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SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

Syyskokous 2. marraskuuta 2019 kello 11:00 

Svenska Klubben, Otavalankatu 9, Tampere 
 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Vahvistetaan ääniluettelo 
6. Esitetään hallituksen laatimat vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 2 ja 3) 
7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus 

vuodelle 2020 sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 
Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 45 € jokaista kerhon jäsentä 
kohden ja 10 € jokaista 1.1.1995 tai sen jälkeen syntynyttä jäsentä kohden. SBL:n 
kunniajäsenistä ei peritä jäsenmaksua. 
Hallitus esittää MP-maksun pitämistä ennallaan eli 3,50 € jokaista kilpailun osallistujaa 
kohden ja 1,75 € jokaista 1.1.1995 tai sen jälkeen syntynyttä osallistujaa kohden. 
Hallitus esittää voittopistemaksun pitämistä ennallaan eli 0,45 €/vp. 

8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton 
puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (ei tänä vuonna) 

9. Valitaan 4–6 hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan kaudelle 2020–2021. (Liite 4) 
a) Päätetään, valitaanko 4, 5 vai 6 jäsentä. 
b) Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2021. 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Taru Reinikainen (B-55), Mauri 
Saastamoinen (Kulo Bridge), Finn Wardi (B-55) ja Pekka Viitasalo (Tapiolan 
Trikki). 
Mauri Saastamoinen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä.  
 

10. Valitaan vuodelle 2020 yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi 
toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla 
HTM tai KHT. 

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja 
varatilintarkastajaksi valitaan KHT Jorma Nurkkala.  
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Hallitus esittää, että toiminnantarkastajaksi valitaan Raimo Raunto ja hänen 
varajäsenekseen Maria Nordgren. 

11. Vallitaan kurinpitokomitean jäsenet kaksivuotiskaudelle 2020–2021 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
 

LIITTEET 
LIITE 1 Esityslista (tämä dokumentti) 
LIITE 2 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 
LIITE 3 Vuoden 2019 talousarvio 
LIITE 4 Valtakirjapohja 
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Suomen Bridgeliitto ry:n 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 
Suomen Bridgeliiton yleiset tavoitteet vuodelle 2020 

Suomen Bridgeliiton strateginen tavoite on bridgeä pelaavien suomalaisten määrän saaminen Suomessa kasvuun.  
Muissa Pohjoismaissa bridgen pelaajia on paljon Suomea enemmän. Uskomme, että merkittävä pelaajien määrän 
kasvattaminen on mahdollista myös Suomessa.  

Kiitos kerhojen aktiivisen koulutustoiminnan, usean vuosikymmenen jatkunut pelaajien lukumäärän väheneminen 
Suomessa on saatu pysäytettyä. Säilyttämällä nykyisten peruskurssien määrän, aktiivisella bridgen markkinoinnilla 
ja lajimme näkyvyyden parantamisella saamme pelaajien kokonaismäärän käännettyä kasvuun. Yhä useampi löytää 
kursseille, kun kerromme niistä. 

Vuonna 2020 SBL uusii bridgen peruskurssimateriaalin Ruotsin bridgeliiton valmisteleman 
materiaalin pohjalta. Tähän SBL varaa tarvittavat taloudelliset resurssit siten, että koulutustoimikunta päättää 
niiden käyttämisestä.  Uusi materiaali tulee liiton sivuille helposti saatavaan muotoon. Tällöin se on vaivattomasti 
kaikkien kerhojen käytettävissä omien peruskurssien pitämiseksi.  

On tärkeää, että tarjolla on monipuolista koulutusta ja valmennusta kaikille bridgen parissa toimiville. Järjestämme 
vuonna 2020 koulutusta myös kilpailunjohtajille ja bridgekouluttajille. Tarkoitus on myöhemmin rakentaa erillisiä 
kilpapelaajille kohdennettuja kursseja. 

