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OSALLISTUJAT  Varsinaiset  jäsenet   
 pj  Jarkko Niemi   
  Mikko Saukko  
  Soile Laakso  
  Risto Turunen  
  Marja-Kaarina Koskinen  
  Jyrki Tarhonen  
  Paavo Rautkoski  
  Tiina Jokinen 
 
  Varajäsenet 
  Ari Anttila 
      
Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen  
 Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
 Hallintopäällikkö Merja Saasmo 
  Henkilökunnan edustaja  Jouni Kokki 
  Hallintosihteeri   Riina Voutilainen 
 
Poissa  Juha Hämäläinen  varsinainen jäsen 
  Heikki Toivonen  varsinainen jäsen 
   
_________________________________________________________________________________ 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
 

   
 Jarkko Niemi Riina Voutilainen  
_________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELLYT ASIAT § 47 - 56 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2019 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 19.12.2019 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Riina Voutilainen 
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47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 101 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt 
ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa, 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille 
ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.  
 
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 106 §:n mukaan muiden, kuin pykälässä 
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 
toimielin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 

 

 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa  
varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat 
tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa 
muulla tavoin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki 
Tarhosen ja Ari Anttilan.  
 

Päätös: 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Tarhonen ja Ari Anttila. 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  5 (10) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 05.12.2019   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

49 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
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50 PELASTUSLAITOKSEN LUOTTOTAPPIOT   

 
Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta päättää saatavien 
poistamisesta tileistä. 
 
Perintätoimisto Intrum Justitian mukaan 1 lasku on jälkivalvonnassa tai 
ulosotossa. Laskun summa on 55,00 euroa.  Saatava on vuodelta 2018. 
Tuloutumisen epävarmuuden vuoksi esitetään lasku poistettavaksi kirjanpidosta.  
 
Saatava on riskienhallinnan osaston lasku. 
 
 
Esittelijä: 
 
Poistetaan mainittu saatava pelastuslaitoksen tileistä luottotappio-kirjauksella. 
 
Päätös: 
 
Päätettiin poistaa mainittu saatava pelastuslaitoksen tileistä luottotappio-
kirjauksella. 
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51 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 06.10.2019 – 21.11.2019  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 1) ajalta 06.10.2019 – 
21.11.2019.   
 
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi.   

 

52 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 2). 
 
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. SPAL/JHL kannanotto otetaan käsittelyyn seuraavassa 
johtokunnan kokouksessa omana pykälänään. 
 

53 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 3). 
  
Esittelijä: 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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54 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

  - Johtokunnan puheenjohtaja ja koko pelastuslaitoksen johtokunta kiittää 
  henkilöstöä hyvin tehdystä työstä vuonna 2019. 

 55 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET: ke 26.02.2020 klo 13:00- 
 

56  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:36 

    



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  9 (10) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 05.12.2019   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät § 47 – 49, 51-56 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät § 50 
 
 
 

 

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§ 50 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava 
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Valitusviranomainen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
 

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 
§ 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna  
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §). 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 



      Johtokunta  
      05.12.2019 § 51 
      Liite 1 
§ 51 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

06.10.2019 –  21.11.2019 

15.10.2019 § 64-68 Sairaankuljetusauton myynti  

Päätin myydä käytöstä poistetut sairaankuljetusautot (5 kpl). 

25.10.2019 § 69 Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät, Marjo Oksanen 

 Päätin oikeuttaa Marjo Oksasen osallistumaan Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäiville 6.-

7.11.2019 Hyvinkäällä.  

30.10.2019 § 70 Vuosiloman säästäminen, Matikainen Toni 

 Päätin oikeuttaa Toni Matikaisen säästämään vuosilomaa 3 työvuoroa vuoden 2019 lomista 

(=lomavuosi).  

31.10.2019 § 71 Palkallinen virkavapaus, Jarmo Kouhia 

 Päätin myöntää Jarmo Kouhialle palkallista virkavapautta 5.-9.12.2019 väliselle ajalle. Kouhia 

edustaa Suomea Espanjassa järjestettävässä MM Senior3 Latin kilpailussa. 

31.10.2019 § 72 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen (410) hoito, Mika Loisa 

Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa 

(410) ajalla 1.1.2020-29.2.2020. 

7.11.2019 § 73 Pennalan asemapaikan vastaavaksi nimeäminen, Juha Lahtinen 

 Päätin nimetä Juha Lahtisen suostumuksensa mukaisesti 1.1.2019 lähtien Pennalan 

asemapaikan vastaavaksi. 

