SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYS r.y.
FINLANDS GYNEKOLOGFÖRENING r.f.
VUOSIKERTOMUS 1.9.2015 - 31.8.2016

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuosi 1.9.2015-31.8.2016 oli yhdistyksen 89. toimintavuosi. Jäsenmäärä toimintakauden päättyessä oli
1179, joista jäsenmaksusta vapautettuja oli 261: eläkeläiset 240 ja kunniajäsenet 21. Yhdistykseen
hyväksyttiin toimintakauden aikana 39 uutta jäsentä, 8 jäsentä erosi SGY:stä. Yhdistykselle on tullut tieto
3 jäsenen kuolemasta.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli toimintakautena 100€. Kunniajäsenet ja eläkeläisjäsenet ovat vapautettuja
jäsenmaksusta. Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Sykli-lehden sekä kuukausittaisen Acta
Obstericia et Gynecologica Scandinavica -lehden. Eläkeläisjäsenet eivät saa Acta Obstericia et
Gynecologica Scandinavica –lehteä.
SGY on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Väestöliiton jäsenjärjestö. Lisäksi SGY on jäsenenä
seuraavissa kansainvälisissä yhdistyksissä: Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi (NFOG), The
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), The International Federation of Fertility
Societies (IFFS) ja Union Europèenne des Mèdicines Spècialistes (UEMS) järjestön gynekologien
alaosastossa European Board and College of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG). NFOG:lle (sis.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica –lehden) yhdistys on maksanut 250 DKK/jäsen (NFOG
jäsenmaksu 50 DKK, ACTA 200 DKK; 29 721,65 euroa/ 879 jäsentä eli 33,81 euroa/ aktiivijäsen).
FIGO:n jäsenmaksu on 5,35 puntaa jäseneltä (6131,48 euroa / 1147 jäsentä). EBCOG- jäsenmaksua on
maksettu yhteensä 2390,76 euroa ja Väestöliiton jäsenmaksu on ollut 250,00 euroa. Lisäksi olemme
maksaneet tällä tilikaudella IFFS:n jäsenmaksua vuosisilta 2014 – 2016 yhteensä 1908,95 euroa. IFFS ei
laskuta joka vuosi.
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Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokouksessa Helsingissä 15.11.2015 yhdistyksen hallituksen jäsenet vaihtuivat suurelta osin.
Puheenjohtajaksi siirtyi aiempi varapuheenjohtaja Seija Grenman ja klubimestarina jatkoi Anna-Maija
Tapper. Muita vanhan hallituksen jatkavia jäseniä ovat varainhoitaja Taru Ahava, Helsingin edustaja
Mervi Halttunen-Nieminen, Tampereen edustaja Kirsi Kuismanen, keskussairaaloiden edustaja Ritva
Keravuo ja Egon edustaja Pekka Ylitalo. Uusia kasvoja hallituksessa ovat sihteeri Katja Kero Turusta,
Oulun edustaja Hannu Martikainen, Gynekologi Practicin edustaja Sirpa Eviö ja Kuopion edustaja Heli
Saarelainen.
SGY:n tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa 26.11.2015 uudelleen tilintarkastusyhtiö PwC:n
asettamana KHT Jaana Salmi ja toiminnantarkastajaksi valittiin Annika Tulenheimo-Silfvast.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Loukovaara.
Kansalliset yhteydet
Satu Suhonen on toiminut aktiivisesti SGY:n jäsenjärjestöedustajana Väestöliiton kokouksissa
aikaisempina vuosina. Nyt hänet valittiin Väestöliiton hallitukseen 11/2015. SGY:n hallitus etsi uusia
jäsenjärjestöedustajia Väestöliiton kokouksin Satu Suhosen siirtyessä uuteen rooliin Väestöliiton
hallituksen edustajaksi ja toisen aikaisemmin aktiivisesti toimineen jäsenjärjestöedustajan Arimo
Vallaston luopuessa tehtävästään. Uusiksi jäsenjärjestöedustajiksi valittiin SGY:n

