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Puheenjohtajan terveiset
S

ukellus kiinnostaa suomalaisia. Sukellusseurat tarjoavat sukeltajalle yhteisön, jossa voi
harrastaa, oppia ja tehdä yhdessä itselle merkityksellisiä asioita. Sukelluslajit mahdollistavat
koko perheen harrastamisen yhdessä.
Vapaaehtoistoiminta tarvitsee tekijöitä ja
on elinvoimaisen seuratoiminnan peruspilari.
Kiittämisen ja kannustamisen kautta voidaan
vahvistaa halukkuutta osallistua yhteiseen tekemiseen. Uusien toimintatapojen ja yhteistoiminnan kautta voidaan saada yhdessä enemmän
aikaiseksi.
Koska sukelluksen toimintaympäristö muuttuu koko ajan, tulee Sukeltajaliiton seuroineen
elää ajassa. Toiminnan markkinointiin ja aktiiviseen jäsenhankintaan on panostettava vahvasti. Myös Liiton taloudellisten toimintaedellytysten kannalta on välttämätöntä, että seurakenttä
toimii aktiivisesti, pystyy uudistumaan ja saamme uusia harrastajia jäsenyyden piiriin.

Lasten ja nuorten mukaan saaminen seuratoimintaan turvaa tulevaisuutta. Liitolla on
paljon valmiita malleja, miten nuoren toimintaa saa liikkeelle. Koulutustoiminnassa on erilaisia vaihtoehtoisia malleja. Harrastuksena
sukellus ohjaa aktiiviseen liikunnalliseen elämäntapaan ja on parhaassa tapauksessa lähes
koko eliniän kestävä harrastus.
Sukeltajaliitto viettää 60-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2016. Hyödynnetään se sukeltajayhteisömme vahvistamiseksi ja hienon lajimme markkinoimiseksi. Liitä seurasi vuoden
päätapahtuma osaksi juhlavuoden tapahtumaketjua!
Hyvää juhlavuotta ja erinomaisia
sukelluksia toivottaen,
Aleksi Nieminen
puheenjohtaja
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1 Sukeltajaliitto juhlii: 60 vuotta sukellusta!
S

ukeltajaliitto jäsenineen tekee sukellusta
tunnetuksi ja näkyväksi juhlavuoden aikana. Sukeltajaliiton toiminta-ajatus on koota
sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia
ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta. Vahva yhdessä tekeminen on
voimavaramme.

Juhlavuoden aikana tapahtuu:
• Päätapahtuma on vapaasukelluksen maailmanmestaruuskilpailut Turussa 25.6.–4.7.
• Liitto ja seurat järjestävät yhdessä järvileirin
Saimaalla heinä-elokuun vaihteessa.
• Yhteistyössä järjestetään myös sukelluspäivä
pääkaupunkiseudulla 20.8. Sukelluspäivä
muodostuu erilaisista tapahtumista päivän
aikana ja huipentuu yhteiseen illanviettoon
Suomenlinnassa.
• Sukellusseurojen omista tapahtumista syntyy
juhlavuoden tapahtumaketju.
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Liiton kokouksia vietetään juhlallisissa
merkeissä:
• Kevätkokous Helsingissä 9.4. Urheilusukeltajat ry:n 60-vuotisjuhlan yhteydessä.
• Syyskokous Helsingissä 9.10. Liiton 60-vuotisjuhlaillallisineen 8.10.

Tavoite:
Seurat ja Liitto näkyvät,
yhteistyö eri toimijoiden
kesken vahvistuu.

2 Sukellusta voi harrastaa läpi koko elämän
S

ukellusseuran ohjattuun toimintaan on
mahdollista tulla mukaan jo kolmivuotiaana. Kuuttitoiminta on 3–6-vuotiaille suunnattua perhesukellustoimintaa. Norppatoiminnassa
nuoret oppivat snorkkelisukellustaitoja ja pääsevät monipuolisesti kehittämään osaamistaan
kokeillen eri lajeja. Sukelluksen kilpailulajeista
voi löytyä nuorelle mielekäs harrastus norppatoiminnan jatkoksi. Laitesukelluksen voi aloittaa 12 vuoden iässä.
Sukellusharrastus voi olla koko perheen yhteinen harrastus. Harrastesukelluksen eri muodoissa on kattava määrä jatkokoulutusmahdollisuuksia peruskurssien jälkeen, ja sukellus on
parhaimmillaan elinikäinen harrastus.

