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1. Vastaajaorganisaation tyyppi 
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2. ”Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu 

enemmän” on toimiva visio 

 

3. ” Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa liikunta kuuluu yhä 

useamman arkeen” on toimiva visio 
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4. Perusteltu vaihtoehtoinen ehdotus visioksi 

• Ykkönen on lyhyt ja naseva. Kattaa myös ve 2 :n sanoman 

• Pelkästään jo se että ihmiset alkaisivat liikkua ja terveys vaikutukset näkyisivät 

tilastoissa sekä sairauspoissaoloina. Mielestäni Suomi on monessakin lajissa 

huippuurheilu maa. 

• Ottaen huomioon Olympiakomitean toimintakentän, on visiossa näyttävä liikkumisen 

edistäminen ja huippu-urheilu sekä tämän välimaasto. 

• "Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa liikunta lisää hyvinvointia."  

Tässä vaihtoehdossa hyvinvointi voi pitää sisällään sekä fyysiset, terveyteen ja 

sairauksien ehkäisyyn liittyvät asiat, että myös henkisen hyvinvoinnin 

yhteisöllisyyden, kavereiden, "joukkoon kuulumisen" kautta. Tuo vaihtoehto 2 on 

myös hyvä, mutta "yhä useampi" on aika epämääräinen, voisiko sen korvata "jossa 

liikunta on osa arkea" 

• Vision kaksi osaa eivät ole tasapainossa. Urheilun osalta uskalletaan tavoitella 

suoraviivaisesti menestystä, mutta liikkumisen osalta vain lisäämistä. 

Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa elää liikkuva kansa 

TAI 

Kansainvälisesti arvostettu urheilumaa 

• Ei omaa, mutta perustelut valintaan. Ykkönen on osuvampi, selkeämpi ja 

positiivisempi. Jos visiossa on sana "arki", se vesittää viestin, koska "arki" on sanana 

parhaimmillaan neutraali, usein jopa negatiivisen konnotaation sisältävä.  

• Mielestäni tämä päivitetty versio tuo paremmin esiin liikunnallisen elämäntavan 

edistämisen "vauvasta vaariin" kaikilla elämänalueilla. 

• Ensimmäinen vaihtoehto. "Kuuluu arkeen" voi olla jollekin sitä esimerkiksi että lapset 

liikkuvat ja itse toimii kuljettajana heille ja mahdollistaa heidän liikkumisen. 

Vaihtoehdossa yksin on selkeästi tuotu esille, että jokainen yksilö liikkuu 

• Liikunnan kuuluminen arkeen koskettaa meitä kaikkia ja se heijastuu myös yleiseen 

hyvinvointiin. 

• Vaikkakin enemmän liikkuminen on hyvästä, kansanterveydellisesti tärkeämpää on 

että useampi liikkuu edes vähän, kuin että jo valmiiksi liikkuvat lisäävät 

liikuntamääräänsä. 

Ennemmin tasaisesti arkiliikkujia, kuin kuilu liikkunattomien ja himoliikkujien välillä. 

• Hyöty- ja arkiliikunta mukaanlukien aktiivinen liikkuminen nuoresta lähtien on erittäin 

tärkeä yhteiskunnallinen asia, plus se luo pohjaa mahdollisille liikunnallisille 

harrastuksille ja myös huippu-urheilulle. 

• Olympiakomitean vision tulee ilmentää kattavasti Olympiakomitean toimenkuvaa 

Suomen ainoana liikunnan ja urheilun kattojärjestönä. Liikunnan tärkeys tulee 

korostua myös visiossa. Ilman liikkuvaa kansaa ei ole mahdollista saada menestyviä 

urheilijoita, eikä näin ollen urheilun rooli voi olla liikuntaa tärkeämpi. Koemme vanhan 



vision ”Maailman liikkuvin ja Pohjoismaiden menestyvin urheilukansa” paljon 

toimivammaksi ja aidosti Olympiakomitean tehtäviä kuvaavaksi visioksi. Lisäksi 

jättäisimme vanhasta visiosta pois urheilu-sanan, joilloin visio olisi: "Maailman 

liikkuvin ja Pohjoismaiden menestynein kansa". 