Meille on tärkeää, että kaikessa SBL:n toiminnassa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita. 
Haluamme tarjota mielekkään tasapuolisen harrastuksen kaikille bridgestä kiinnostuneille ja jo bridgeä pelaaville. 
Tasavertaisen harrastuksen, jossa jokainen pelaaja kokee itsensä tervetulleeksi ja voi harrastaa omien 
tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti.  Vuodesta 2020 alkaen SBL kilpailumääräyksien 
sukupuolikategorioiden määrittelyssä on linjaus sukupuolten moninaisuudesta. Jokaisella on oikeus ilmaista 
sukupuolensa omalla ilmoituksellaan ja muilla tavoin tai olla ilmaisematta minkäänlaista sukupuolta.  

SBL:lle kilpailujen hyvä laatu ja viihtyvyys on tärkeää. Olemme yhdessä onnistuneet jo osin tässä, sillä MP-
kilpailuissa kävijöiden määrä on muutaman vuoden ajan kasvanut. Jokainen kerho tietää oman kävijätilanteensa. 
Myös kiinnostus bridgen peruskursseja kohtaan on ollut kasvussa. Uusi hashtagemme #ilopelata kuvaa hyvin reilun 
pelin periaatetta. 

Edistämme bridgen näkyvyyttä vuonna 2020 ja kannustamme ihmisiä tutustumaan harrastukseen. 
Vuonna 2020 on bridgen pelaajista kirjoitettu lehdistössä enemmän kuin vuosiin. Etenemme ihmiset edellä 
lajimme tunnettavuuden edistäjänä. Osallistumme SM-viikolle Joensuussa ja toivomme paikallisen näkyvyyden 
edistävän Itä-Suomen kerhojen jäsenhankintaa.  

Kannustamme ihmisiä tutustumaan harrastukseen ja kokeilemaan bridgeä. Positiiviseen näkyvyyteen on olemassa 
lukuisia keinoja. Digitaalisuus avaa SBL:lle uusia mahdollisuuksia, mutta etenemme alussa askel askeleelta 
kuunnellen muiden oppeja ja kokemuksia.  

Yhteistyö on vahvuutemme myös vuonna 2020. 0tetaan toisiltamme opiksi ja jaetaan onnistuneet positiiviset 
kokemukset tiedoksi myös toisille kerhoille.  

Suomen Bridgeliitto 
Pasi Kuokkanen 
Hallituksen puheenjohtaja 
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1. Toiminnan tarkoitus  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on:  
 
Liitto on Suomen bridgekerhojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla Suomessa 
toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton 
tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa. Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge 
Federation) jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan. Liiton toiminnan 
perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja reilun pelin periaatteet. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  
 

1. tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä 

2. valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa 

3. edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen tehokasta 
toimintaa 

4. vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt 

5. valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat 
rikkomukset ja riitaisuudet 

6. edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja 
ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja 

7. myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille 

8. hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata kansainvälisissä 
bridgekongresseissa, 

9. nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 

10. järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridge- kilpailuja sekä myöntää 
jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen 

11. julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä ylläpitää 
lnternet-sivustoja. 

12. voi kuulua jäsenenä bridgen toimintaa edistäviin koti-ja ulkomaisiin sekä kansainvälisiin liittoihin, 
yhdistyksiin, muihin yhteisöihin ja toimielimiin. 

13. Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, 
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

2. Yleiskatsaus hallinnon vuoteen 2020  
 
Vuonna 2020 SBL:n neljä ohjausryhmää jatkavat toimintaansa. Toiminnan aktivoimiseen paneudutaan 
voimakkaasti. 
Ohjausryhmät ovat:   
 
 Kerho-ohjausryhmä 
 Piiriohjausryhmä 
 Kansallisen kilpailun ohjausryhmä 
 Junioritoimikunta 
 
Ohjausryhmät tekevät hallitukselle yhteisten tavoitteiden mukaisia esityksiä. Ohjausryhmien 
toiminnansuunnittelupäivä järjestetään Bridge Areenalla lauantaina 23.5. klo 11:00-16:30, jossa 
ohjausryhmät suunnittelevat toimintaansa. Päivän lopuksi järjestetään MP-parikilpailu.  
Tämän jälkeen ryhmät kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelevat oman 
toiminta-alueensa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2020 suunnitelmat esitellään 
hallitukselle hallituksen Strategiapäivänä, jonka jälkeen pelataan MP-kilpailu. 
 