NUORET TUOVAT VIRTAA SEURAAN

Liitto tarjoaa seuroille tukea aktiivisen ja monipuolisen nuorisotoiminnan järjestämiseksi:

• järjestämällä alueellisia nuorisovastaavien tapaamisia ja tukemalla seurojen välistä yhteistyötä
• jakamalla hyviä käytäntöjä ja tarjoamalla valmiita malleja ja materiaaleja nuorten toimintaan ohjaajien tueksi
• järjestämällä nuorten omia tapahtumia,
muun muassa Sealpoint ja Norpparalli.
KOULUTUSTOIMINTA
KANNATTAA JA SITOUTTAA

Liiton koulutusjärjestelmässä on laaja kurssivalikoima snorkkeli- ja laitesukelluksen peruskursseista edeten lukuisiin erikoiskursseihin.
Liitto vastaa ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksesta ja seurat puolestaan harrastajien kouluttamisesta. Liitto huolehtii koulutusmateriaali-
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en tuottamisesta seuroja varten sekä ylläpitää
rekisteriä koulutettujen sukeltajien kortituksista. Kouluttajakoulutuksia järjestetään valtakunnallisesti, ja tarvittaessa seurojen tilaamina
voidaan järjestää myös alueellisia tai paikallisia
koulutuksia.
Seurojen koulutustoiminnan aktivoimiseksi ja monipuolistamiseksi kouluttajille suunnatut kurssien tukimateriaalit, kuten kurssien
järjestämisohjeet, luentokalvot, kouluttajien
luentomuistiinpanot, teoriakokeet, materiaalien päivitykset ja muut kouluttajan työkalut julkaistaan www.sukeltaja.fi-sivujen kouluttajasivuilla ilmaiseksi seurojen käyttöön.
• Seurojen järjestämän laitesukelluskoulutuksen joustavuutta tullaan parantamaan ja seuroja kannustetaan ottamaan käyttöön monimuotoisempia koulutustapoja.

• Kouluttajille suunnattuja ohjeita ja työkaluja uusitaan, muun muassa koulutusohjeet ja
kurssien järjestämisohjeet. Niihin tullaan lisäämään toimintavinkkejä kouluttajille erilaisista vaihtoehtoisista ja joustavista kurssien
toiminta- ja toteuttamistavoista.
• E-oppimisen työkalut ja sähköinen opintosuorituskortti otetaan käyttöön Liiton kotisivuilla.
LAADUKASTA KOULUTUSTA

Liitto käynnistää toimenpiteet EUF-sertifikaatin
saamiseksi laitesukelluskoulutusjärjestelmälle.
LIITTOKOULUTTAJAT

Vapaaehtoiset liittokouluttajat ovat koulutusjärjestelmän elinehto. Liittokouluttajat toimivat ohjaaja- ja kouluttajakursseilla koulut-

tajina, osallistuvat kehittämistyöryhmien
toimintaan, antavat tarvittaessa seuroille
koulutuskonsultaatiota ja edistävät seurojen välistä paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Sukeltajaliitolla on nimetyt nuorisotoiminnan, laitesukelluksen,
vapaasukelluksen, Vapepa-sukelluksen ja ensiapukoulutuksen liittokouluttajat.
VAPAAEHTOISTEN MOTIVOINTI

Liiton palkitsemisjärjestelmää uudistetaan.
Ansiomerkkijärjestelmän rinnalle tuodaan
nopeammin käytössä olevia ja kevyempiä
palkitsemiskeinoja. Seuroja aktivoidaan säännölliseen palkitsemiseen ja palkitsemisen arvostusta pyritään nostamaan.
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Tavoite:
Nuorten osallistaminen,
monipuolinen toiminta ja
jatkokoulutusmahdollisuudet
houkuttelevat jatkamaan
harrastusta.

