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1 SAKKIn   toimintakertomus   2020   

2 Suomen   Ammattiin   Opiskelevien   Liitto   -   SAKKI   ry:n   arjen   toimintaa   ohjaavat   

3 ensisijaisesti   liiton   hallituksen   tekemät   päätökset,   liittokokouksen   hyväksymä   

4 toimintasuunnitelma,   säännöt   ja   strategia   sekä   jäsenistöltä   tullut   palaute.   Liiton   

5 toimijoiden   yhteisenä   päämääränä   on   ajaa   SAKKIn   strategiassa   määriteltyjä   

6 tavoitteita.   Vuosi   2020   on   ollut   poikkeuksellinen   koronapandemian   myötä.   

7 Maaliskuun   12.   päivä   toimisto   siirtyi   etätyöhön   ja   hallitus   piti   kiireellisen   

8 kokouksen   liittokokouksen   siirtämiseksi.   Olimme   keväällä   aktiivisia   

9 etäyhteisöllisyyden   ylläpitäjiä   sosiaalisessa   mediassa   ja   toteutimme   esimerkiksi   

10 “lukiolaiset   vastaan   amikset”   -lenkkihaasteen   yhdessä   Suomen   Lukiolaisten   liiton   

11 kanssa.   

12 Toteutimme   syksyllä   turvallisen   oppilaitoskiertueen.   Pääsimme   vierailemaan   28   

13 eri   koulutuksen   tarjoajan   61:llä   toimipisteellä.   Pyrimme   tavoittamaan   nuoria   

14 verkkotapahtumien   välityksellä.   Lokakuussa   järjestetyssä   liittokokouksessa   

15 hyväksyttiin   amisten   poliittinen   linjapaperi   2020-2022,    SAKKIn   strategia   

16 2020-2024    sekä   liiton   uudistetut   säännöt.   Liittokokous   järjestettiin   

17 erityisjärjestelyin   Liikuntaopisto   Pajulahdessa   ja   liittokokoukseen   osallistui   40   

18 äänioikeutettua   edustajaa   ja   2   varaedustajaa.     

19 Olemme   ottaneet   käyttöön   etätyökaluja   ja   opiskelijakuntapäivät   järjestettiin   

20 kokonaan   verkossa   marraskuussa.   Kehitimme   tapahtumien   turvallisuutta   

21 päivittämällä   turvallisuussuunnitelman   pohjan,   jota   ehdittiin   hyödyntämään   

22 maaliskuussa   järjestetyillä   kevätpäivillä   sekä   lokakuussa   järjestetyssä   

23 liittokokouksessa.   Päivitimme   myös   kriisiviestintäsuunnitelman.   

24 Syksyllä   vietimme   vanhojen   työntekijöiden   Outi   Mikkolan   ja   Hanna-Maria   

25 Häkkilän,   sekä   puheenjohtaja   Elias   Tenkasen   läksiäisjuhlia.   Järjestön   virkaa   

26 tekevänä   puheenjohtajana   aloitti   heinäkuussa   liiton   1.   varapuheenjohtaja   Jutta   

27 Vihonen.   Yhteisöllisyyden   ja   hyvinvoinnin   asiantuntija   Senni   Moilanen   palasi   

28 elokuussa   vanhempainvapaalta.   Pääsihteeri   Hanna   Huumonen   siirtyi   
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29 vanhempainvapaalle   elokuussa   ja   hänen   sijaisenaan   toimi   Veera   Florica   Rajala.   

30 Vuoden   kiertuetyöntekijöinä   toimi   Veeti   Mieskonen   sekä   kiertueharjoitelijoina   

31 Marianne   Hallipelto   ja   Virve   Honkala.   Ammattiopiston   työssäoppimisjakson   

32 SAKKIssa   suoritti   Ella   Eronen.   Alkuvuodesta   työkokeilujakson   SAKKIssa   suoritti   

33 Anu   Rossi.   Siviilipalvelushenkilö   Edgar   Pyhälä   siirtyi   siviilipalveluksesta   

34 tuntityöntekijäksi   elokuussa.   Joulukuussa   vietimme   SAKKIn   pikkujouluja   etänä,   

35 joissa   monipuolisen   ohjelmaan   kuului   muun   muassa   jumppaa   sekä   leikkejä.   