Kevätkokous järjestetään Jyväskylässä lauantaina 4.4.2020 ennen toista joukkuesemifinaalia.  
 
SBL:n hallitus pitää strategiapäivät syksyllä 2020, jossa ohjausryhmät tekevät esityksensä toiminnoiksi, 
tavoitteiksi ja budjetiksi seuraavalle vuodelle. Hallitus valmistelee vuoden 2020 strategian, budjetin ja 
toiminnot näiden esitysten pohjalta. 
 
Ohjausryhmien lisäksi valitaan toimitusneuvosto, kilpailutoimikunta ja lakitoimikunta. Kurinpitoasiat hoitaa 
kurinpitokomitea, joka valitaan vuosikokouksissa kahden vuoden välein.  
 
Syyskokous järjestetään 31.10.2020 Bridgeliigan nousukarsinnan yhteydessä.  
 
SBL:n hallitus seuraa liiton taloutta vuoden aikana kokouksissaan. SBL jatkaa omistamansa tilan, Bridge 
Areenan, hallinnointia ja käyttää sitä soveltuvilta osin kilpailuidensa järjestämispaikkana. Hallitus tekee 
ylijäämäisen budjetin, sillä Bridge Areenan kiinteistöön on tulossa remontteja, joihin on varauduttava 
käteispuskurilla. 
 
Suomen Bridgeliitossa noudatetaan kaikessa toiminnassa urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteita ja 
tavoitteita. SBL:lla on käytössään yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään vähintään kahden vuoden 
välein ja jota toteutetaan jokapäiväisessä toiminnassa aktiivisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään 
vuoden 2020 aikana ja kiinnitetään erityistä huomiota sen toteutumiseen käytännössä.  
 
SBL osallistuu vuoden 2020 aikana Olympiakomitean toimintaan soveltuvilta osin. Hallinnossa tehdään 
tarvittavia toimenpiteitä, jotta aktiivinen osallistuminen on mahdollista. SBL hakee Opetusministeriöltä 
toimintatukea toimintaansa. 
 
 
Vuoden 2020 teemana on:  
Bridge näkyy ja on hauskaa! #ilopelata 
 
 
3. Kilpailutoiminta vuonna 2020 

 
Kilpailutoimintaa kehitetään vastaamaan erilaisten bridgepelaajien kilpailullisia tarpeita. Kilpailujen 
olosuhteita, johtamista ja pelimuotoja edistetään strategian mukaisesti. 

 



 

4 

 Kilpailutoimikunta, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri huolehtivat, että liitto järjestää SM-kilpailut 
kaikissa luokissa 

 Osallistutaan SM-viikko tapahtumaan 2020 ja valmistellaan osallistumista vuoden 2021 SM-viikolle 
 Ohjausryhmät, toiminnanjohtaja, liiton hallitus sekä toimikunnat edistävät kilpailujen aktiivista 

markkinointia 
 SM-kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii 
 Järjestetään kerhoilla pelattavia simultaanikilpailuja 
 Järjestetään Rally-tasoituskilpailu- ja Grand Slam-kilpailusarjat 
 Järjestetään Bridge Liiga kolmella sarjatasolla   
 Järjestetään netissä pelattavia kilpailuja BBO-Finlandin alaisuudessa 
 Valmistellaan vuoden 2021 kilpailukalenteri toiminnanjohtajan ja alueohjausryhmän yhteistyönä 
 Arvioidaan uusien kilpailumuotojen onnistumista ja tarvetta niiden sääntöihin tehtäviin muutoksiin 
 Arvioidaan SM-kilpailujen tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita 
 Ryhdytään toimenpiteisiin, jolla saadaan kilpailuista suurempia ja laadukkaampia 

 
4. Koulutustoiminta 2020 

 
Bridgeen liittyvät koulutukset jakaantuvat kolmeen pääalueeseen: bridgetaitoihin, kilpailun johtamiseen 
ja kouluttajien kouluttamiseen. Liitto luo edellytyksiä näiden alueiden systemaattiselle kehittymiselle. 
 
Vuoden 2020 aikana toteutetaan peruskurssimateriaalin uudistusprojekti, jonka tarkoituksena on 
kehittää yhtenäinen koulutusmateriaali Ruotsin mallin mukaisesti, joka helpottaa uusien pelaajien 
saamista lajin pariin. 