elokuun 2016

hallituksen kokouksessa Miira Klemetti ja Kaisu Luiro-Helve.
Kansainväliset yhteydet
FIGO:n toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana FIGO:n vice president, SGY:n puheenjohtaja Seija
Grenman, joka on tuonut tietoa FIGO:n toiminnasta SGY:n hallitukselle.
Kesäkuussa 2016 Helsingissä järjestetyn NFOG:n kongressin yhteydessä pidetyssä NFOG:n
yleiskokouksessa (General Assembly) NFOG:n uudeksi Pääsihteeriksi valittiin Maija Jakobsson
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Helsingistä. NFOG:n Boardin jäsenenä on toiminut 11/2015 asti Juha Räsänen (Seija Grenman
varajäsen) ja 11/2015 alkaen Seija Grenman (Hannu Martikainen varajäsen). Tomi Mikkola luopui
NFOG:n koulusvaliokunnan puheenjohtajuudesta ja uutena koulutusvaliokuntaan valittiin Mervi
Väisänen-Tommiska. Antti Perheentupa on toiminut NFOG:n Scientific Committeen jäsenenä. Lisäksi
hän on IFFS:n Bord of Directorin Suomen edustaja jo kolmatta vuottaan.
EBCOG Counciliin (valtuusto) valittiin Mervi Halttunen-Nieminen ja Hannu Martikainen.
Pyrkimyksenä on mahdollistaa pitkäjänteinen toiminta jäsen järjestössä. Mervi Halttunen-Nieminen ja
Hannu Martikainen osallistuivat EBCOG:in Torinon kokoukseen keväällä 2016.
Jorma Paavonen, Juha Räsänen ja Ulla Puistola ovat toimineet Acta Obstetrica et Gynecologica
Scandivaca-lehden toimittajina. Jorma Paavosen ja Ulla Puistolan toimintakaudet päättyvät v. 2016.
SGY valitsi AOGS (Acta) uudet Associate Editorit julkisen avoimen haun perusteella. Hakemuksia tuli
kaksi ja molemmat hakijat todettiin sopiviksi toimeen. Uudet toimittajat aloittavat toimissaan
seuraavasti: Annika Auranen aloitti elokuussa 2016 Ulla Puistolan tilalla ja Päivi Polo aloittaa Jorma
Paavosen tilalla vuoden 2017 alussa.
Kokoukset
Toimintakauden aikana SGY piti kaksi kokousta: vuosikokouksen 15.11.2015 Helsingissä ja
kevätkokouksen 8.4.2016 Jyväskylässä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintakauden aikana yhteensä 6 kertaa. Ensimmäisessä tammikuussa
pidetyssä uuden hallituksen kokouksessa pohdittiin koko 2-vuotisen toimikauden toimintasuunnitelmaa.
Pääosa hallituksen työstä on ollut yhdistyksen koulutustilaisuuksien suunnittelua ja järjestämistä, mutta
aikaa on pyritty varaamaan myös muille asioille. Toimintakauden aikana saatettiin Jyväskylän
koulutuspäivien ohjelma loppuun ja Jyväskylän koulutuspäivät toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
Lisäksi jatkettiin edellisen hallituksen aloittamaa Helsingin 11/2016 koulutusohjelman valmistelua.
Hallitus on edennyt aikataulun mukaisesti SGY-päivien suunnittelussa ja Seinäjoen SGY-päivien ohjelma
4/2017 on valmis ja luennoitsijat varmistettu. Myös Helsingin 2017 SGY-päivien luentosessiot on päätetty
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ja luennoitsijoita varmisteltu. Kevään 2018 koulutuspäivien paikkakunnaksi valittiin Lahti ja ajankohdaksi
12.-13.4.2018. SGY:n juhlavuoden 2018 Helsingin SGY-päivien suunnittelu on polkaistu niin ikään
vauhtiin. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat valmistelleet lausuntoja / kannanottoja jotka on listattu
myöhemmin.
Erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen liittyen hallitus on alkanut järjestää keskussairaaloiden
auditointikierrosta, joka on tarkoitus toteuttaa 2017-2018. Vastuulääkäriksi on valittu Jukka Uotila
Tampereelta. Auditointiryhmän muiksi jäseniksi on nimetty Anna-Maija Tapper, keskussairaaloiden
edustajaksi Ritva Keravuo ja erikoistuvien lääkärien edustajaksi Linda Aukio /vaihtuva edustaja.
Annetut lausunnot
Toimintakauden kuluessa hallitus on osallistunut voimakkaasti ajankohtaisiin tapahtumiin ja ottanut
kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Lausuntoja on annettu viisi.
1. Sote-uudistukseen liittyen SGY:n hallitus on antanut lausuntonnon kirurgisen hoidon
keskittämiseen liittyvästä asetusluonnoksesta.
2. SGY antoi lausuntonsa seksologisen pienryhmän puheenjohtajan ja nimetyn työryhmän toimesta
vaginan rejuvenaatiohoitoihin.
3. SGY antoi lausuntonsa Kohdunsuun, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutosten uudesta Käypä
hoito- suosituksesta.
4. SGY lähetti kannanottonsa SELI:n toiminnan lakkauttamisesta THL:ään. Lausunnon taustalla oli
SGY:n ilmaisema huoli SELI:n toiminnan lopettamisesta.
5. SGY antoi lausunnon

