisten opiskelijoiden listoista.

Yhdistyksen hallituksella oli kaksi (2) kokousta, jotka pidettiin puhelinkokouksina. Vuosikokous oli 20.5.2008. Vuoden aikana pidettiin myös kymmenen (10) verkostokokousta, joista elokuun kokous oli Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa vaihtoon lähtevien valmennuspäivien yhteydessä. Muut verkostokokoukset toteutuivat puhelinneuvotteluina.


Koulutus- ja muu toiminta

Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n lähtövalmennustilaisuudet (3 tilaisuutta)

Ugandaan ja Keniaan syksyllä lähtevien ensimmäinen valmennuspäivä pidettiin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä Kokkolassa 19.5.2008. Päivään osallistuivat suomalaisten opiskelijoiden ja opettajien lisäksi myös Masenon yliopiston opettajat professori Wilson Odero ja Dr. Rose Kakai Keniasta. Syksyn toinen valmennuspäivä pidettiin Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Tampereella 18.8.2008. Perehdyttäjinä em. valmennuspäivissä toimivat Eija-Riitta Alho, Piri Hiltunen, Marjatta Sjöberg (ent. Hillman), Leila Latvasalo, Helli Kitinoja, Merja Seppälä, Tiia Myllymäki ja englanninkielisessä terveydenhoitajakoulutuksessa Kokkolassa opiskelevat Alex Ocundzi ja Josephine Nassali.

Keväällä 2009 lähteville pidettiin ensimmäinen valmennuspäivä 7.11.2008 Metropolian ammattikorkeakoulussa (Tukholmankatu 10) Helsingissä. Valmentajina toimivat Terttu Huupponen, Aija Ahokas, Anna Pulakka, Ilmo Anttila, Merja Seppälä sekä ugandalaiset terveydenhoitajaopiskelijat Jane Margaret Atai ja Harriet Nayiga. 

 
NORTH-SOUTH-SOUTH -lähtövalmennustilaisuudet CIMO/OPH
28.-29.05.2008, Metsätalo, Helsinki:  syksyllä 2008 Ugandaan lähtevät opiskelijat osallistuivat valmennuspäiviin.

2.-3.12.2008, Hotelli Arthur, Helsinki: keväällä 2009 Ugandaan ja Keniaan lähtevät opiskelijat osallistuivat valmennuspäiviin.
 

Seminaarit, kokoukset, koulutukset, juhlat, vierailijaluennot ja muut tapahtumat

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikön tiedotustilaisuus
10.12.2008 UM:n Kansalaisjärjestöseminaari Marina Congress Center, Helsinki, osallistujat: Ilmo Anttila ja Merja Seppälä.
 
KEPA:n (Kehitysyhteistyön Palvelukeskus) kokoukset ja koulutukset
Kevätkokous 26.04.2008, Tampere; edustajamme:  Marjatta Sjöberg (ent.Hillman).
Syyskokous 22.11. 2008 , Helsinki; edustajamme: Terttu Huupponen.

NORTH-SOUTH-SOUTH – koordinaattorikokoukset ja seminaarit CIMO/OPH
28.05.2008 NSS –koordinaattorikokous, osallistujat: sihteeri Essi Korkiakoski  (SeAMK) ja akateeminen koordinaattori Merja Seppälä(KPAMK).
22.10.2008 koordinaattorikokous, osallistujat: hallinnollinen koordinaattori Helli Kitinoja ja sihteeri Essi Korkiakoski (SeAMK) ja akateeminen koordinaattori Merja Seppälä (KPAMK). Helli Kitinoja ja Merja Seppälä esittelivät kokouksessa Kampalassa syyskuussa pidettyä Terve Afrikka NSS - Intensiivikurssia. Aija Ahokas ja Pirjo Koski osallistuivat kokoukseen oman Malawi-hankkeensa edustajina.
NORTH-SOUTH-SOUTH -ohjelman iltatilaisuus 2.12.2008., Hotelli Arthur, Helsinki: Helli Kitinoja ja Merja Seppälä. Lisäksi mukana olivat Malawi-hankkeen edustajina Aija Ahokas ja Pirjo Koski. Aija Ahokas piti myös NSS -hankkeiden edustajan puheenvuoron.