3 Turvallista sukeltamista
S

ukeltajaliitto edistää sukellusturvallisuutta,
julkaisee turvaohjeita ja analysoi tapahtuneita sukellusonnettomuuksia. Tehtyjen tapahtumaraporttien kautta ja viranomaisyhteistyön
avulla saadaan eväitä turvallisuustyöhön. Tapahtumaraportin voi tehdä sähköisesti Liiton
kotisivuilla olevalla lomakkeella. Viime vuonna
aloitettua turvaohjeiden uudistustarpeen kartoitusta jatketaan yhdessä seurojen kanssa. Turvaohjeita muokataan nykyaikaisemmaksi ja visuaalisemmaksi, enemmän asennekasvatuksen ja
tiedottamisen suuntaan.

ENSIAPUKOULUTUS

Sukeltajien ensiaputaitoja ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella ja harjoittelulla.
Sukeltajaliiton liittokouluttajat järjestävät
ensiapukouluttajakoulutusta ja seurat vastaavat pääosin harrastajien kouluttamisesta.
ILMANLAATUANALYYSIT

Sukeltajaliitto tarjoaa seuroille ilmanlaadun
analysointipalvelua.
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Tavoite:
Turvallisuustyömme
ennaltaehkäisee
sukellusonnettomuuksia.

4 Kipinää kilpailulajeista
S

ukeltajaliitto edustaa sukelluksen kilpailutoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti räpyläuinnissa, sukelluskalastuksessa, sukelluskuvauksessa, uppopallossa ja vapaasukelluksessa.
Kilpailulajien valiokunnat tiivistävät yhteistyötään ja kehittävät valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, jotta seuroille olisi tarjota nykyistä
paremmin eväitä kilpalajien nuorten harrastetoiminnan pyörittämiseen. Lajien kilpailutoiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, että on
myös matalan kynnyksen kilpailutoimintaa ja
harrastesarjoja.
Eri lajeissa järjestetään organisoidun sarja-,
cup- ja kansainvälisen kilpailutoiminnan lisäksi
• aloittelijoiden leiritoimintaa sekä lajiesittelyjä
ja lajikokeiluja

Seurat voivat pyytää kilpailulajien valiokunnilta lajiesittelyjä omiin tapahtumiinsa. Aktiivisella ja monipuolisella harrastustoiminnalla on mahdollista lisätä
seuran jäsenten sitoutumista toimintaan
ja voidaan houkutella uusia harrastajia
mukaan toimintaan.

Tavoite:
Seuroissa on vireää harrasteja kilpailutoimintaa sekä
kansainvälisesti menestyviä
huippu-urheilijoita ja joukkueita.

MAAJOUKKUETOIMINNAN KAUDEN 2016 PÄÄTAVOITTEET

Vapaasukellus
Sukelluskalastus
Räpyläuinti
Sukelluskuvaus

MM-kilpailut Turku, Suomi
MM-kilpailut Hermoupolis, Kreikka
MM-kilpailut Alexandroupolis, Kreikka
EM-kilpailut Monaco

• lajien yhteistä ja omaa koulutustoimintaa.
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25.6.–4.7.2016
15.–19.9.2016
22.–28.6.2016
6.–11.9.2016

5 Virtaa viestintään
S

ukeltajaliitto viestii aktiivisesti jäsenseurojen
ja tiedotusvälineiden suuntaan. Viestinnällisiä tavoitteita ovat sukelluksen, sukellusseurojen
ja niiden toiminnan markkinointi sekä sukellusharrastuksen tunnettuuden parantaminen.
Liitto viestii jäsenilleen säännöllisesti tarjoamistaan jäsenpalveluista ja niistä valmiista työkaluista ja materiaaleista, joita seurat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

ilmestyneet vuosikerrat on tallennettu digitoituina, ja ne ovat luettavissa Liiton kotisivuilla.
Liitto laatii seurajohdolle tietopaketin,
joka tullaan lähettämään sähköisesti aina
alkuvuodesta seurojen puheenjohtajille ja
sihteereille helpottamaan seuratoiminnan
arkea.