Syöpäpotilaiden yhdenmukaisen vaikuttavan hoidon saatavuudesta.

Lausunnon taustalla oli Suomessa vallinnut hajanainen käytäntö potilaiden kohtelussa uuden
munasarjasyöpälääkkeen kohdalla.

11

Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet
Toimintakauden aikana SGY järjesti kahdet kaksipäiväiset koulutuspäivät.
Syksyn koulutuspäivät pidettiin Helsingissä 26. - 27.11.2015. Torstai-päivänä aiheena oli obstetriikka.
Aiheina

käsiteltiin

plasentaatiohäiriöitä,

post

partum

–vuotoa,

oikeaa

sektiotekniikkaa

ja

sektiofrekvenssiä. Ulkomaalaisena kutsuvierasluennoitsijana oli Prof. Marian Knight Oxfordin
yliopistosta. Hot topics- luentona kuultiin hormonikierukan aiheuttamasta rintasyöpäriskistä.
Perjantaipäivän ohjelma koostui virtsainkontinenssi- ja laskeumasessioista.
Presymposium (25.11.2015) aiheena oli Gynekologisen ultraäänitutkimuksen perusteet. Koulutus oli
suosittu ja täysi osallistujamäärä saavutettiin.
Jyväskylän kevätkokous järjestettiin 8.-9.5.2014. Torstai-päivän aiheena oli rintasyöpä, jota käsiteltiin
laajasti. Perjantai-päivän ohjelma oli ajankohtainen ”Turhaa hoito?” –teema. Professori Martti
Kekomäki puhui aiheesta ”Resurssit vähenevät, kuka jää hoitamatta?”. Kutsuvieras puhujana oli Prof.
Lil Valentin Ruotsista. Hänen luentonsa otsikko oli

”Onko rutiininomainen ultraäänitutkimus

aiheellista?” Perjantaipäivä jatkui Turhaa hoitoa –teemalla ja iltapäivän aiheet käsittelivät edelleen
ultraäänitutkimuksia ja neuvolauudistuksia. Päivien toinen ulkomainen kutsuvierasluennoitsija Prof.
Linda Cardozo Kings Collegesta luennoi aiheesta ”Female cosmetic genital surgery”. Päivillä
järjestettiin myös jäsenistölle suunnattu Case report –kilpailu, jonka voitti yleisöäänestyksellä El
Johanna Hautala. Hallitus teki lehdistötiedotteen, joka sai median kiinnostumaan SGYkoulutuspäivistä. Luentoaiheita nostettiin esille lehdissä ja televisiossa.
Presymposiumin (7.4.2016) otsikkona oli ”Tehoa ja taitoa gynekologiseen leikkauskoulutukseen”.
Kohderyhmänä olivat gynekologista leikkauskoulutusta antavat erikoislääkärit, erikoistumis- ja
leikkauskoulutuksen vastuuhenkilöt sekä naistentauteihin erikoistuvat lääkärit. Koulutuksen järjestäjinä
toimivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut ja naistentautien ja synnytysten yksikkö
sekä Suomen Gynekologiyhdistys.
Hallituksen tehtävän annon pohjalta hallituksen sihteeri laati koko jäsenistölle suunnatun Webropoolkyselyn koskien jäsenten toiveita SGY-päivien paikkakuntien valinnasta jatkossa. Kyselyn
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yhteenvetona voidaan todeta, että SGY-päivien paikkakuntien suhteen noudatetaan aiempaa mallia
(Syksyisin Helsingissä, Kevät muualla, ei pelkästään Yo-kaupungeissa).
Pienryhmien koulutukset
Gynekologisen reproduktioendokrinologian pienryhmä järjesti kaksipäiväiset koulutuspäivät Helsingissä.
Koulutuspäivät