13.11.2019 § 74 Virkasuhteen irtisanominen 

21.11.2019 § 75 Ajoneuvohankinnat, henkilöautot 

 Hankintapäätös perustuu työryhmän näkemyksiin. Veho Oy Ab:ltä hankitaan Mercedes-Benz 

Sprinter RWD A2 keskipitkä sekä Mercedes-Benz Vito 116 4x4 pitkä A3A KB. K-Caara Oy:ltä 

hankintaan Volkaswagen Caravelle Trendline. Ajoneuvojen toimitusaika sekä varustetaso 

sovitaan myöhemmin. 

 

 

 



      Johtokunta  
      05.12.2019 § 52
      Liite 2 

§ 52 TIEDOKSISAANTIASIAT 

 
SISÄMINISTERIÖ 
 
Päätös 06.11.2019. ”Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistyöryhmän asettamispäätös”  
 
Sisäministeriö on perustanut työryhmän vahvistamaan ja kehittämään tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
kansallista ohjausta ja koordinaatiota. Työryhmän toimikausi on 1.10.2019 – 31.12.2024. 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta/kuntaliitosta mukana koordinaattori Terhi Virtanen. 
 
Päätös 19.11.2019. ”Sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelusihteeristö” 
 
Sisäministeriö on asettanut sisäisen turvallisuuden selonteon laatimiseksi valmistelusihteeristön. 
Sihteeristön toimikausi on 11.10.2019 – 01.06.2021. Pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta/ 
pelastuslaitoksista mukana pelastusjohtajat Simo Wecksten ja Jaakko Pukkinen. 
 
ÖLJYSUOJARAHASTO  
 
Öljysuojarahaston hallitus. Kokous 14.10.2019. ”Eräiden korvausten ja avustusten myöntäminen” 

 

Öljysuojarahasto kerää varat rahastosta maksettaviin korvauksiin pääosin perimällä öljysuojamaksua. 

Maksu kannettiin vuosina 2010-2015 kolminkertaisena, minkä vuoksi öljysuojarahaston pääoman 

ylärajaa korotettiin tilapäisesti 50 miljoonaan euroon. Vuoden 2020 alusta tulevat voimaan rahaston 

aiemmat pääomarajat eli yläraja 10 miljoonaa euroa ja alaraja 5 miljoonaa euroa. Öljysuojarahastosta 

annetun lain mukaan öljysuojamaksua ei voida periä, kun öljysuojarahaston pääoma on noussut 10 

miljoonaan euroon. Öljysuojarahaston varat ovat 1.1.2020 yli 10 miljoonaa euroa, minkä vuoksi 

öljysuojamaksun kantaminen täytyy keskeyttää toistaiseksi. Rahastolla ei näin ole uusia tuloja, ennen 

kuin sen varat ovat laskeneet alle 5 miljoonan euron. 

  

Rahaston nykyiset varat ovat noin 40 miljoonaa euroa. Niiden käyttö on kuitenkin pääosin sidottu 

vuosina 2011-2019 annettujen ennakkopäätösten mukaisten korvausten maksamiseen. 

Ennakkopäätöksillä ja valtion talousarviosta tehdyillä määrärahasiirroilla sidottujen varojen määrä on 

noin 35 miljoonaa euroa. Rahaston pääoma on kertynyt, koska usein esimerkiksi kalustohankintojen 

prosessit ovat pitkäaikaisia ja ennakkopäätösten mukainen korvausten maksaminen toteutuu vasta 

vuosien kuluttua. 

 

Edellä kuvattu tilanteen muutos vaikuttaa merkittävästi öljysuojarahaston toimintaan. 

Öljysuojarahaston hallitus on maksuvalmiuden muuttumisen vuoksi päättänyt kokouksessaan 

14.10.2019 noudattaa uusia linjauksia korvausten ja avustusten myöntämisessä. 

Öljysuojarahastosta korvataan jatkossakin maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden 

torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan 

kustannuksia. Myös öljyn pilaamien alueiden kunnostamiseen voidaan edelleen myöntää korvauksia.  

 



Harkinnanvaraisten (ösraL 19 §) avustusten myöntämistä joudutaan kuitenkin tiukentamaan. Siksi 

esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastotilojen hankintaan ja öljyntorjunnan kehittämishankkeisiin 

ei toistaiseksi myönnetä korvauksia. Öljysuojarahasto voi poiketa päätöksestä erittäin painavasta 

syystä, esimerkiksi hankkeen suuren vaikuttavuuden perusteella. 