36 Toimiston   keskinäistä   yhteistyötä   kehitettiin   jatkamalla   työnohjausta   noin   neljä   

37 kertaa   vuodessa.   Työnohjauksessa   toimistohenkilöstö   pohtii   työnohjaajan   

38 avustuksella   ajankohtaisia   teemoja,   toimiston   käytänteitä   ja   sitä,   miten   voisimme   

39 kehittää   työyhteisöämme   ja   rakentaa   siitä   toimivamman.   Koronapandemian   

40 vuoksi   olemme   melkein   koko   vuoden   noudattaneet   valtioneuvoston   

41 etätyösuositusta.     

42 Edunvalvonta   

43 Keväällä   teimme   kaksi   korona-kyselyä   yhteistyössä   Opiskelija-Allianssi   OSKU   

44 ry:n   kanssa.   Nostimme   edunvalvontatyössä   esiin   kyselyjen   kautta   ilmaantuneita   

45 haasteita.   Mielenterveysongelmat   ja   opintojen   pitkittymiseen   olivat   

46 päällimmäiseksi   esillä.    Syksyllä   panostettiin   oppivelvollisuusiän   laajentamisen   

47 lakimuutokseen   sekä   maksuttoman   toisen   asteen   teemoihin.   

48 Vuoden   aikana   teimme   paljon   yhteistyötä   Suomen   Lukiolaisten   liiton,   Suomen   

49 Opiskelija-Allianssi   -   OSKU   ry:n,   Finlands   Svenska   Skolungdomsförbundin,   

50 Suomen   ylioppilaskuntien   liitton,   Suomen   opiskelijakuntien   liitto   –   SAMOK   ry:n   ja   

51 Suomen   nuorisoalan   kattojärjestö   Allianssi   ry:n   kanssa.   Opiskelijoiden   

52 mielenterveys   sekä   opintojen   laadun   takaaminen   myös   korona-aikana   ovat   ollut   

53 päällimmäisiä   kysymyksiä.   Vuoden   aikana   SAKKI   osallistui   eri   työryhmiin,   joista   

54 varsinkin   jatkuvan   oppimisen   ja   oppivelvollisuuden   laajentamisen   

55 seurantaryhmissä   päästiin   jo   hieman   konkretiaan.   
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56 SAKKI    oli   mukana   mm.   seuraavissa   työ-   tai   yhteistyöryhmissä:    

57 ○ Oppivelvollisuuden   laajentamisen   seurantaryhmä   

58 ○ Osaamisen   ennakointifoorumin   ohjausryhmä   

59 ○ Opiskelijoiden   oikeusturvalautakunta   

60 ○ AMK-opiskelijavalintahankkeen   ohjausryhmä   

61 ○ Karvin   arviointineuvosto   

62 ○ SORA-lainsäädännön   uudistusta   pohtiva   työryhmä   

63 ○ Elinikäisen   ohjauksen   työryhmä   

64 ○ SITRAn   elinikäisen   oppimisen   koordinaatioryhmä   

65 ○ Valtakunnallisen   ELO-yhteistyöryhmä   

66 ○ AMKEn   Ammattiosaamisen   valiokunta   

67 Järjestö   

68 SAKKI   julkaisi   keväällä   2020   yhdenvertaisuussuunnitelman,   jonka   yksi   

69 järjestötoimintaan   liittyvistä   keskeisistä   toimenpiteistä   on   mahdollistamaa   

70 erilaisille   opiskelijoille   osallistumisen   tapahtumiimme.   Lisäksi   suunnitelma   ohjaa   

71 arkista   toimintaamme,   edunvalvontaa   ja   viestintää.   Yhdenvertaisuussuunnitelma   

72 sisältää   yhdessä   määriteltyjä   tavoitteita   sekä   mittareita,   joiden   avulla   toimintaa   

73 ohjataan   ja   kehitetään.   

74 Tapahtumiin   liittyviä   tavoitteita   on   seurattu   laadullisia   mittareilla   kuten   

75 keräämällä   anonyymiä   palautetta   osallistujilla   sekä   määrällisellä   mittareilla   

76 kuten   seuraamalla   osallistujamääriä.   Yhdenvertaisuutta   ja   turvallisuutta   SAKKIn   

77 tapahtumissa   on   edistetty   siten,   että   kaikissa   tapahtumissa   on   läsnä   

78 tasa-arvotarkkailijat   sekä   häirintäyhdyshenkilöt.     

