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1. Johdanto
Viikin Taloustieteilijät ry:n (VITA) ovat perustaneet elintarvike-ekonomian opiskelijat
keväällä
2009.
Yhdistys
on
tarkoitettu
kaikille
Helsingin
yliopiston
maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan
opiskelijoille,
jotka
opiskelevat
taloustieteiden opintosuuntia. VITA toimii Ympäristö- ja elintarviketalouden (YET)
kandiohjelman kattojärjestönä ja yhdistys on avoin kaikille Helsingin yliopiston
opiskelijoille. Tarkoituksemme on kaventaa opiskelijoiden ja yritysmaailman välistä
kuilua sekä kasvattaa ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman tunnettuutta.
Viikin Taloustieteilijät jatkaa toimikautena 2020 roolinsa vahvistamista
YET-kandiohjelman kattoainejärjestönä sekä opiskelijoiden edunvalvojana.
Yhdistyksen toiminnanohjauksesta, toiminnan suunnittelusta sekä toteutuksesta
vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja sekä kolmesta
viiteentoista varsinaista jäsentä, joiden lisäksi nimitetään tarvittava määrä
toimihenkilöitä. Vuonna 2020 hallitusvirkoja ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
taloudenhoitaja ja sihteeri sekä uutena lisäyksenä myös tiedottaja. Vuonna 2020
täytettävät toimihenkilövirat ovat somevastaava, urheiluvastaava, kulttuurivastaava,
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hankintavastaava,
yhdenvertaisuusvastaava,
kandiopintovastaava,
maisteriopintovastaava, yrityssuhdevastaava, yhteistyövastaava, fuksivastaava,
tapahtumavastaava ja kaksi ViikkiAreena-vastaavaa. Tapahtumavastavan lisäksi
tapahtumatiimissä on myös kaksi tapahtumatoimijaa.
Vuonna 2019 ensimmäisen kerran nimitetyn hankintavastaavan pesti muuttuu 2020
yhden henkilön viraksi, kun puolestaan ViikkiAreena-vastaavia valitaan yhden sijasta
kaksi. Myös opintovastaavan tehtävä jaetaan niin, että 2020 toimihenkilöstössä on
erilliset kandi- ja maisteriopintovastaavat opintoihin liittyvän edunvalvonnan
edistämiseksi.
Täysin
uusia
täytettäviä
virkoja
ovat
urheiluvastaava,
kulttuurivastaava ja somevastaava. Toimihenkilöiden määrää päätettiin lisätä
edelliseen hallituskauteen nähden, sillä koimme apukäsien tulevan tarpeen
toiminnan
kasvaessa
ja laajentuessa, sekä haluamme monipuolistaa
tapahtumatarjontaamme. Kansainvälisyysvastaava ja ympäristövastaava valitaan
toimihenkilöstön keskuudesta, kun taas vuodelle 2020 yhdenvertaisuusvastaavan
tehtävään on tällä kertaa nimitetty erillinen toimihenkilö, jotta aihe saa
ansaitsemansa huomion.
VITA jatkaa pitkän aikavälin työskentelyään opiskelijoiden ja työelämän välisen
kuilun kaventamisen parissa. Lisäksi Viikin Taloustieteilijät jatkaa toimintaansa
jäsenistönsä yhdyssiteenä alan kotimaisiin toimijoihin sekä alan muihin sidosryhmiin.
2. Talous
Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen talouden hoitamisesta. Hallituskauden lopulla
taloudenhoitaja laatii tilinpäätöksen ja taseen. Taloudenhoitaja ylläpitää yhdistyksen
jäsenrekisteriä, laatii tulo- ja menoarviot sekä tapahtumien budjetit.