 
 Uudistetaan SBL:n verkkosivuston koulutusosiota 
 Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä 
 Minibridge- oppikurssimateriaali tuodaan verkkoon ja kerhoille Ruotsinmallin mukaisesti 
 Luodaan verkkosivuille koulutusilmoittautumisohjelma- ”KoulutusBilbo” 
 Pääkilpailunjohtaja järjestää tarvittaessa MP-kilpailunjohtajakurssin ja kerhokilpailunjohtajakurssin 
 Liitto järjestää Pääkilpailunjohtajan toimesta MP-kilpailunjohtajien seminaarin 9.5. Bridge Areenalla 
 Kilpailunjohtajien kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa 
 Pääkilpailunjohtaja ja toiminnanjohtaja valitsevat motivoituneita kilpailunjohtajia kansainvälisiin 

kilpailunjohtajien koulutuksiin, tavoitteena mahdollisuus saavuttaa kansainvälisen kilpailunjohtajan 
titteli. 

 Haetaan valtiontukia koulutustoiminnan rahoittamiseksi  
   
5. Junioritoiminta 2020 

 
Junioritoiminnan tarkoituksena on nostaa nuorten osaamistasoa ja antaa heille valmiudet kehittyä 
pelaajina ja ihmisinä. Tavoitteena on, että laadukas juniorityö tulevaisuudessa tuo pelaajia sekä 
edustusjoukkueisiin että kansalliselle kilpatasolle. 

 
 Maajoukkueen valmennusryhmä jatkaa toimintaansa 
 Järjestetään juniorileiri 2020, joka on kaikille SBL:n junioreille ilmainen 
 Tehdään aktiivista junioriyhteistyötä Viron kanssa 
 Junioritoimikunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään junioribridgen toimintaa 
 Tärkeimmät kehityskohteet: 

 Kesäleiritoiminta 
 Kouluprojekti, jotta bridgekursseja saadaan kouluihin (yhteistyössä koulutuspuolen kanssa)  
 

6. Viestintä 2020 
 
Liitto viestii lajista ja toiminnoistaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Liitto ja sen ohjausryhmät ja 
toimikunnat laativat viestintästrategian. Lajin myönteiseen näkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.   
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 SBL:n viestintäkanavat ovat: 

 www.bridge.fi – verkkosivut 
 Bridge Lehti (neljä numeroa vuodessa) 
 Liiton Facebook sivut 
 Liiton Instagram-tili bridgefinland 
 Sähköpostilistat kerhoille, kilpailunjohtajille ja muille toimijoille 

 SBL viimeistelee ja ottaa käyttöönsä viestintästrategian 
 Kaikissa ohjausryhmissä ja toimikunnissa panostetaan viestintään ja sen tehokkaaseen 

toteutumiseen 
 Tehostetaan viestintää kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, jossa Suomi on mukana 
 Aktivoidaan kerhoja mukaan viestimään tapahtumistaan  
 Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät Bridge Lehden ilmestymisaikataulun 
 Hankitaan lisää sisällöntuottajia, niin Bridge Lehteen, kuin verkkosivustollekin    

 
7. Kansainvälinen toiminta 2020 

Liiton kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on kehittää suomalaista bridgekulttuuria eurooppalaisen 
dialogin kautta. Erityisesti suhteet lähinaapureihin, Ruotsiin ja Viroon, ovat aktiivisen yhteydenpidon 
kohteina. 
 

Kilpailutoiminta: 
 Valmistaudutaan vuoden 2021 PM-kilpailujen järjestelyvastuuseen 
 Lähetetään karsintojen perusteella valittavat joukkueet avoimessa, naisten, senioreiden ja mixed- 

luokissa Madeiralla pelattaviin EM-kilpailuihin 
 EM-kilpailuissa maksetaan joukkueiden osallistumismaksut 
 Juniorijoukkue osallistuu, valmennusryhmän esityksestä maaottelutason tapahtumiin budjetin 

rajoissa 
 Valitaan maajoukkueita edustamaan Suomea mahdollisiin kutsuturnauksiin 
 Lähetetään yksi tai kaksi joukkuetta Baltic Cup- turnaukseen 
 Haetaan tukea kansainväliseen kilpailutoimintaan 

 
Muu kansainvälinen toiminta: 

 Liitto osallistuu kansainvälisiin bridgekokouksiin ja seminaareihin. Vuonna 2020 on vuorossa EBL:n 
seminaari. 
 