onnistuivat

lerinomaisesti.

Kehitysyhteistyöpienryhmä

järjesti

laadukkaan

ja

mielenkiintoisen ”Synnytystavat meillä ja muualla” – kiertueen ja haluaisi jatkossa järjestää vastaavan
kiertueen

perhesuunnittelun

teemoilla.

Lisää

pienryhmien

toiminnasta

voi

lukea

ryhmien

toimintakertomuksista SGY:n kotisivuilta.
Muu erikoislääkärikoulutukseen liittyvä toiminta
Yhdistys jakoi toimintakauden aikana 3 kpl 1000 € matka-apurahoja erikoistuville lääkäreille, joilla oli
kongressissa joko suullinen esitys tai posteri. Matka-apurahat saivat Lt Elina Keikkala, Zdravka Veleva
ja Lt Miira Klemetti.
Pienryhmätoiminta
SGY:n hallitus on pyrkinyt kannustamaan ja antamaan tunnustusta pienryhmiensä ansiokkaalle
toiminnalle. Pienryhmien SGY:n hallitukselle lähettämät vuosikertomukset ovat liitteinä. Toimintakauden
aikana pienryhmät ovat toimineet aktiivisesti.
1. Gynekologisen reproduktioendokrinologian jäsenet ovat Jarna Moilanen, pj, (Väestoliitto – Helsinki),
Helena Tinkanen, TAYS, Maritta Hippeläinen, KYS, Maarit Niinimäki, OYS, Hanna Hautamäki, HUS
ja Varpu Jokimaa, TYKS
2. Gynekologisen onkologian pienryhmän jäsenet ovat Mikko Loukovaara ( HYKS), Maarit Anttila
(KYS), Hanna Sallinen (KYS), Annika Auranen (TAYS), Maarit Vuento (TAYS), Sakari Hietanen
(TYKS), Marjut Rintala (TYKS), Ulla Puistola (OYS), Päivi Vuolo-Merilä (OYS) ja Riitta KoivistoKorander (HYKS).
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3. Obstetrisen pienryhmän jäsenet ovat Jukka Uotila (pj, Tays), Leena Rahkonen (HYKS), Maija-Riitta
Orden (Kys), Nanneli Pallasmaa (TYKS), Kaarin Mäkikallio-Anttila (TYKS), Kirsi Väyrynen
(KSSHP).
4. Urogynekologian pienryhmän jäsenet ovat Tomi Mikkola (pj, HUS), Kaisa Raatikainen (KYS),
Riikka Aaltonen (TYKS), Kirsi Kuismanen (TAYS), Tapio Väyrynen ( Hyvinkään as), Markku Santala
(OYS), Nina Mattskon ( Kanta-Hämeen KS / GKS hallitus)
5. Seksologian pienryhmän jäseninä ovat Pj Pirkko Brusila, Hilkka Rautiainen, Marita Räsänen, Katja
Kero (TYKS), Minna Maunola (Satakunnan KS), Leena Väisälä (Helsinki).
6. Erikoistuvien lääkäreiden pientyöryhmän (EGO). Linda Linke (Seinäjoen KS) hallituksen
puheenjohtaja, Elina Silvan (TAYS), Lara Lehtoranta (TYKS), Elina Keikkala (OYS), Katri Rajala
(KYS), Kirsti Hänninen (KYS), Maria Rajecki (HYKS), Dimitrios Scordas (EGO:n webmaster
HYKS).
7. Kehitysyhteistyöpienryhmä (KYSGY). Jäsenet ovat Merja Metsä-Heikkilä (pj.), Teija Kulmala,
Helena Laasonen, Juhani Toivonen, Mika Nuutila, Miira Klemetti ja Pekka Lähteenmäki.
Muu aktiviteetti
Gynekologian ja urologian kliinisten luokitusten ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen
kliinisten kysymysten asiantuntijaryhmässä ovat toimineet Riikka Aaltonen, Päivi Härkki, Markus
Mildh, Kari Nieminen, Raija Räty, Eija Tomás, Susanna Timonen ja Veli-Matti Ulander. Kansallisen
äitiyshuollon asiantuntijaryhmässä ovat toimineet Tytti Raudaskoski ja Jukka Uotila.
Naistentautien Tutkimussäätiö käynnisti v. 2015 Elämälle –hankeen, jota SGY on tukenut. Hankkeelle on
osoitettu tilaa Sykli-lehdessä ja nettisivuilla. SGY-päivillä Säätiölle on varattu puheenvuoroja hankkeen
edustajille ja SGY-päivien viestiseinä on ollut käytettävissä myös Elämälle –hankkeen mainostilana.
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Lisäksi SGY on ollut tukijana ”Pysy tiukkana!” –kampanjassa, joka tähtää lantionpohjan lihasten kunnon
ylläpitämisen parantamiseen. Kampanja on ollut mukana suuressa Naisten Kymppi –juoksutapahtumassa
ja SGY on antanut logonsa koko Suomen kattavaan eri paikkakunnille jalkautuneeseen toimintaan.
SGY käännätti Raskauden ehkäisyn Käypähoidon englanniksi. SGY selvittää myös mahdollisuuksia
Käypä-hoidon käännättämiseksi ruotsinkielelle. Tarkoituksena on mahdollistaa laadukkaan materiaalin
jakaminen esim. NFOG:n ja EBCOG:n sivuilla.
Hallituksen jäsenet Mervi Halttunen–Nieminen ja Sirpa Eviö tekivät selvityksen koskien erilaisia
lapsettomuushoitokäytäntöjä eri yliopistosairaaloissa. Selvityksestä on kirjoitettu raportti Sykliin.
Raportin perusteella on mahdollista verrata eri klinikoiden käytäntöjä ja tarvittaessa yhdenmukaistaa
niitä.
Obstetrisen