79 Liittokokous   siirrettiin   pois   Kiljavalta,   jossa   se   oli   järjestetty   liiton   historian   alusta   

80 asti.   Uuden   paikan   valinnassa   kiinnitimme   huomiota   esteettömyyteen   ja   muihin   

81 erityistarpeisiin   muun   muassa   majoittumisessa.   Opiskelijakuntien   kautta   

82 osallistuminen   tapahtumiimme   on   yhdelle   ensikertalaisille   maksutonta,   tällä   
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83 tavalla   haluamme   pitää   kynnyksen   osallistua   mahdollisimman   matalana.   Kun   

84 henkilö   on   ilmoittautunut   SAKKIn   tapahtumaan,   hän   on   sitoutunut   noudattamaan   

85 yhdenvertaisuusohjesääntöä.   

86 Vuoden   aikana   järjestimme   Talvipäivät,   liittokokouksen   sekä   

87 opiskelijakuntapäivät   verkossa.   Talvipäivät   järjestettiin   Hämeenlinnassa   ja   

88 osallistujia   oli   yhteensä   48.   Talvipäivien   teemana   oli   vaikuttaminen   sekä   SAKKIn   

89 liittokokous.   Liittokokous   järjestettiin   lokakuussa   Nastolassa   ja   

90 opiskelijakuntapäivät   olivat   kolmipäiväinen   tapahtuma   verkossa   Google   Meets   

91 alustalla.   

92 Kiertueen   2020   työstäminen   aloitettiin   keväällä   kontaktoimalla   oppilaitoksia,   

93 jonka   pohjalta   luotiin   kiertuesuunnitelma   tulevalle   syksylle.   Keväällä   

94 rekrytoimme   kaksi   kiertueharjoittelijaa,   yhden   kiertuetyöntekijän,   sekä   avasimme  

95 haun   kiertueaktiiveille.   Kiertueen   materiaalit   tilattiin   hyvissä   ajoin   keväällä.   

96 Teimme   kiertueelle   varasuunnitelman   huomioiden    turvallisuuden   sekä   

97 mahdolliset   koronan   tuomat   rajoitukset.   Loimme   myös   uuden   tavan   tavata   

98 opiskelijoita   oppilaitoksen   pihalla.   Kiertueaktiivikoulutus   KIAKKO   järjestettiin   

99 6.-7.8.2020   Helsingissä   ja   sinne   osallistui   11   henkilöä.   

100 Kiertue   päättyi   lokakuussa   ennenaikaisesti,   kun   viranomaisten   määräyksestä   

101 oppilaitokset   sulkivat   ovensa   ulkopuolisille   tahoille.   Tulos   oli   kohtuullinen   ottaen   

102 huomioon,   että   pääsimme   vierailemaan   vain   50   %   oppilaitoksista.   Kävimme   

103 yhden   päivän   aikana   parhaimmillaan   neljällä   eri   toimipisteellä   ympäri   Suomea.   

104 Meillä   oli   käytössämme   kaksi   tiimiä,   toinen   oli   keskittynyt   enemmän   

105 Uudenmaan   piiriin   ja   toinen   maakuntiin.   Kiertuetyöntekijät   tekivät   kattavan   

106 raportin   kiertueen   onnistumisesta,   jota   voimme   hyödyntää   tulevan   vuoden   

107 suunnittelussa.   

108 Kiertueen   jälkeen   tapasimme   Palvelualojen   ammattiliitto   PAMin   Katja   Palosaaren   

109 ja   suunnittelimme   SAKKIn   ja   PAMin   yhteistyökuvioita   vuoden   2021   kiertuetta   

110 silmällä   pitäen.   Palaveerasimme   myös   Auto-   ja   Kuljetusalan   Työntekijäliitto   AKT   
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111 ry:n   Juha   Häkkisen   sekä   Teollisuusliiton   Petteri   Männistön   kanssa   ja   

112 keskustelimme   vuoden   2021   opiskelijakorttiyhteistyöstä.   Olemme   

113 yhteistyösopimusten   kautta   pyrkineet   pitämään   SAKKIn   jäsenyyden   opiskelijalle   

114 mahdollisimman   edullisena   ja   helppona.      