• Låter bättre o mera inspirerande med "där fler rör på sig mer" än "där motion hör till 

fleras vardag" 

• Molemmissa loput ovat tärkeitä, mutta yhä enemmän tulee saada suomalaisia 

liikunnan pariin. Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa on aika abstrakti visio ja 

vaikeasti mitattavissa, mutta asetut tavoitteet paikkaavat sitä. 

• SoveLi ry:n näkemyksen mukaan Olympiakomitean vision on syytä ottaa huomioon 

liikunnan koko kirjo, mukaanlukien arkiliikunta. Tästä syystä kannatamme 

jälkimmäistä visiota. 

• Ehdotukset ovat liian ympäripyöreitä (ja täten innottomia ja kunnianhimottomia) lisää 

likuntaa osioissa, eikä niissä näy seuratoiminta, joka on kuitenkin strategian valinta ja 

vahva osa suomalaista liikunta- ja urheilukultuuria. 

Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa liikutaan riittävästi hyvässä seurassa. 

  



5. Liitteenä oleva luonnos Olympiakomitean strategia 2024 vastaa 

näkemyksiämme ja on hyvä strategia vuoteen 2024 edettäessä 

 

6. Haluamme lausua strategiasta seuraavat huomiot (pyri mahdollisimman 

konkreettisiin huomioihin kehittämisehdotuksineen) 

• - 

• Seuratoiminnan tavoite: seurojen jäsenmäärä kasvaa. 

Tähän on valittu määrällisiä tavoitteita mutta voisiko tässä nostaa myös laadullista 

näkökulmaa "kentällä olevien ammattilaisten osaamisen kehittäminen" tavoitetasolle, 

kun mittarina on kuitenkin 5000 uuden ammattilaisen kouluttaminen vuoteen -24 

mennessä ja toimenpiteissä on laadullista näkökulmaa. 

• Onhan kyseessä suomalaisen urheilun strategia (vs OK:n strategia), 

siihen liittyen varmistettava, että joukkuelajeissa nimenomaan yhdessä lajiliittojen 

kanssa  seurojen menestysedellytykset on turvattava ja niiden kv-menestystä myös 

mitattava OK:n tasolla. 

• Erinomainen strategiatyö, jossa keskeisimmät avainasiat on esitetty hyvin.  

Ehdotamme, että hieman lisähuomiota kohdennettaisiin siihen, millä 

kannustetekijöillä seuratoiminnan vapaaehtoisten määrähaasteet taklattaisiin. Emme 

kilpaile ainoastaan harrastajien ajasta, vaan enenevästi heitä tukevien vanhempien ja 

muiden seura- ja harrasteaktiivien ajasta. Näiden nuorentuessa kannustimien täytyy 

uudistua. Uskomme yhdistelmän löytyvän strategiassakin hyvin hahmotetusta 

kolmikosta elämyksellisyys - vastuu kansalaisena - koukuttavan hyvät 

seuratoiminnan digitaaliset palvelut. 

• Pari huomiota: 

* Muutosvoimiin väestörakenteen kehityss (vrt. juuri julkistettu väestöennuste), sillä 

se vaikuttaa oleellisesti tulevien vuosien aikana suomalaiseen yhteiskuntaan (pelkkä 
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Z-sukupolvi ei riitä, jos halutaan 5,5 miljoonaa suomalaista liikkumaan ja 2%:n 

kasvua seurojen jäsenmääriin vuosittain). 

* Tavoitteisiin esille myös ei-olympialajit, esim "MM-menestys OK:n tukilajeissa". 

• Kiitos hyvästä ja osallistavasta toimintatavasta strategian teossa lajiliittojen suuntaan. 

Pidetään  yhteisistä linjauksista kiinni. 

• Isot linjat ovat hyvät ja selkeästi esitetyt. Jäsenjärjestön näkökulmasta on tärkeää 

saada myös tietoa, millä keinoin kutakin kohtaa tehdään. 