VITA kokee talouden pitkäaikaisen ja huolellisen suunnittelun onnistuneen
taloudenpidon avaimeksi, minkä vuoksi talousarvio laaditaan huolellisesti heti
alkuvuodesta. Kaikki järjestettävät tapahtumat budjetoidaan erikseen ja
taloudenhoitaja yhdessä muun hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa seuraa
budjettien toteutumista. Tapahtumista ei ole tarkoitus kerätä voittoa, vaan tarjota
jäsenille monipuolista sisältöä nollabudjetilla. Viikin Taloustieteilijät ry on voittoa
tavoittelematon yhdistys. Varsinaisen toiminnan suurimman kuluerän muodostavat
tapahtumien järjestäminen. Tapahtumat eivät ole yhdistyksen varainhankinnan
kannalta merkittäviä, vaan tavoitteena on kerätä toimintaan tarvittavat taloudelliset
resurssit muita reittejä pitkin. Yhdistyksen tulot perustuvat pääosin HYY:n
toiminta-avustuksesta, yrityksiltä saatavista avustuksista, jäsenmaksutuloista, sekä
Agronomiliiton kanssa solmitusta yhteistyösopimuksesta.
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3. Tiedotus ja tiedonsiirto
Tiedottaja muodostaa somevastaavan kanssa tiedotustiimin, joka vastaa
säännöllisestä ja aktiivisesta tiedottamisesta yhdistyksen jäsenille. Tiedotus tapahtuu
useassa eri sosiaalisen median kanavassa sekä säännöllisillä kuukausittain jäsenille
lähetettävillä sähköpostitiedotteilla. Tiedotteiden avulla jäsenille välitetään
ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja toiminnasta. Sihteeri kirjoittaa järjestön
hallituksen ja yhdistyksen kokouksista sekä hallituksen tekemistä päätöksistä
tiivistelmät, jotka liitetään pöytäkirjojen asemasta osaksi kuukausitiedotetta.
Aktiivisen tiedotuksen ja sosiaalisen median avulla jäsenten on helppo olla
yhteydessä järjestön hallitukseen ja toimihenkilöihin. Hallituksen yhteystiedot löytyvät
myös järjestön verkkosivuilta. VITA haluaa panostaa tiedon avoimeen saatavuuteen,
minkä vuoksi toimintasuunnitelma sekä yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja
kansainvälisyyssuunnitelma julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Hallituksen sisäiseen tiedottamiseen käytetään Google Drive -palvelinta ja sähköisiä
viestintäkanavia. Nämä kanavat takaavat tehokkaan hallituksen ja toimihenkilöiden
välisen viestinnän.
4. Jäsentapahtumat
Erilaisia tapahtumia järjestetään pääsääntöisesti joka kuukausi lukukausien aikana
sekä kerran kesän aikana. Viikin Taloustieteilijöiden perinteisiä tapahtumia ovat
illanvietot ja juhlat, sekä työelämään liittyvät tapahtumat, erityisesti excursiot.
Järjestö on myös aktiivisesti mukana MMYL ry:n ja HYY:n järjestämissä
rastisuunnistuksissa. Tänä vuonna järjestön tapahtumakenttää laajennetaan
erityisesti kulttuuri- ja liikuntatapahtumilla, järjestön valittua ensimmäistä kertaa
toimihenkilöstöön kulttuuri- ja urheiluvastaavat. Lisäksi opintoihin liittyviä tapahtumia
suunnitellaan lisättävän pysyväksi osaksi tapahtumakalenteria. Viikin Taloustieteilijät
järjestää myös yhteistyötapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa.
Tapahtumissa turvallisuus huomioidaan aina ja jäsentapahtumiin määritetään
tapahtuman luonteen niin vaatiessa turvallisuudesta vastaavaa henkilö, jonka
yhteystiedot jaetaan tapahtumatietojen yhteydessä häirintävapaa VITA-lomakkeen
kanssa.
5. Edunvalvonta- ja opintoasiat
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VITAn tehtäviin kuuluu ympäristö- ja elintarviketalouden opetuksen ja tutkimuksen
kehittäminen yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston kanssa. VITAlla on kaksi
opintovastaavaa, erikseen kandi- ja maisteriopintovastaavat. VITAn opintovastaavat
tekevät tiivistä yhteistyötä opintosuuntakohtaisten järjestöjen (Vuorovaikeutus ja
VEKE) opintovastaavien kanssa ja pitävät aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä
tiedekunnan avainhenkilöihin ja ovat mukana koordinoimassa oppiainetapaamisia.