115 SAKKI-risteily   vuonna   2020   oli   peruttava   pandemian   vuoksi.    Aloitimme   

116 suunnittelemaan   uutta   jäsenyysmuotoa,   joka   mahdollistaisi   kaikkien   amisten   

117 jäseneksi   liittymisen.    Saimme   marraskuussa   2020   myönteisen   rahoituspäätöksen   

118 Opetushallitukselta   Osallistu   ja   voi   hyvin   -hankkeeseen,   jossa   toimimme   

119 osatoteuttajana,   Gradia   koordinoi   hanketta.   Aloitimme   suunnittelemaan   vuoden   

120 2021   vuosikelloa   hyvissä   ajoin   ja   päätimme   muun   muassa   päivämäärät   vuoden   

121 2021   liittokokoukseen,   sekä   loimme   A-   ja   B-suunnitelmat   vuoden   2021   

122 tapahtumille   

123 Viestintä   

124 Vuosi   2020   oli   ensimmäinen   kokonainen   vuosi   uusilla   nettisivuilla.   Tilastoja   

125 seurataan   Google   Analyticsin   avulla.   Tilastoja   on   uusista   nettisivuista   saatavilla   

126 lokakuusta   2019   eteenpäin.   Katselukerrat   nettisivuille   muodostuu   siitä   kun   joku   

127 avaa/päivittää   kyseisen   sivun.   Kävijämäärä   kertoo   yksittäisen   kävijän,   joka   on   

128 kuluttanut   sivustolla   enemmän   aikaa.   Nettisivuja   sakkiry.fi   keräsi   vuoden   2020   

129 aikana   60   901   käyttäjää.   Sivujen   katselukertoja   kertyi   yhteensä   165   096.   Näistä   

130 käyttäjistä   81,25   %   käytti   suomenkielistä   selainta.   

131 Sosiaalisessa   mediassa   Instagram   on   SAKKIn   toimivin   kanava   ja   vuosi   on   

132 tuottanut   hyvää   tulosta   muun   muassa   sitoutumisasteen   kohotuksella.   Twitter   

133 koki   pienen   nousun   sitoutumisessa,   mutta   julkaisujen   sitouttamisessa   on   

134 parannettavaa.   Facebookia   päivitettin   suunnilleen   yhtä   ahkerasti   kuin   viime   

135 vuonna,   mutta   siitä   huolimatta   sitoutuminen   sekä   seuraajamäärä   on   ollut   

136 laskussa   vuoden   aikana.   
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137 Instagramissa   oli   kohtalaisen   hyvä   vuosi   seuraajamäärän   kasvussa,   kun   

138 kokonaismäärä   kasvoi   8,1   %   ja   edelliseen   vuoteen   verrattuna   seuraajien   määrä   

139 kasvoi   jopa   12,1   %.   Tämä   nosti   Instagramin   sitoutumisastetta   3,4   %.   Instagramin   

140 sitoutumisaste   on   tällä   hetkellä   2,4   %.   Jos   sitoutumisaste   on   yli   3%,   se   on   hyvä   

141 merkki   siitä,   että   seuraajat   ovat   hyvin   sitoutuneet   sisältöön.   Suurin   osa   seuraajista   

142 oli   18   -   34   vuotiaita.   Storyja   julkaistiin   määrällisesti   33,6   %   vähemmän,   mutta  

143 päivittäinen   tavoitettavuus   storyssa   nousi   10,6   %.     

144 Twitter   koki   pienen   nousun   engagementissä,   kun   kokonaisuudessaan   se   nousi   1,6   

145 %   edelliseen   saman   mittaiseen   jaksoon   verrattuna.   Seuraajien   määrä   kasvoi   myös   

146 vuoden   aikana   4,2   %,   edelliseen   vuoteen   verrattuna   uusien   seuraajien   määrä   

147 vuoden   sisällä   kuitenkin   laski   40,6   %.   Suurin   osa   seuraajista   oli   25   -   44   vuotiaita.   

148 Edelliseen   vuoteen   verrattuna   julkaisujen   määrä   tippui   5,8   %   sekä   julkaisujen   

149 linkkejä   napsautetiin   19,4   %   vähemmän.     