• Muuten näyttää hyvältä, mutta huippu-urheilun tavoitteet unohtavat ei-olympialajit, 

ellei neloskohtaa tulkitse laajasti. Jos tulkitsee, niin olisi hyvä avata, miten OK aikoo 

tukea "menestymistä ja huippu-urheilijaksi kasvua" sekä "ammattilaisuuden 

lisäämistä ja laadun kehittämistä" nimenomaan ei-olympialajeissa? Etenkin nuoret, 

alle 25v urheilijat tarvitsisivat ehkä eniten tukea, jotta heillä olisi mahdollisuus siirtyä 

ammattilaiseksi ja jatkaa ammattilaisena. 

• Tarkoitetaanko globaalilajilla (s. 12) lajin globaaliutta osallistujamaiden 

(urheilijat/joukkueet) vai näkyvyyden (media, yleisö, globaali lajin seuraaminen) 

näkökulmasta?  Sisältyykö esim. autourheilu tuohon MM-mitalimäärätavoitteeseen? 

Sen voisi kenties avata tarkemmin, jos ja kun siihen sisältyy kaikki MM-mitalit eri 

lajeissa. 

Samalla sivulla seura-ammattilaisten määrän kasvun yhteydessä nostaisin esiin 

kysymyksen, kuinka samanaikaisesti pystytään vastaamaa paineeseen pitää 

harrastamisen kustannukset kohtuullisina, jotta urheilun ja liikunnan harrastaminen 

olisi kaikille aidosti mahdollista myös taloudellisesti? Mikäli ammattilaisuuden kasvu 

rahoitetaan vanhempien lompakolla, eli kasvavina harrastusmaksuina, on yhtälö 

pitkässä juoksussa pahimmillaan negatiivinen suhteessa jäsen- ja harrastajamäärien 

kasvun tavoitteeseen. Mitä tässä tarkoitetaan "yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

keinoilla"? Suorien seuratukien kasvu kohdennettuna? 

Mielestäni strategiassa tulisi ottaa myös kantaa urheilun suurtapahtumien 

merkitykselle suomalaiselle yhteiskunnalle sekä huippu-urheilulle ja urheilun yleiselle 

arvonnousulle. Taloudelline vaikuttavuus, työllisyys, yhteisöllisyys, Suomi-kuva, 

kilpailukyky jne. 

• Mitä enemmän strategiassa voimme huomioida myös tulevaisuuden rakentamista 

(katsoen yhtä olympiadia kauemmas) - ajattelen nyt vaikka, mistä tulevat huippu-

urheilussa tarvittavat huippuvalmentajat tulevaisuudessa... 

• Ei lisättävää eikä muokattavaa. Allekirjoitamme nämä täysin. 

• Olisi toivottavaa, että strategiassa on jotenkin varauduttu siihen varsin mahdolliseen 

skenaarioon, että Veikkauksen kautta saatava rahoitus pienenee lähivuosina 

merkittävästi, ja toisaalta että sen kautta tulevaan rahoitukseen liittyy merkittävä 

yhteisöllisyys- ja vastuullisuusriski; ts. miten korvata uhkapeliaddiktio urheilun 

rahoituksen lähteenä. 

• Digitalisuuden muutosvoima on otettu heikohkosti huomioon strategian 

kokonaisuuksissa. Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa saman verran, kuin teollinen 

vallankumous aikoinaan. Myös seurakentän on oltava valmis tähän ja seurojen 



jäsenmäärä lisääminen ja ammattimainen johtaminen edellyttävät digitalisaation 

työkalujen laajempaa ymmärrystä ja käyttöönottoa. 

Liikkunnan ja erityisesti matalan kynnyksen liikunnan merkitys yhteiskunnan 

eriarvoistumisen ja liikkumattomuudesta johtuvien yhteiskunnallisten kustannusten 

hillitsemiseksi tulisi nostaa strategiaan. 

Yhteiskunnallinen muutos, kuten digitalisoituminen johtaa E-urheilun läpimurtoon, 

johon strategiassa on suhtauduttu penseästi. 

5000 ammattilaista vuoteen 2020 mennessä - mikäli tavoitteena on lisätä 

ammattilaisten määrää urheilussa ja parantaa seurojen johtamiskulttuuria, tulee 

olympiakomitean strategiassaan määritellä myös korkeakouluasteen kanssa tehtävä 

yhteistyö ja sen tavoitteet. 