Toimivuonna 2020 VITA kokeilee vapaamuotoisen opintotapahtuman järjestämistä,
jossa kerätään palautetta opinnoista opiskelijoilta. Opintovastaavat osallistuvat
järjestettäviin kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin opintouudistuksiin liittyen.
Keskeisiä yhteistyöväyliä opintoasioissa ovat tiedekuntajärjestömme MMYL ry sekä
hallinnon opiskelijaedustajina toimivat yhdistyksen aktiivit. VITA osallistuu
koulutusohjelmiemme tunnetuksi tekemiseen abiturienttien keskuudessa tarjoamalla
jäsenistön käyttöön laadukkaat diaesitykset lukioesittelyjä varten ja kannustamalla
jäseniään osallistumaan Helsingin yliopiston opiskelijalähettiläsohjelmaan.
6. Suhteet työelämään ja yritysmaailmaan
Yritysyhteistyön kehittäminen VITAlaisten näkökulmasta on yhdistyksen toiminnan
yksi tärkeimmistä tavoitteista. Ekskursioiden tavoitteena on luoda tunnettuutta
tutkinnollemme, kaventaa yliopistomaailman ja työelämän välistä kuilua ja näillä
keinoin edistää alamme opiskelijoiden työllistymistä.
6.1 Yritysvierailut
Edistämme yritysmaailman kontakteja ensisijaisesti yritysvierailujen muodossa.
Yhteistyön tarkoituksena on paitsi kontaktien luominen, myös resurssien hankinta
tapahtumajärjestämisen helpottamiseksi. Suunnitellusti vuonna 2020 tullaan
tekemään entistä tiukempaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa
yritysvierailujen järjestämisessä. VITAn omia ekskursioita on muutamia.
Vuonna 2020 VITA haluaa lisätä jäsentensä tietoutta vaihtoehtoisista
uramahdollisuuksista, poikkeuksellisista urakehityksistä ja nostaa esiin uniikkeja
uratarinoita, jotka rikkovat ennakkokäsityksiä alamme opiskelijoiden työllistymisestä.
Yksi yritysyhteistyön tavoitteista on myös vastata jäseniemme kysyntään eli pitää
huolen, että niin ympäristö- ja elintarviketalouden, elintarvike-ekonomian,
markkinoinnin, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian, kuluttajaekonomian sekä
jossain määrin metsä- ja maatalousekonomian opiskelijat kokevat tulleensa
huomioiduksi ekskursiokohteiden valinnassa. Ympäristö- ja elintarviketalouden
kandiohjelman työllistymisestä ei vielä ole dataa, joten uramahdollisuuksien
selventäminen on järjestön toiminnassa keskeisessä roolissa.
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6.2 ViikkiAreena
Viikin Taloustieteilijöiden yksi vuoden kohokohdista on loppusyksystä järjestettävä
kolmipäiväinen työelämätapahtuma ViikkiAreena, jossa yritykset ja muut
tulevaisuuden potentiaaliset työnantajat tulevat esittäytymään ruohonjuuritasolle
Viikin Kampukselle. ViikkiAreena luo opiskelijoille mahdollisuuden syventää omaa
tietämystään
alastaan
sekä
lisätä
heidän
tietouttaan
erilaisista
työllistymismahdollisuuksista. Tapahtumassa on myös vuosi vuodelta vaihtuvaa
oheistoimintaa
kuten
seminaaripuhujia,
CV-klinikka,
CV-kuvaus
sekä
esiintymistyöpajoja. VITAn hallituksen jäsenet, toimihenkilöt ja muut jäsenet
yhteistyössä muiden Viikin ainejärjestöjen kanssa osallistuvat ViikkiAreenan
järjestämiseen. ViikkiAreenan suunnittelu antaa järjestäjille vastuuta sekä kokemusta
organisoinnista,
viestinnästä,
markkinoinnista,
yritysyhteistyöstä
ja
ongelmanratkaisusta.