150 Facebookin   näyttökertojen   määrä   oli   vuonna   2020   pienin   verrattuna   Instagramiin   

151 sekä   Twitteriin.   Tilaajamäärä   laski   vuoden   aikana   15,   26   %   vaikka   julkaisujen   

152 määrä   laski   vain   6,5   %.   Tilaajamäärän   pudos   ei   ole   siis   yksin   riippuvainen   

153 kanavan   epäaktiivisuudesta.   Näyttökertojen   määrä   laski   edelliseen   vuoteen   

154 verrattuna   45,21   %   sekä   sitoutuminen   laski   42,27   %.   Suurin   osa   seuraajista   oli   18   -   

155 44   vuotiaita   ja   heistä   25   -   34   vuotiaat   sitoutuivat   julkaisuihin   parhaiten   (58,6   %).     

156 Hallitus   

157 Hallituksen   kokouksia   pidettiin   noin   yhden   -   kahden   kuukauden   välein.   Keväällä   

158 ja   syksyllä   hallitus   kokoontui   fyysisesti.   Pääsääntöisesti   kokoukset   pidettiin   

159 etäyhteydellä.   Lokakuussa   valitulle   uudelle   hallitukselle   pidettiin   laaja   perehdytys   

160 heti   liittokokouksen   jälkeen.   Uusi   hallitus   on   aktiivisesti   osallistunut   aivosoluihin,   

161 sekä    tiimien   palavereihin   ja   saanut   vaikuttaa    toiminnan   strategiseen   ja   

162 operatiiviseen   kehityksen.     
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163 Vuoden   aikana   hallituksen   edustajia   osallistui   muun   muassa   seuraaviin   

164 tapahtumiin:   

165 ○ Kelan   järjestämään   perehdytykseen   liittyen   opiskelijoiden   tukiin   ja   

166 etuuksiin,   jossa   koulumatkatuki   herätti   runsaasti   keskustelua.     

167 ○ työmarkkinajärjestöjen   opiskelijajärjestöille   suunnattuun   

168 aamiaistilaisuuteen   

169 ○ Educa-messuille   

170 ○ AMKE:n   ammatillisesta   opoille   -tilaisuuteen   

171 ○ Suomen   Opiskelijakuntien   liitto   -   SAMOKin   ystävänpäiväjuhliin   

172 ○ Yhteistyötahojen   ja   sidosryhmien   liittokokouksiin   

173 ○ OBESSUn   liittokokoukseen   sekä   Member   Comemiin   

174 Vuoden   aikana   hallitus   edusti   SAKKIa   eri   työryhmissä.   Yksi   ohjausryhmistä   on   

175 ZOOMI   -   sujuvia   siirtymiä   edistämässä   -hanke.   Hallituksen   edustaja   osallistui   

176 kyseisen   hankkeen   toteuttaman   laadullisen   selvityksen   "Siirtymien   vaikutus   

177 koulutuspolun   eheyteen"   julkistamistilaisuuteen.   Hallituksen   edustaja   osallistui   

178 Sitran   Elinikäisen   oppimisen   seurantaryhmän   kokouksiin.   Pidimme   esillä   

179 esimerkiksi   tarvetta   ammatillisten   perustutkintojen   yhteisten   tutkinnon   osien   

180 vahvistamisesta   elinikäisen   oppimisen   mahdollistamiseksi   ammattiin   

181 opiskeleville.     

182 Hallituksen   jäsenet   osallistuivat   vuoden   aikana   aktiivisesti   myös   SAKKIn   omiin   

183 tapahtumiin.   11.9.2020   järjestettiin   toimiston   ja   hallituksen   yhteinen   

184 virkistyspäivä   suunnittelupäivien   yhteydessä.   Hallitus   piti   myös   oman   

185 virkistäytymisillan   10.9.2020   Helsingissä.   

186 Vuoden   aikana   hallitus   rekrytoi   uusia   työntekijöitä.   Vuonna   2020   tehdyt   

187 rekrytoinnit   ovat   tehty   anonyymisti.   Maaliskuussa   hallitus   valitsi   

188 järjestöasiantuntijaksi   Sanna   Neuvosen   ja   heinäkuussa   pääsihteerin   sijaiseksi   

189 Veera   Florica   Rajalan.     
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190 Kansainvälisessä   toiminnassa   keskityttiin   vaikuttamiseen   Organising   Bureau   of   