VIESTINNÄN KEINOJA

Liitto panostaa aktiiviseen jäsenhankintaan
ja aktivoi seuroja osallistumaan siihen. Onnistumisista palkitaan. Liiton henkilöjäsenyys voi toimia polkuna seuratoimintaan.

Liiton viestinnän pääkanavia ovat Sukeltaja-lehti, kotisivut ja sähköiset tiedotteet sekä sosiaalinen media. Sukeltaja-lehden kaikki aiemmin

HUOMIO JÄSENHANKINTAAN
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Tavoite:
Sukellus harrastuksena
kiinnostaa ja sen pariin
löydetään. Liiton toiminta
tunnetaan ja siihen halutaan
osallistua.

6 Sukelluksen olosuhteisiin vaikuttaminen
S

ukeltajaliitto kannustaa jäsenistöään aktiivisuuteen ja yhteistyöhön olosuhdeasioissa.
Liitto voi toimia yhteen kokoavana tahona ja
tukena erilaisissa olosuhdehankkeissa.
Toimintakaudella 2016 Sukeltajaliitto auttaa
jäsenseurojaan muun muassa
• toimimalla asiantuntijana Seinäjoen Routakallio-hankkeessa, jossa valmistellaan vuonna 2020 toimintansa lopettavan louhoksen
alueen muuttamista virkistyskäyttöön.
• antamalla lausuntoja rakennushankkeisiin,
uimahallien peruskorjauksiin ja virkistys
alueiden suunnitelmiin.

• antamalla lausuntoja sukellustoimintaa
koskevien standardien, erilaisten ohjeistusten ja lainsäädännön valmistelussa.
SEURATOIMINNAN
EDELLYTYSTEN PUOLESTA

VALO:n koordinoiman alueellisen palvelujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on synnyttää sellaisia toimintatapoja, joilla paikallistason yhteistyötä voidaan vahvistaa. Seurojen
toivotaan uusien yhteistyöfoorumien myötä
pääsevän paremmin mukaan keskustelemaan
esimerkiksi hallivuorojen jakopolitiikkaan
liittyvistä asioista kunnassaan ja vaikuttamaan
asioihin. Sukeltajaliitto on mukana VALO:n
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olosuhdetyössä ja Liitto yhteistyössä Suomen
Uimaliiton ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH:n kanssa jatkaa seuratoiminnan edellytysten turvaamista ja uimahallien turvallisuuteen liittyvää vaikuttamistyötä.

Tavoite:
Sukelluksen olosuhteet
paranevat.

7 Yhdenvertaisuus ja eettinen työ
S

ukeltajaliiton arvot ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Liitto edistää eettisyyttä ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan.
Liiton eettiset ohjeet ovat toiminnan perusta,
ja ne kuvaavat millaista toimintakulttuuria haluamme.
Sukelluksen tulisi olla harrasteympäristönä
sellainen, johon jokainen kokee olevansa tervetullut riippumatta omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta
tai fyysisistä ominaisuuksista. Tuletpa mukaan
sukellusharrastuksen pariin mistä taustasta tahansa ja minkälaisella sukelluksen pohjakoulu-

tuksella hyvänsä, sinua kohdellaan yhdenvertaisesti. Sukeltajaliitto vahvistaa sellaista
ilmapiiriä, joka edistää tasa-arvoisuutta seuratasolla.

Tavoite:
Kaikki voivat tasa-arvoisina
olla mukana Liiton
toiminnassa.
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ANTIDOPINGTYÖ

Sukeltajaliitto tukee Suomen Antidopingkomitean ADT:n työtä. Sukeltajaliiton antidopingohjelma avaa kattavasti sen, miten Liitossa teemme antidopingtyötä. Vapaasukelluksen
MM-kilpailuihin Turkuun pyydetään ADT:n
Puhtaasti Paras -esittelypiste.

Tavoite:
Jokaisella on oikeus
puhtaaseen urheiluun.