7. Järjestö- ja liittoyhteistyö
Tiedekunnan muista järjestöistä keskeisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Viikin
elintarvike ja kuluttajaekonomistit ry eli VEKE ja ympäristö- ja luonnonvaraekonomian
opiskelijoiden ainejärjestö Vuorovaikeutus ry (VV). Poikkitieteellistä toimintaa
järjestetään sekä Viikin ainejärjestöjen kanssa, kuten maataloustieteiden
ainejärjestön Sampsan ja elintarviketieteiden ainejärjestön Lipidin että Viikin
ulkopuolisten ainejärjestöjen kanssa, kuten kansantaloustieteen opiskelijoiden
ainejärjestön KTTO:n ja Aalto-yliopiston rakennusinsinöörikillan IK:n kanssa.
Yhteistyötä tehdään myös tiedekuntajärjestö MMYL ry:n kanssa.
Viikin Taloustieteilijät kokevat yhteistyön Agronomiliiton kanssa erittäin arvokkaaksi
toimintaansa monipuolistavan yhteistyösopimuksen myötä. Viikin Taloustieteilijöillä
on myös ainejärjestöedustaja Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa. Lisäksi
Agronomiliitto tiedottaa jäseniään tulevista tapahtumistaan, mentoriohjelmista sekä
harjoittamastaan edunvalvonnasta Viikin Taloustietöilijöiden sähköpostilistan kautta.
8. Fuksitoiminta
Ainejärjestölle uudet opiskelijat ovat tärkeä voimavara, minkä vuoksi
toimihenkilöstöön valitaan fuksivastaava, joka tavallisesti hakeutuu myös tuutoriksi.
VITAn fuksivastaava laatii yhdessä tuutorien kanssa fuksioppaan, joka toimii
fukseille ensimmäisenä tietolähteenä VITAsta. Fukseille halutaan luoda positiivinen
ja tervetullut olo VITAn tapahtumiin. Lisäksi fuksivastaava organisoi toimintaa
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muiden ainejärjestöjen fuksivastaavien kanssa ja toimii linkkinä fuksien, tuutorien ja
järjestön hallituksen välillä.
Orientoivalla viikolla järjestetään erilaista toimintaa, jossa fuksit pääsevät
tutustumaan niin toisiinsa kuin myös VITAan ja vanhempiin opiskelijoihin.
Esimerkiksi jo paljon kiitosta keränneessä VITAn fuksi-illassa esitellään yhdistyksen
toimintaa. Myöhemmin syksyllä uusille opiskelijoille järjestetään fuksiristeily ja
fuksisitsit sekä kevätlukukaudella haalarinkastajaiset. VITA osallistuu myös
fuksiseikkailuun. VITAn ensisijaisena tavoitteena on fuksien keskinäisen
yhteishengen luominen ja integroituminen vanhempiin VITAlaisiin. Tätä edistetään
järjestämällä yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi peli-iltoja ja urheilu- ja
kulttuuritapahtumia myös muiden ainejärjestöjen kanssa.
9. Jäsenistön yhteenkuuluvuus
Järjestön tehtäviin kuuluu jäsenistön yhteenkuuluvuuden edistäminen. VITAn
tavoitteena on myös edistää opintosuuntien välistä yhteishenkeä. Edistämme näitä
tavoitteita muun muassa järjestön värein ja logoin varustelluiden tuotteiden
myynnillä,
toimilla
oman
järjestötilan
saamiseksi
ja
yhteistyöllä
opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen kanssa.
9.1 Hankinnat
Jotta jäsenet tuntevat VITAn omaksi ainejärjestökseen, tarjoamme jäsenistölle
ostettavaksi VITA-kollareita ja jäsennauhoja, joita voi käyttää akateemisissa juhlissa.
YET-kandiohjelman opiskelijat saavat myös ostaa itselleen VITAn tummansiniset
haalarit.