Suomalaisen urheilun ja liikunnan selkäranka ovat vapaaehtoistyöntekijät. Siitä 

huolimatta strategiassa ei nosteta vapaaehtoistyön merkitystä ja vapaaehtoisten 

johtamista keskiöön tai esille. 

• Strategiassa  on hyvin kirjoitettuja asioita yhdenvertaisuudesta. Toiveemme on, että 

tämä etenee sitten sanoista teoiksi, siinä työssä olemme mieluusti mukana 

kumppanina. Toivomme myös, että yhdenvertaisuus näkyy strategian kuvina, jotka 

usein kertovat enemmän kuin pelkät sanat. 

Liikunta ja urheilu voi olla yhteiskunnan muutoksen tekijä, mahdollistaja, joka näyttää 

esimerkkiä yhdenvertaisuuden edistämisestä. 

• Koen että pääpainon pitäisi olla kansanterveydellisillä tekijöillä ja liikunnan 

aloituskynnyksen madaltamisella, mitalimenestyksen sijaan. Pidän siitä että 

paraurheilu oli otettu huomioon. 

• Meillä ei ole varsinaisesti kehittämisehdotuksia, mutta haluamme tuoda esille 

seuraavaa: 

- Tämä Olympiakomitean strategiaprosessi on ollut mielestämme prosessina hyvä ja 

toimiva (selkeästi parempi kuin aikaisemmat prosessit) ja olemme tyytyväisiä siihen, 

että jäsenjärjestöjä on prosessissa osallistettu useampaan kertaan ja eri tavoin.  

- Mielestämme strategian tavoitteet ovat hyvät ja oikeansuuntaiset. 

- Olympiakomitean tulee pitää riittävän kirkkaasti fokus seuraavissa asioissa: 

Vahvistaa seurojen ja lajien (lajiliittojen) resursseja ja toimintaedellytyksiä, edistää 

osaamista ja yhteistä tekemistä (niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista) sekä 

vaikuttamalla ja verkostoitumalla turvata liikunnan ja urheilun toimintaedellytyksiä. 

• Strategian muutosvoimat ovat mielestämme kunnossa ja perusteltuja. 

Lähtökohdissa haluamme selkeämmin korostettavaksi hierarkian, esimerkiksi 

pyramidin avulla, jossa vahva liikuntakulttuuri luo vakaan pohjan seuratoiminnalle ja 

pyramidin huipulla olevalle huippu-urheilulle. Laaja ja hyvin toteutettu koko Suomen 

kattava liikuntakulttuuri on edellytys menestyvälle seuratoiminnalle ja huippu-

urheilulle. Seuratoiminnan alla oleva osattomuus-sana jää tulkinnanvaraiseksi ja 

korvaisimme sanan syrjäytyminen-sanalla. Olympiakomitean työn luonteessa tulee 

tarkastella OK:n roolia liikuntakulttuurin kehittämisessä. Olympiakomitean sisäistä 

kapasiteettia, eli resursseja, tulee ohjata enenevissä määrin liikuntakulttuurin 

kehittämiseen. Nykyisessä kuvaajassa tämä on jätetty täysin ulkoisten toimijoiden 

vastuulle. 

Tavoitteet: Koemme ensimmäisen kuvaajan korostavan tarpeettoman suuresti 



seuratoiminnan ja huippu-urheilun roolia. Ihmettelemme, missä ovat liikunnallinen 

elämäntapa ja siihen panostaminen? Tämä kaiken toiminnan tärkein perusta tulisi 

nostaa suurempaan rooliin tavoitteissa, eikä sen tulisi hukkua kuvaajan keskelle. 

Lisäksi kuvaajan alaosassa edellytyksissä on mainittu erikseen sekä urheilun että 

huippu-urheilun rusurssit. Koemme tämän tarpeettomaksi toistoksi ja urheilun roolin 

korostamiseksi. 

Tavoitteet ja toimepiteet: Liikkuminen, yhteisöllisyys ja vastuullisuus lisääntyvät-dia 

tulee nostaa aiemmin esitettyjen perusteluiden perusteella ensimmäiseksi. 

Ymmärrämme, että muiden osuuksien tavoitteita on helpompi mitata, mutta 

liikkumisen kasvattaminen tulee asettaa prioriteettilistan kärkeen. 