HADCO -kokous Kokkolassa 21.05.2008
Kokouksessa olivat läsnä Professori Wilson Odero ja Dr. Rose Kakai Masenon yliopistosta Keniasta, lehtorit Ilmo Anttila ja Merja Seppälä Kokkolasta.

NSS-Intensiivikurssi ja HADCO-verkostokokous 15. – 19.09.2008, Kampala, Uganda 
NSS-rahoituksella  järjestettiin ensimmäinen intensiivikurssi Introduction to Culturally Appropriate Care I  sekä verkostokokous Kampalassa. Osallistujia oli yhteensä 64: Suomesta 6 opettajaa ja 14 opiskelijaa, Keniasta 8 opettajaa ja 5 opiskelijaa ja loput osallistujat olivat Ugandasta.

Suomalaiset opettajat:
Ilmo Anttila, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Eliisa Kursula, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Helinä Mesiäislehto – Soukka, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Leila Pihlaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Merja Seppälä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

NSS – ohjelman hallinnollinen vierailu 21. – 23.09.2008, Masenon yliopisto, Kisumu, Kenia
Hallinnollinen koordinaattori Helli Kitinoja (SeAMK), Ilmo Anttila (KPAMK) ja Helinä Mesiäislehto – Soukka (SeAMK) tekivät hallinnollisen vierailun Masenon yliopistoon Keniaan. Heillä oli virallinen neuvottelu Masenon yliopiston rehtori F. Onyangon, vararehtori Makawitin, kansanvälisten asioiden päällikkö Mr. Owuorin, ESPUDECin (Public Health School) johtaja, professori W. Oderon sekä taloushallinnon edustajien kanssa.



Kehitysyhteistyöharjoittelu ja NORTH-SOUTH-SOUTH -vaihto
Kehitysyhteistyöharjoittelijavaihto toteutui seuraavasti

Suomesta Ugandaan
	keväälle suunniteltu vaihto jouduttiin perumaan Ugandassa vallinneen Ebola - vaaran takia sekä Kenian presidentinvaalien jälkeisten levottomuuksien vuoksi
	syksyllä 2008 yhteensä 12 henkilöä 3 kk ja yksi henkilö 2 kk(LIITE 2)
	 viisi (5) henkilöä NSS -apurahalla



Kehitysyhteistyön asiantuntijavaihto

Suomesta  Ugandaan
	TtM Merja Seppälä Kokkolasta 11.09. – 13.10.2008 Terve Afrikka Kehitys-yhteistyö ry:n rahoituksella 
	TtM Leena Lerssi Kajaanista 10.10. – 07.11.2008. NSS – apurahalla.



Vaihto Keniasta ja Ugandasta Suomeen
Kuusi  (6) opiskelijaa n. 2 kuukautta (10.03. – 27.05.2008) Maseno University, Kenia ja neljä (4) opiskelijaa (30.09.-14.12.2008) Public Health Nursing College, Kampala, Uganda. Kaikki NSS - apurahalla.




Kenialaiset opiskelijat:

Kajaani/ Kajaanin amk
 Ms. Emilly Kabibi Karisa ja Ms. Jackline Mosinya Nyaberi,                 

	Tampere/Pirkanmaan amk
Mr. Daniel Ogungu Onguru ja   Mr. Bernard Omondi Abudho                    


Seinäjoki/Seinäjoki amk
 Ms. Shinali Noel Khatiala ja Mr. Geoffrey  Olado Oduasi 

Ugandalaiset  terveydenhoitajaopiskelijat :

Helsinki/ Metropolia amk:
	Ms. Margaret Jane Atai ja  Ms. Harriet Nayiga 


Hämeenlinna/ HAMK:
Ms. Sarah Mafabi ja Ms. Alice Alanyo 
. 