8 Kumppaneita meillä ja muualla
S

ukeltajaliitto tekee yhteistyötä kotimaassa
ja ulkomailla useiden tahojen kanssa. Liitto
on Suomen Olympiakomitean, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Ulkoilufoorumin, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelu
Vapepan jäsen. SPR tukee Liiton Vapepa-sukeltajakoulutusta rahallisesti. Liitto tekee toiminnallista yhteistyötä muun muassa Koululiikuntaliiton ja vesilajiliittojen kanssa. Museovirasto
on tärkeä yhteistyökumppani kulttuuriperinnön suojelussa. Liitto tukee Hylkysukellusseminaarin järjestämistä ja Hylyt.net tietokannan
ylläpitämistä.

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Sukeltajaliitto on sukellusalan kansainvälisten
järjestöjen CMAS:n ja CMAS Europen sekä

European Underwater Federation EUF:n ja vapaasukelluksen kansainvälisen järjestön AIDA
Internationalin jäsen.
AIDA Internationalin luottamustehtävissä on ollut pitkään useita suomalaisia. Kimmo
Lahtinen on toiminut AIDA Internationalin
puheenjohtajana vuosina 2010–2015. Antero
Joki on hallituksen jäsenenä Technical officer
-statuksella johtanut viime vuodet järjestön
teknistä valiokuntaa, jonka vastuualueena ovat
muun muassa vapaasukelluksen kilpailutoiminnan sääntö- ja turvallisuusasiat. AIDA:n uudet
luottamushenkilövalinnat tehdään joulukuussa. Liitto kannustaa jäseniään hakeutumaan
kv-tehtäviin. Riku Riikonen jatkaa CMAS:n
uppopallovaliokunnassa. Liitolla on kansainvälisiä tuomareita eri lajeissa. Liitto tekee koulutusyhteistyötä NAUIn ja DAN Europen kanssa.
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Tavoite:
Liitto on aktiivinen
toimija, haluttu kumppani
ja arvostettu asiantuntija.

9 Sukeltajaliiton organisaatio

Liiton organisaatio on kuvattu tässä organisaatiokaaviossa. Liiton
hallinnon ohjesääntö kuvaa eri toimijoiden tehtävät.

VUOSIKOKOUS
kevätkokous - syyskokous

HALLITUS
TOIMITUSNEUVOSTO

VALIOKUNNAT

TOIMISTO

Nuorisovaliokunta
Laitesukellusvaliokunta
Ensiapukoulutusvaliokunta
Turvallisuusvaliokunta
Vapepa-valiokunta
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Uppopallovaliokunta
Räpyläuintivaliokunta
Sukelluskalastusvaliokunta
Vapaasukellusvaliokunta
Seura- ja työvaliokunta

SUKELTAJALIITON TOIMISTO

Liiton toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä.
Sukeltajaliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO
Puhelin: (09) 3481 22 58
E-mail: office@sukeltaja.fi
TOIMISTON HENKILÖKUNTA

Toiminnanjohtaja
Viestintäkoordinaattori
Jäsenpalveluvastaava
Järjestöassistentti
Nuorisopäällikkö
Koulutuspäällikkö

Sari Nuotio
Kristiina Karila
Riku Verkkomäki
Anne Kettunen (osa-aikainen)
Heli Halava
Mika Rautiainen
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PAULI SORSAKARI

10 Talous
S

ukeltajaliiton tärkein tulonlähde ovat jäsenmaksutuotot. Jäsenmaksuilla katetaan tällä
hetkellä noin 30 % Liiton toimintamenoista.
Valtionapu kattaa noin 20 % toimintamenoista.
Loput tuotot koostuvat omien tapahtumien ja
koulutustoiminnan tuotoista, koulutus- ja muiden materiaalien myynneistä, yhteistyökumppaneiden tuesta ja kilpailijoiden maksamista omavastuista, vakuutusmyynnistä, Sukeltaja-lehden
ilmoitusmyynnistä, jäsenmaksupalvelussa mukana olevien seurojen palvelumaksuista ja muista
pienemmistä eristä. Suomen Punainen Risti on
vuosittain tukenut Vapepa-sukeltajien koulutus-