Talous: 

 Liiton taloutta ja erityisesti maksuvalmiutta on vahvistettu määrätietoisesti viime vuosien aikana.  
 Jäsenmäärän lasku on saatu pysähtymään ja jopa hienoiselle kasvu-uralle.  
 Vuoden 2020 tärkeimpiä painopistealueita ovat koulutus ja tiedotus. Uuden koulutusmateriaalin 

tekeminen näkyy selvästi budjetissa.  
 Osallistumme urheilun yhteiseen SM-viikkoon Joensuussa tammi- helmikuun vaihteessa ja tuomme 

tapahtuman yhteydessä bridgen esille kaikissa medioissa. Osallistumiseen ja tiedotusmateriaalin 
tekemiseen on varattu budjetissa varoja.  

 Hallitus on strategiakokouksessaan päättänyt, että liitto tekee tuleville vuosille IT-järjestelmien 
kehityssuunnitelman. Hallitus päätti myös varautua omistamamme Bridge Areenan 
korjaustarpeisiin. Ensimmäisenä toimenpiteenä Areenalle hankittiin uudet tuolit syksyllä 2019. 
Näiden suunnitelmien toteuttaminen edellyttää, että liiton talous on kunnossa ja, että liitolla on 
vahva kassa.  

 Vuoden 2020 budjetti on laadittu 2225 euroa ylijäämäiseksi. Budjetin tulokertymät perustuvat 
varovaiseen arviointiin. Vuoden 2019 tulos ennakoidaan hieman ylijäämäiseksi, mikä yhdessä ensi 
vuoden budjetoidun ylijäämän kanssa vahvistaa liiton likviditeettipuskuria ja varautumista tuleviin 
investointeihin.     
 



SUOMEN BRIDGELIITTO RY TALOUSARVIO

TALOUSARVIO 2020 TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO 2018

TULOT

SBL:n kilpailut 55000 50500 43500

MP-kilpailut 90000 26000 23000

Jäsenmaksut 62000 62000 62000

Voittopisteet 13000 13000 13000

Muut tuotot 1500 3000 3000

Avustukset, sponsorisopimukset 4500 4500 3000

juniorituet 0 0

Vuokrat/kerhot ym. 21000 21000 21000

247000 180000 168500

Toiminta-avustus OKM 15000

EBL 2000

17000

MENOT

PALKAT

Palkat ja palkkiot 60375 58500 57000

Palkat ja palkkiot Kilpailujohtajat 24000

Henkilösivukulut 15000 14500 14000

Kela- ym. tuet/korvaukset -13000 -12500 -13000

86375 60500 58000

MUUT KULUT

Bridgelehti 17500 17500 17500

Vuokrakulut 20000 20000 20000

Jäsenmaksut 4500 4500 4500

Puhelin/internet 2800 3500 3500

Viestinnän kehitys 3150 3150 4500

Tarvike ja kalustokulut 6000 10000 10000

Koulutustilan kunnostaminen 5000

Muut kulut 8500 6000 5000

Matkat ja kokouskulut 7500 7500 6000

Pelitoiminnan kulut kiinteät 12000 16000 10500

Pelitoiminnan kulut palkinnot 45000

Koulutustoiminta 12250 6600 4000

Juniorit 11000 14000 10000

Edustusjoukkueet (pl juniorit) 14000 5750 11000

Kirjanpito ja tilintarkastus 6200 5000 5000  

175400 119500 111500

YLI/ALIJÄÄMÄ 2225 0 0 -1000
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VALTAKIRJA 
 

Täten valtuutetaan (nimi)___________________________________________________ 

edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa 
Svenska Klubbenilla 2. marraskuuta 2019. 

 

(paikka)____________________________(pvä)______ _________________ kuuta 2019 

 

___________________________________________________________________kerho 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 

 

___________________________________ _____________________________ 

allekirjoitus    asema 