191 European   School   Student   Unionsissa   (OBESSU).   Heinäkuussa   Matti   Tujula   ja   Jutta   

192 Vihonen   osallistuivat   OBESSUn   liittokokoukseen   etänä.   Joulukuussa   Milla   

193 Ristikangas   osallistui   etänä   OBESSUn   jäsentapaamiseen.      

194 Koulutukset   

195 10.12.2020    Tutorkoulutus   +   opkulaisia   mukana   Koulutuskuntayhtymä   OSAO    

196 etänä      

197 30.9.2020 opiskelijakunta   Koulutuskeskus   Brahe     

198 15.9.2020    Tutorkoulutus   Koulutuskuntayhtymä   OSAO   etänä     

199 25.8.2020    Tutorkoulutus   Koulutuskuntayhtymä   OSAO   etänä     

200 5.8.2020    Tutorkoulutus   Salon   seudun   ammattiopisto        
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201 Kiertue   

202 Maakunta   
203 10.8. Kuusamo Kainuun   ammattiopisto   KAO   
204 11.8. Kajaani Kainuun   ammattiopisto   KAO   
205 12.8. Jyväskylä Gradia   -   Kukkula   ja   Kangas   
206 13.8. Jyväskylä Gradia   -   Viitaniemi   
207 17.8. Raahe Koulutuskeskus   Brahe   -   Raahe   ja   Lybecker   
208 18.8. Oulu Osao   -   Kaukovainio   ja   Haukipudas   
209 19.8. Kemi Lappia   
210 20.8. Tornio Lappia   
211 31.8. Kokkola Kpedu   
212 1.9. Vaasa Vamia   -   Hansa   
213 2.9. Vaasa Vamia   -   Sampo   
214 7.9. Sastamala Sasky   -   Karkku   ja   Vammala   
215 8.9. Tampere Tredu   -   Hepolamminkatu   
216 9.9. Valkeakoski VAAO   
217 10.9. Tampere Tredu   -   Santalahti   ja   Sammonkatu   
218 11.9. Ylöjärvi Tredu   
219 14.9. Tampere Tredu   -   Ajokinkuja   
220 15.9. Tampere Tredu   -   Mediapolis   
221 16.9. Huittinen   ja   Kokemäki SASKY   
222 17.9. Forssa FAI   
223 21.9. Kangasala Tredu   
224 22.9. Pori Winnova   
225 23.9. Rauma Winnova   
226 24.9. Uusikaupunki Novida   
227 28.9. Turku TAI   -   Juhannuskukkula   
228 29.9. Turku TAI   -   Peltola   
229 30.9. Turku TAI   -   Aninkaistenkatu   
230 1.10. Salo SSKKY   
231 1.10. Seinäjoki Sedu   -   Suupohjantie   ja   Törnävä   
232 6.10. Outokumpu Riveria    
233 7.10. Savonlinna SAMIedu        
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234 Uusimaa   
235 10.8. Järvenpää Keudan   ammattiopisto     
236 11.8. Kerava Keudan   ammattiopisto   
237 12.8. Mäntsälä Keudan   ammattiopisto   
238 13.8. Nurmijärvi Keudan   ammattiopisto   
239 17.8. Tuusula Keudan   ammattiopisto   
240 18.8. Sipoo   Keudan   ammattiopisto   
241 18.8. Espoo Ammattiopisto   Live   Leppävaara   
242 19.8. Helsinki Perho   -   Malmin   kampus   
243 20.8. Helsinki Perho   -    Töölön   kampus   
244 24.8 Helsinki Stadin   AO   -   Merihaka   
245 25.8 Helsinki Stadin   AO   -   Arabia   
246 26.8 Helsinki Stadin   AO   -   Myllypuro   
247 27.8. Helsinki Stadin   AO   -   Käpylä   
248 2.9. Helsinki Stadin   AO   -   Malmi   
249 17.9. Helsinki Ammattiopisto   Live   
250 21.9. Vantaa Varia   -   Hiekkaharju   
251 22.9. Helsinki Stadin   AO   -   Vallila   
252 23.9. Vantaa Varia   -   Koivukylä   
253 24.9. Vantaa Varia   -   Aviapolis   
254 25.9. Vantaa Varia   -   Myyrmäki   
255 28.9. Helsinki Stadin   AO   -   Herttoniemi   
256 29.9. Helsinki Stadin   AO   -   Roihupelto   
257 7.10 Helsinki Stadin   AO   -   Vallila   
258 8.10. Helsinki Stadin   AO   -   Roihuvuori   

  