pienryhmän

puheenjohtaja

Jukka

Uotilan

johdolla

tehtiin

yhteenveto

THL:n

synnytystilastoista. Yhteenveto julkaistiin Syklissä.
SGY:n hallituksen toiminnasta voidaan nostaa esille myös SGY:n vuosikellon laatiminen. Vuosikello
auttaa hahmottamaan SGY:n tapahtumia ja hallituksen tehtäviä. Kello päivitetään vuosittain ja liitetään
nettisivuille ja julkaistaan Syklissä.
Talous
Hallituksen työssä erityinen huomio on kiinnitetty SGY:n taloudelliseen tilanteeseen. Hallitus on pitänyt
ensisijaisena tavoitteenaan yhdistyksen talouden turvaamisen, mikä luo yhdistyksen toiminnalle
edellytykset. Hallituksen strategiakokouksessa 1/2016 keskityttiin löytämään ratkaisuja SGY:n
huonontuneeseen taloustilanteeseen. Menneiden lähivuosien taloudellisen tilanteen huononemisen
merkittävimpiä syitä ovat Syklistä saatavien mainostulojen vähentyminen ja koulutuspäivien tuoton
vaihteleva määrä. Perustuen muuttuneeseen SGY:n taloustilanteeseen hallitus näki tarpeen laatia
yhdistykselle

varainhoitosuunnitelman.