9.2 Tilankäyttö
Viikin taloustieteilijät ry:llä ei ole toistaiseksi ollut omaa järjestötilaansa. Yhtenä
suurimpina maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestöistä tarve omalle tilalle
on suuri. Järjestötilassa voi tavata muita alan opiskelijoita, tehdä koulutehtäviä ja
ryhmätöitä rennossa ympäristössä, pitää kokouksia ja kahvihetkiä. Tiedekunnalta
annetun ohjeistuksen mukaisesti laaditaan sopimus, jonka mukaan Viikin
Metsätieteiden talon B-talon kellarikerroksessa sijaitseva järjestötilan, “Puuhiksen” ,
jakamista kokeillaan nykyisten käyttäjäjärjestöjen (Maatalousylioppilaiden alakerhot
Akateemiset kasvintuottajat ja Markkina-Agraarit) sekä uusien käyttäjäjäjärjestöjen
(Kattoainejärjestö VITA ja opintosuuntakohtaiset järjestöt VEKE ja Vuorovaikeutus)
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kesken. Jakamisen onnistumista seurataan ja raportoidaan tiedekunnalle vuoden
2020 ajan ja arvioidaan, onko Viikin taloustieteilijät ry:llä ja sen alajärjestöillä tarvetta
täysin omalle järjestötilalle.
10. Yhdenvertaisuus-, kansainvälisyys- ja ympäristöasiat
Viikin
Taloustieteilijät
ry:llä
on
yhdenvertaisuus-,
ympäristöja
kansainvälisyysvastaavat, jotka laativat erillisen yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja
kansainvälisyyssuunnitelman. Järjestöllä on käytössä myös häirintävapaa VITA
-lomake, jonka kautta voi raportoida anonyymisti kaikenlaisista ongelmatilanteista
järjestön tapahtumissa.
11. Hallituksen ja toimihenkilöstön perehdytykset ja koulutukset
Hallituspestien toimenkuvien kirjalliset kuvaukset julkaistaan yhdistyksen
sähköpostilistalla
ja
some-kanavissa
syksyllä
ennen
syyskokousta.
Syyskokouksessa valitut toimitsijat saavat lisäksi edeltäjältään henkilökohtaisen
perehdytyksen toimikauden vaihtuessa joulu-tammikuussa. Lisäksi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja osallistuvat HYY:n järjestämiin puheenjohtajaseminaareihin ja
muista HYY:n järjestämistä koulutuksista tiedotetaan hallituksen jäsenille sekä
toimihenkilöille.
12. Ryhmäytyminen, työtaakka ja jaksaminen
Hallitus kokoustaa tarvittaessa, yleensä noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Vietämme
aikaa myös kokousten ulkopuolella lounaiden sekä illanviettojen muodossa, sillä
koemme ryhmäytymisen olevan avain onnistuneeseen ja mielekkääseen
yhteistyöhön, mikä taas heijastuu järjestämiemme tapahtumien ilmapiirissä.
Järjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja järjestävät muulle hallitukselle ja
toimihenkilöstölle ryhmäyttävää toimintaa vähintään kerran kevätlukukaudella
(hallituksenvaihtokaronkka) ja kerran syyslukukaudelle. VITA kiittää ja palkitsee
aktiivisia toimijoita vuoden lopussa järjestettävillä synttärijuhlilla ansiomerkein ja
kunniamaininnoin.
VITAssa hallituksen ja toimihenkilöstön jaksamista tuetaan läpi toimikauden.
Kokouksissa on rento ilmapiiri ja tarjoiluja ja sisäinen viestintä hoidetaan matalalla
kynnyksellä Whatsapp-ryhmässä ja Google Drivessa. Näillä toimilla lisätään
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja madalletaan toimihenkilöiden kynnystä pyytää apua.
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Järjestön toiminnan lähtökohtana on toimihenkilöiden omat toiveet ja tavoitteet,
jolloin jokainen toimihenkilö saa itse määrittää, kuinka paljon resursseja käyttää
järjestötoimintaan. Tällä pyritään siihen, että työmäärä vastaa toimihenkilöiden
jaksamista ja motivaatio toiminnan järjestämiseen pysyy korkealla.
13. Palaute toiminnasta
Vuonna 2020 VITA alkaa keräämään palautetta toiminnasta kootusti anonyymilla
palautelomakkeella. Suunnitelmana on kehittää tulevaa toimintaa palautteen
perusteella.
Linkki
lomakkeeseen
lähetetään
aina
kuukausittaisten
sähköpostitiedotteiden yhteydessä.