Keniasta Suomeen kaksi (2) asiantuntijaa, n. 4 viikkoa (14.05. – 06.06.2008) Maseno University
	Professori Wilson Odero ja Dr. Rose Kakai  North-South-South -apurahalla. Vierailupaikkakunnat olivat Oulu, Kokkola, Seinäjoki ja Helsinki.


Ugandasta Suomeen kaksi (2) asiantuntijaa, 1 kk (20.10. – 20.11.2008)
	Fyysisesti vammaisten koulun johtaja, Mrs. Joy Mwesigwa (School for  Physically Handicapped Children, Kampala)  NSS -apurahalla ja terveydenhoitajakoulun rehtorin sihteeri, Mrs. Irene Ndadzizaale (Public Health Nurses´ College, Kampala) Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n rahoituksella. Vierailupaikkakunnat olivat Helsinki, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola ja Kemi.


Afrikassa Terve Afrikka - projektiin palkattu henkilöstö

Yhdistys palkkasi kehitysyhteistyöharjoittelijoiden Ugandassa työskentelyn ajaksi tarpeen mukaan autonkuljettajia, vartijoita, keittiöhenkilökuntaa sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden ohjaavaa henkilökuntaa ja muita paikallisia avustajia. Mpigissä Kibuukan koululla toimi kokopäiväisenä kouluterveyden-hoitajana terveydenhoitaja Mrs. Consolata Iyogil. Projektivastaavana Ugandassa toimi Public Health Nurses´ Collegen rehtori Mrs. Christine Alura ja sihteerinä Mrs. Irene Ndadzizaale samasta koulusta. Hankkeen rahastonhoitajana Ugandassa toimi BBA, Mrs. Hellen Oule-Kamunuga.


Afrikan perusterveydenhuollossa ja sosiaalialalla tehty työ 
(LIITE 3: Kouluterveydenhoitaja C. Iyogilin kuukausiraportit)

Kylähyvinvointihanke (Wellbeing in the Village Community) Ugandassa aloitettiin vuoden 2005 aikana oppilaitten terveydentilan kartoituksilla. Hankkeessa painottuvat kouluterveydenhuolto, ravitsemus sekä opetussuunnitelmatyö. 

Vuoden 2008 aikana jatkettiin Kibuukan koulun (Kibuuka Primary School) keittiön ja ruokasalin korjaamista varustamista. 
Vuoden 2007 aikana Kibuukan koululle rakennettiin kahdesta kontista uusi kouluterveydenhuoltoklinikka. Klinikka sijaitsee Primary Schoolin ja Secondary Schoolin välissä, joten molemmista kouluista on lyhyt matka klinikalle. Terveydenhoitaja Consolata Iyogil on pitänyt klinikkaa avoinna kaikkina koulupäivinä.  Mpigin terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri on toiminut koululääkärinä oman toimensa ohella. Terveydenhoitajaopiston opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet terveystarkastuksiin ja muuhun kouluterveyden-huollon toimintoihin. Suomalaiset asiantuntijat ja kehitysyhteistyöharjoittelussa olleet opiskelijat ovat edistäneet omalta osaltaan kouluterveydenhuollon toteuttamista.   

01.10.2008 Kibuukan kouluilla (Primary School ja Secondary School) tehtiin terveystarkastukset yhteensä yli 300 oppilaalle ja 07.10. terveystarkastukset Kampalassa Kyambogon ja Bandan kouluilla yhteensä yli 400:lle oppilaalle. Toteuttajina olivat terveydenhoitaja Consolata Iyogilin lisäksi opettaja Joanina Ococi sekä 14 terveydenhoitajaopiskelijaa PHNC:sta, yksi ugandalainen Medical Officer Mpigin terveyskeskuksesta, lehtori Merja Seppälä ja 13 suomalaista opiskelijaa.