 

Uudet linjaukset tulevat voimaan välittömästi. 

 

Öljysuojarahaston hallitus. Ennakkopäätös 11.11.2019. Sysmän kunta öljyntorjuntakaluston 
varastotilojen rakentamiskustannusten korvaaminen öljysuojarahaston varoista. 
 
Sysmän kunnalle ei myönnetä avustusta.  
 
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 
Asettamispäätös 5.11.2019. ”Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen laajamittaisen maahantulon 
varautumisen yhteistyöryhmien asettaminen 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.11.2019 alkaen asettanut Kanta-Hämeeseen sekä 
Päijät-Hämeeseen laajamittaisen maahantulon yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmät perustetaan 
toistaiseksi. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ryhmään on nimetty riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen sekä 
hänen varalleen pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio.  
 
SPAL/pelastuslaitos. Paikallisneuvottelu 5.11.2019. ”Epätasa-arvo kalustonhoitajien palkkauksessa”. 
 
SPAL näkemyksen mukaan pelastuslaitos työnantajana on toiminut vastoin työsopimuslain 2 luvun 2 §, 
jonka mukaan työnantajan tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.  
 
Neuvottelun lopputulos on se, että molemmat osapuolet totesivat yhteisenä näkemyksenä, että asiassa 
ei ole toimittu työsopimuslain 2 luvun 2 § vastaisesti. Samalla sovittiin, että asia korjataan TVA 
yhteydessä.  
 
SPAL/JHL. Kannanotto sähköposti 22.11.2019. ”Osastopäälliköiden palkankorotus”  
 
SPAL/JHL ottavat kannanotossaan kantaa pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessaan 27.02.2019 
pelastusjohtajan esityksestä toteutettuun viiden osastopäällikön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukseen.  
 
Kannanoton mukaan palkankorotuksen perusteena olevia työn vaativuuden muutoksia ei ole käsitelty TS-
työryhmässä, jolloin palkkausjärjestelmän toimivuutta ja tasapuolisuutta ei voida valvoa asianmukaisesti.  
  

SPAL:n ja JHL:n paikallisyhdistykset ovat käsitelleet paikallisen palkkausjärjestelmän toimivuutta 
kokouksissaan ja päättäneet keskeyttää palkkausjärjestelmän kehittämisen uuden työn 
vaativuudenarvioinnin osalta. Yhdistykset edellyttävät, että toimintasäännössä esitetyt toimenkuvat 
tarkastetaan vastaamaan nykytilannetta, työnvaativuudenarviointi toteutetaan viipymättä voimassa 
olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti koko henkilöstön osalta. 
 
  



     Johtokunta 
      05.12.2019 § 53   
      Liite 3 

§ 53 AJANKOHTAISASIAT 

 
1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 hankkeen suunnittelijat kilpailutettu 

 suunnitelman mukaan urakkakilpailutus kevät 2020 

 hankkeen toteutus kesäkuu 2020 – 21 

 uuden aseman käyttöönotto syksy 2021 
 
 

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 valtuuston päätös hankerahoituksesta marraskuussa 

 palaveri 9.12 teknisen johtajan kanssa 
 
 

3. Padasjoen kalustohalli 

 hanketta tarkennetaan 

 tammikuussa avustushakemus PSR 
 
 

4. Iitin siirto Päijät-Hämeeseen 2021 

 palaveri Iitissä 19.12 

 palokuntasopimukset, kaluston siirto, vasteet 
 
 

5. Sopimuspalokunnat  

 palaveri SSPL Päijät-Hämeen puheenjohtaja Janne Korhosen kanssa 19.12  
o palokuntiin kohdistetun kyselyn läpikäynti 
o tulevaisuuden suunnitelmien pohdintaa 

 palokuntasopimukset saatu allekirjoitusta vaille valmiiksi 

 kumppanuusverkoston suunnitelma ”palokuntatoiminnan kehittämiseksi” 
 
 

6. ESAVI vierailu pelastuslaitoksella 18.12.2019  

 osastopäälliköt 

 palvelutasopäätös 

 toimintavalmius 

 ulkoisten pelastussuunnitelmakohteiden harjoitukset 

 varautumisen järjestelyt 

 pelastustoimen suunnitelmat 
 
 

7. Päivä paloasemalla tapahtuma 23.11.2019 

 mukana 20 asemaa 

 yhteensä xxxxx ihmistä kävi tutustumassa toimintaan 
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