14. Vuoden 2020 painopisteet
Koulutusohjelman tunnettuuden lisääminen
Opiskelijoiden yhteistä etua ajatellen VITA tekee osansa lisätäkseen ympäristö- ja
elintarviketalouden koulutusohjelman ja opintosuuntien tunnettuutta eri sidosryhmien
keskuudessa.
Tunnettuuden kasvattaminen lukiolaisten ja opinto-ohjaajien keskuudessa on
tärkeää hakijamäärien kasvattamiseksi. VITA kannustaa aiheesta kiinnostuneita
jäseniään käymään opiskelijalähettiläskoulutuksen ja vierailemaan omissa
lukioissaan esittelemässä koulutusohjelmaa abiturienteille ja opinto-ohjaajille. VITA
tarjoaa myös esittelijöille kattavat diaesitykset esittelyiden tueksi.
Tunnettuutta opiskelijayhteisön ulkopuolella kasvatetaan myös ylläpitämällä suhteita
työelämään ja yritysmaailmaan.
Ainejärjestön näkyvyyden parantaminen
VITA on esillä erilaisissa tapahtumissa, kuten MMYL ry:n järjestämissä fuksiaisissa
ja Viikki GP:ssa sekä HYY:n fuksiseikkailussa omilla rasteilla. Vappuna VITA on
mukana järjestämässä Viikin ekonomistien v
wappua. VITAlla on oma banderolli, joka on esillä tapahtumissa.
Näkyvyyttä edistetään VITAn logolla varustetuilla kollareilla, laulukirjoilla, haalareilla
ja jäsennauhoilla. VITAn tunnusvärinä toimiva tummansininen tuo myös näkyvyyttä
ja luo mielikuvaa VITAsta.

Viikin Taloustieteilijät ry 3066831-9 TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin yliopisto
24.02.2020 PL 27 00014 Helsingin yliopisto

Sosiaalisessa mediassa VITA on aktiivisesti esillä Instagramissa ja Facebookissa.
LinkedInistä VITAn on voinut löytää vuodesta 2019 lähtien. Näkyvyyttä edistetään
aktivoimalla entistä enemmän jo olemassa olevia sosiaalisen median kanavia, VITAn
valittuaan ensimmäistä kertaa somevastaava.
Poikkitieteellisyyden edistäminen
VITA järjestää useita eri tapahtumia maatalous-metsätieteellisen ainejärjestöjen
kanssa. Suurin tapahtuma on Viikin ekonomistien vappu, jonka VITA järjestää
yhteistyössä VV:n ja VEKE:n kanssa. VITA tekee myös yhteistyötä muun muassa
Sampsa ry:n ja Lipidi ry:n kanssa yksittäisten tapahtumien, kuten urheilutapahtumien
järjestämisessä. Viikin ulkopuolisten järjestöjen kanssa VITA tekee eniten yhteistyötä
KTTO:n kanssa. VITA järjestää tapahtumia myös IK:n kanssa.
VITA:n rooli suunnannäyttäjänä ja kattoainejärjestönä
VITA on kehittänyt Viikin ekonomistien tietopankin, joka on VV:n, VEKE:n ja VITAn
hallitusten yhteinen Google Drive- kansio. Tietopankista löytyy ohjeita sitsien
järjestämiseen, logoja ja muita ainejärjestöjen yhteistyölle hyödyllisiä dokumentteja.
VITA pyrkii järjestämään ekskursioita molemmille kandiohjelman opintosuunnille:
elintarviketalouden ja kulutuksen sekä ympäristö- ja luonnonvaraekonomian
suunnille. VITA kuuntelee molempien opintosuuntien opiskelijoita ja toimii
opintovastaavien välityksellä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välillä. VITA
pyrkii tuomaan yhteen molempien opintosuuntien opiskelijoita järjestämällä tarpeeksi
suuria ja monipuolisia tapahtumia.
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_________________________
Jaakko Jämsä, puheenjohtaja

_________________________
Katja Lindell, varapuheenjohtaja

_________________________
Hilma Leppioja, taloudenhoitaja

_________________________
Mauri De Meulder, sihteeri

_________________________
Neea Mansikkamäki, tiedottaja