Tavoitteeksi

suunnitelmalle

asetettiin

yhdistyksen

varallisuuden turvaaminen ja aktiivinen kartuttaminen ja sitä kautta taloudellisen riippumattomuuden
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saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa ovat hallituksen strategiakokouksen jälkeen ansiokkaasti
luotsanneet varainhoitaja Taru Ahava sekä hallituksen jäsen Pekka Ylitalo.
SGY:n toimintakauden 2015-2016 tulos jää selkeästi positiiviseksi. Taustalla on jäsenmaksujen nosto
(75€ - > 100€) sekä eläkeläisjäsenten lukumäärän päivittäminen SLL:n tietojen mukaisesksi, joka
vähensi NFOG:n jäsenmaksua merkittävästi. Lisäksi pienryhmien koulutukset (erityisesti Reproendo)
ovat olleet erinomaisen tieteellisen antinsa lisäksi myös taloudellinen menestys. SGY haki ja sai
apurahaa NFOG:ltä Jyväskylän SGY-päivien pohjoismaalaisen luennoitsijan kulujen kattamiseen.
Toimikauden taloudellinen tilanne ei antanut mahdollisuutta

lahjoittaa varoja Naistentautien

Tutkimussäätiölle.
Suurimmat menoerät ovat koostuneet koulutuspäivien järjestämisestä, sekä pienemmässä määrin
jäsenyhdistyksille maksetuista jäsenmaksuista, Syklin kustantamisesta, hallituksen toiminnasta ja
jaetuista apurahoista. Yhdistyksen taloudesta on ansiokkaasti vastannt varainhoitaja Taru Ahava.
Yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on huolehtinut Tilitoimisto Riikka Olin.
Yhdistyksen koulutustilaisuuksissa jaetut palkinnot ja apurahat
Seth Wichmann- palkinto jaettiin vuonna 2015 Helsingin syyskokouksen yhteydessä Terhi Piltoselle.
Palkinnon suuruus oli yhdistyksen hallituksen päätöksellä 4000 euroa.

Jyväskylän kevätkokouksessa ei vuonna 2016 jaettu Lounais-Suomen synnytys- ja naistentautiopin
tutkimusrahaston apurahoja. Erikoistuvien lääkärien matka-apurahan (á 1000 €) saivat toimintakaudella
3 hakijaa: Elina Keikkala, Zdravka Veleva ja Miira Klemetti.

Kevätkokouksessa Jyväskylässä 2016 jaettiin Ulla-Maija Mäkilän muistorahaston palkinto vuoden 2015
parhaasta väitöskirjasta, ja sen sai Johanna Puurunen.
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Sykli
Syklin päätoimittajana toimi Mari Aaltonen kesään 2016 asti, jonka jälkeen päätoimittajaksi vaihtui
Riina Katainen. Lehti on ilmestynyt toimikauden aikana neljä kertaa ja se on ollut luettavissa myös
elektronisessa muodossa yhdistyksen kotisivuilla. Lehteä on edelleen pyritty kehittämään
mahdollisimman hyvin yhdistyksen ja sen jäsenten tarpeita vastaavaksi tiedotuskanavaksi. Lisäksi
lehden mainostilasta on pyritty tiedottamaan aktiivisemmin mahdollisille mainostajille. Lehden
painatuskulut kilpailutettiin Päätoimittaja Riina Kataisen toimesta. Punamusta jatkaa painotalona.
Taittajana jatkaa Tauno Metsä-Heikkilä.
Kotisivut
SGY:n kotisivujen (www.gyn.fi) webmasterina toimii LL Johanna Hautala Helsingistä. Sivujen
graafisen ulkoasun on suunnitellut Tauno Metsä-Heikkilä, ja sivujen tekninen toteutus on ostettu
iisalmelaiselta IT-systems – firmalta. Nettisivut päivitettiin ulkoasullisesti syksyllä 2015 ja sivujen
sisältöön on lisätty mm. lausunnot ja pöytäkirjat. Sivujen uuden raikkaan ilmeen toivotaan vaikuttavan
positiivisesti sivujen lukija- ja käyttömäärään.
Vakuudeksi Turussa 19.9.2016

Seija Grenman

Katja Kero

Suomen Gynekologiyhdistys r.y.

Suomen Gynekologiyhdistys r.y.

Puheenjohtaja

Sihteeri

17