Yleisesti koemme, että Olympiakomitean strategia korostaa vain seuratoiminnan ja 

huippu-urheilun kehittämistä. Entisen Valon toimien kuuluessa nyt Olympiakomitean 

tehtäviin, on äärimmäisen tärkeää, että kaiken toiminnan pohjana on liikkeen ja koko 

Suomen liikunnallisuuden lisäämisessä. Ilman liikkuvaa kansaa meillä ei ole aktiivisia 

seuratoimijoita eikä menestyviä huippu-urheilijoita. 

• Strategin är bra, men vi saknar i "järjestötoiminta" (pt3) något annat som ska stärka 

den verksamheten än digitalisering. Verksamheten kräver ändamålsenliga utrymmen 

(lobbning!), finansiering (lobbning!), en satsning på att få med de grupper som finns 

kring föreningsverksamheten: tex få med föräldrar (pedagogisk och social vinkling) 

för att skapa en större folkrörelse. 

I strategin syns inte heller mål eller metoder för hur alla 4 miljoner som inte är med 

i föreningsverksamheten, ska fås att röra på sig mera . De andra målsättningarna i 

strategin är konkreta, pt 4 är det inte. Och är Olympiska kommittén den rätta 

organisationen för att samla massorna? Om den är det - bör rollfördelningen med 

andra förbund bli tydligare. 

• Seuratoiminnan mittarit eivät arvioi tavoitteena olevia asioita kuten seurajohtajien ja -

toimijoiden osaamista. Sitä vastoin huippu-urheilun mittarit ovat hyvin mitattavia ja 

siten arvioitavissa. Ja huippu-urheilun tavoitteiden rakenne oikeanlainen. 

Olympiakomitean työn luonne huippu-urheilussa kirjataan, että johdamme 

suomalaista huippu-urheilua ja autamme huippu-urheilua menestymään tulisi 

tarkoittaa vahvasti sitä, että rahoituksessa pitää onnistua hyvin ja keskittää yli 

lajirajojen olevia tukipalveluja valmennuskeskuksiin. Tämä tukisi lajiliittojen työtä, 

vahvistaisi urheilijoiden ja valmentajien palvelua ja vähentäisi päällekkäisiä 

toimenpiteitä resursseja yhdistäen. Tämän toteuttamisessa tarvitaan vahvempaa 

ohjausta. 

Seuratoiminnan toimenpiteet ovat melko yleisiä ja konkreettiset toimenpiteet 

puuttuvat. Miten, millä tavoin ja kenen toimesta? Sama koskee toki huippu-

urheilunkin toimenpidekokonaisuutta. 

Digitaalisten palveluiden tulee vahvasti helpottaa toimijoiden arkea. Olympiakomitean 

tulee johtaa paremmin näiden kehitystyötä ja olla lajiliittojen työtä ohjaamassa, jotta 

resurssit hyödynnetään samaan suuntaan menevillä toteutuksilla. Esimerkkinä voisi 

mainita vaikkapa yhteisen oppimisympäristön rakentamisen siten, että se antaa 

joustoa lajien omille ratkaisuille. 

• Lausunto kohtaan huippu-urheilun tavoite 2: 

Tarkoitetaanko lauseen viimeisellä osiolla "…X mitalia MM-tasolla." muita kun 



aikaisemmin lauseessa mainittuja lajeja vai viittaako se edellisiin mainittuihin "ei-

globaaleihin" lajeihin? Selvennys tähän siis tarpeellinen mikäli on haluttu tuoda 

mukaan myös muita lajeja. 

Ja mikäli näin ei ole, niin lausuntonamme, että olympiakomitean olisi syytä huomioida 

kaikkien jäsenlajiensa MM-tason menestys edes maininnan tasolla strategiassa. 

Mikäli näin ei tehdä, niin koko huippu-urheilun kokonaisuus sulkee pois monia jo nyt 

menestyviä lajeja emmekä voi kokea, että olympiakomitea ajaisi huippu-urheilun 

edistämisessä kokonaisvaltaisesti jäsenistönsä etuja esimerkiksi päättäjien suuntaan. 