Ugandassa osallistuttiin hankkeen lisäksi entiseen tapaan äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon toimintaan sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan Mpigin alueella ja Kampalassa. Vammaisten elinolojen edistäminen, AIDS -työ ja katulapsityö olivat myös keskeisiä toiminta-alueita.  

Ugandan ja Kenian terveydenhuoltohenkilöstön ja alan koulutuksen tukeminen

CIMO:n NSS -apurahalla oli opiskelemassa Suomessa keväällä kuusi (6) kenialaista opiskelijaa ja syksyllä neljä (4) ugandalaista terveydenhoitajaopiskelijaa. Opiskelupaikkakuntina olivat Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Seinäjoki ja Kauhajoki sekä Kajaani.

Kaksi kenialaista opettajaa Masenon yliopistosta vieraili Suomessa touko- kesäkuussa 2008 CIMO:n NSS -ohjelman rahoituksella: Oulu, Kokkola, Seinäjoki ja Helsinki. 
Materiaalinen apu Ugandaan ja Keniaan

Kibuukan koululle annettiin rahoitusta kouluterveydenhuollon tilojen kalustamista varten. Lisäksi hankittiin kouluterveydenhuollossa tarvittavaa välineistöä. 

Kouluruokailutiloja ja keittiötä paranneltiin ja kouluruokailua varten ostettiin tarvittavia keittiövälineitä, astioita ja ruokatarvikkeita. Kouluruokailu kustannettiin kokonaan hankerahoituksella. Vesitankkeja hankittiin molemmille Kibuukan kouluille. Opetusvälineistöä lahjoitettiin myös molemmille kouluille.

Terveydenhoitajakoululle hankittiin opetusmateriaalia: mm. tietokoneita ja kirjallisuutta. Terveyskeskuksiin sekä sairaaloihin lahjoitettiin hoito- ja sairaalatarvikkeita: verenpainemittari, ruiskuja, neuloja, esiliinoja, käsineitä jne.

Suomalaiset opiskelijat ja opettajat veivät mukanaan vaatteita, sairaalatarvikkeita, kertakäyttövälineitä, nesteensiirtovälineitä, instrumentteja ja lääkkeitä lahjoitettavaksi paikallisille tarvitsijoille Ugandassa. Suomalaiset opiskelijat keräsivät syyskuussa blogin välityksellä avustusrahaa, jonka avulla he kunnostivat (pesivät, korjasivat ja maalasivat) Mpigin terveyskeskuksen lastenosaston tilat ja kalusteet.


Yhdistyksen ja verkoston toimintaedellytykset ja tiedottaminen Suomessa

Terve Afrikka-verkoston jäsenet ovat olleet säännöllisesti yhteydessä toisiinsa kuukausittaisten puhelinneuvottelujen ja Connect Pron avulla sekä sähköpostitse. Moodle -alustalle on kerätty Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n toimintaan liittyvää tietoa. Moodlen teknisestä ylläpidosta on huolehtinut Raija Tolonen Seinäjoella.  Opiskelija Teemu Kitinoja on jatkanut yhdistyksen www-sivujen laatimista. Julkisissa tiedotusvälineissä on pyritty olemaan esillä mahdollisimman paljon. Useissa paikallislehdissä on ollut artikkeleita Terve Afrikka-verkoston toiminnasta, paikallis- ja alueradioissa ja - televisioissa yhdistys toimintoineen on ollut myös esillä useita kertoja vuoden aikana. Terve Afrikka-verkostoa esiteltiin mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun T & K – päivillä lokakuussa 2008.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä kiinnostusta Afrikan maihin, lisätä kehitysmaatietoutta, kulttuurista sensitiivisyyttä sekä kehityspoliittista tietämystä Suomessa ja siten edistää YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY

Merja Seppälä		
Puheenjohtaja		
					LIITTEET  	3  kpl	