toimintaa muutamalla tuhannella eurolla.
Liiton jäsenmäärän kehitys on viimeisten
vuosien aikana ollut huolestuttava, ja jäsenmaksutuottojen pieneneminen vaikuttaa nopeasti Liiton talouteen. Liiton toiminta on viimeisen kymmenen vuoden aikana laajentunut
ja monipuolistunut. Kymmenen vuoden seurannassa Liiton oma pääoma on vuoden 2014
tilinpäätöksessä samalla tasolla kuin vuonna
2004: 146 222 € (2014) – 147 683 € (2004).
Liiton juhlavuonna Liiton seuroineen tulee erityisesti panostaa jäsenhankintaan, jotta tulevaisuuden toimintaedellytykset säilyvät hyvinä.
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Jäsenhankintaan on
panostettava vahvasti,
jotta tulevaisuuden
toimintaedellytykset
säilyvät hyvinä.

BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2016
Sukeltajaliitto ry
Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta

TILINPÄÄTÖS 2014 BUDJETTI 2015
Tulot

36 207

66 220

Menot

58 965

67 000

-22 758

-780

Yhteensä
Laitesukellusvaliokunta

Vapepa-valiokunta

Tulot

27 500

Menot

32 440

Yhteensä

-4 940

Tulot

4 600

Menot

5 800

Yhteensä
Turvallisuusvaliokunta

-1 200

Tulot
Menot

500

Yhteensä
Ensiapukoulutusvaliokunta

-500

Tulot

4 500

Menot

5 000

Yhteensä
Nuorisovaliokunta

Räpyläuintivaliokunta

Uppopallovaliokunta

-500

Tulot

21 703

29 650

26 450

Menot

25 358

37 500

30 450

Yhteensä

-3 655

-7 850

-4 000

Tulot

3 905

17 000

17 000

Menot

10 518

26 775

23 975

Yhteensä

-6 613

-9 775

-6 975

Tulot

22 210

89 450

43 050

Menot

38 461

130 850

59 200

-16 251

-41 400

-16 150

Tulot

5 621

20 950

103 940

Menot

14 144

30 800

111 290

Yhteensä
Vapaasukellusvaliokunta

Sukelluskalastusvaliokunta

BUDJETTI 2016

Yhteensä

-8 523

-9 850

-7 350

Tulot

33 888

14 400

14 400

45 813

26 040

21 500

-11 925

-11 640

-7 100

Menot
Yhteensä
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BUDJETTIEHDOTUS VUODELLE 2016
Sukeltajaliitto ry

TILINPÄÄTÖS 2014 BUDJETTI 2015

Tiedotustoiminta

Julkaisutoiminta (*erittely alla)

Tulot

4 290

3 000

3 000

Menot

28 852

31 750

33 750

Yhteensä

-24 562

-28 750

-30 750

Tulot

113 808

128 000

132 000

Menot

119 928

132 050

129 600

-6 120

-4 050

2 400

Yhteensä
Hallinto

Tuotot

13 711

Menot

379 055

378 600

392 135

-365 344

-378 600

-366 135

Yhteensä
Kansainvälinen toiminta

BUDJETTI 2016

26 000

Tuotot

32 910

Menot

41 240

10 500

7 300

Yhteensä

-8 330

-10 500

-7 300

304 699

330 500

302 500

25 277

33 000

24 000

Varainhankinta (ei sisällä lehden tilausmyyntiä) Tulot
Menot
Yhteensä

279 422

297 500

278 500

Avustukset

Tulot

160 000

160 000

172 000

Yhteensä

160 000

160 000

172 000

Tilikauden tulos

Tulot

752 952

859 170

876 940

Menot

787 611

904 865

876 940

Yhteensä

-34 659

-45 695

0

-34 659

-45 695

0

Poistot hallinnossa
TILIKAUDEN TULOS

JULKAISUTOIMINNASSA on oman koulutusmateriaalituotannon ja -myynnin lisäksi myös Sukeltaja-lehti.
Budjetti 2016*

Julkaisutoiminta

Lehti

Koulutusmateriaalit

Yhteensä

25 000

107 000

132 000

Kulut

92 800

36 800

129 600

Tulos

-67 800

70 200

2 400

Tuotot

19 |

Toimintasuunnitelma 2016

MIKKO SAAREILA