Toki ymmärrämme eri kategoriat, mutta onko tarkoituksenmukaista, että yksi 

strategian kokonaisuus sulkee osan lajeista kokonaan pois? Näin tarkka lajien erittely 

antaa helposti sellaisen kuvan, että Olympiakomitea ei toiminnassaan edes tavoittele 

muiden lajien tukemista. Tällainen linjaus hankaloittaa näiden lajien liittojen omaa 

edunvalvontatyötä yhteiskunnassa merkittävästi. 

Tilanne olisi korjattavissa lyhyellä maininnalla strategiassa. Tärkeintä on antaa selvä 

viesti siitä, että myös näiden lajien MM-menestys on tavoittelemisen arvoista. 

• Strategiatyö ja siihen liittyvä tilanneanalyysi ovat mielestäni erittäin hyvin tehtyjä. Yksi 

lajiliittojen ja koko suomalaisen liikuntaelämän (mm.seurojen) huoli on minusta se, 

että aktiivisuus ja talkoohenki tuntuvat olevan aiempia vuosikymmeniä tiukemmassa 

ja oman toimen ohella esimerkiksi liikuntaharrastusten tukeminen vähentynyt. Seura- 

ja järjestötoiminnan merkityksen korostaminen on tarpeen - ja se minusta tulee myös 

tässä stretegialuonnoksessa esille. 

• SoveLi ry ei ole täysin tyytyväinen Olympiakomitean strategialuonnokseen. 

Haluamme esittää seuraavat huomiot / muutosehdotukset siihen liittyen: 

1) Olympiakomitea edustaa koko suomalaista liikuntakulttuuria ja on edistämässä 

koko kansan liikkumista. Siitä syystä Olympiakomitean strategiassa tulee mainita, 

että myös soveltavan liikunnan kohderyhmä kuuluu Olympiakomitean intresseihin. 

Tähän kohderyhmään kuuluu noin miljoona suomalaista, joten se ei voi jäädä ilman 

huomiota strategiassa. Ehdotamme, että soveltava liikunta mainitaan kohdassa 

"Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa myös uusille 

kohderyhmille". Tähän kohtaan lisättäisiin "mm. soveltavan liikunnan kohderyhmän 

liikuntamahdollisuuksia edistetään" tai vastaava kirjaus. 

2) Kummeksumme sitä, että digitalisaatio on nostettu yhdeksi päätavoitteeksi. 

Näkemyksemme mukaan digitalisaatio on mahdollistaja ja väline, jonka avulla 

tavoitteisiin voidaan päästä, ei tavoite itsessään. Näemme, että esimerkiksi 

strategiassa esiin nostettu "Liikkuminen, yhteisöllisyys ja vastuullisuus lisääntyvät" 

voisi olla parempi tavoite digitalisaation tilalle. 

3) Toivomme, että "Saavutettavasti" lisättäisiin yhdeksi Olympiakomitean arvoksi. 

Tämä pitäisi sisällään fyysisen saavutettavuuden (liikuntapaikkojen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin esteettömyys, liikuntapaikkojen saavutettavuus julkisella 

liikenteellä...), sosiaalisen saavutettavuuden (kaikki osallistujat vastaanottava 

toimintakulttuuri läpileikkaavasti), psyykkisen saavutettavuuden (psyykkisesti 

turvallinen ympäristö, nollatoleranssi rasismille, kiusaamiselle ja häirinnälle) sekä 

taloudellisen saavutettavuuden (harrastamisen kohtuullinen hinta). 

Mikäli teillä jää kysyttävää, teen mielelläni tarkennuksia kirjausehdotuksiimme. 

-Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallituksen puolesta 



• Haluamme nostaa osaamisen kehittämisen yhdeksi kolmesta nostosta. Tämän alle 

digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja osaamisen kehittäminen (valmentajat, 

seuratoimijat, asiantuntijat, verkostot) kilpailuvatiksi. 

Esitys on epälooginen tällä hetkellä, koska osaamisesta ei ole tavoitteita viimeisessä 

kalvossa. 

• Digitalisaatio toimii muutosvoima kohdassa. Isona strategisena asiana tulisi miettiä 

osaamista ja sen lisäämistä niin huippu-urheilu kuin seurakenttä tasolla 

 


