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 KATSAUS VUOTEEN 2020

Tämän vuosikertomuksen kokoaminen on tuntunut erityisen raskaalta,

sillä vuosi tarjosi paljon haastetta ja raskautta. Olin kuitenkin iloisesti 

 yllättynyt siitä kaikesta hyvästä, mitä löysin kuluneesta vuodesta. 

 Yeesi oli vuonna 2020 yhtä kehittymisorientoitunut kuin edeltävinä

vuosina ja otimme harppauksia eteenpäin vaikka maailma yritti

pysäyttää meitä.

Poikkeuksellinen vuosi vaikutti myös Yeesin toimintaan monella tasolla.

Työntekijät siirtyivät etätöihin maaliskuun puolivälissä ja toimistolle ei

palattu vanhaan tapaan enää koko vuonna. Koska tapahtumia ei

voinut järjestää suunnitellusti, luotiin niiden tilalle erilaisia

etäkonsepteja. Tämän vuosikertomuksen kannen kuvassa vietetään

mentoritoiminnan päättäjäisiä kesäkuussa 2020. Kohtaamiset ulkona

toivat helpotusta, kun etätapaamiset alkoivat kyllästyttää.

Kun tästä hetkestä katson tulevaisuuteen, näen siellä paljon haasteita.

Suurimmaksi itse nimeäisin ilmastokatastrofin ja sen aiheuttamat

monenlaiset ongelmat elämälle maapallolla. Konkreettisesti  Yeesin

toimintaan tulee vaikuttamaan järjestöjen rahoituksessa lähivuosina

tapahtuvat suuret muutokset. Ihan konkreettisesti meidän kaikkien

lähitulevaisuutta värittää se, että näkymä rajoitusten purkamiseen on

vielä  hyvin epävarma. Olemme siis kaikki haastavan tilanteen edessä.

Tarvitsemme tulevaisuudessa entistä enemmän empatiaa, toisen

asemaan asettumista ja yhteistyötä. Onneksi näillä alueilla Yeesi on

vahvoilla jo valmiiksi.

Lämmin kiitos kaikille Yeesin toiminnassa vuonna 2020 mukana

olleille! Jatkakaamme edelleen yhteisöllisyydestä kiinni pitämistä,

vaikka maailmantilanne yrittäisi pitää meitä erillään. Luotan, että

toiminnassamme on mukana runsain mitoin ajatuksia ja osaamista

miten toteuttaa yhteisöllisyyttä erilaisilla tavoilla! 

S O N J A
Master of the Big Picture



Vapaaehtoistoiminta läpileikkasi kaiken yhdistyksen toiminnan myös poikkeusvuonna. Oli ilo

huomata, että vaikeasta vuodesta huolimatta vapaaehtoistekoja tehtiin ennätysmäärä: 484

kpl. Vapaaehtoisille suunnatun kyselyn mukaan, Yeesin vapaaehtoistoimintaan oltiin

tyytyväisiä. Asteikolla 1 (tyytymätön) - 5 (todella tyytyväinen) keskiarvo kyselyssä oli 4.47

(2019: 4.28). Kuten edellisenäkin vuonna, suurin osa oli löytänyt mukaan Yeesin

vapaaehtoistoimintaan ystävän tai jonkun muun suosituksesta 24% (2019: 33%).

Koronarajoitukset muokkasivat vapaaehtoistoimintaa, kun kaikki tapahtumat piti siirtää

verkkoon, eikä Yeesi Weekendiä voitu järjestää ollenkaan. Verkkovapaaehtoisuus otti

kuitenkin suuria harppauksia lyhyessä ajassa: otettiin haltuun uusia alustoja (esim. Discord,

Mural) ja luotiin verkkovapaaehtoisuuteen uusia konsepteja (esim. verkkopohjaiset peli- ja

keskusteluillat). 

Rajoitukset eivät tarkoittaneet eristäytymistä, sillä suosituin vapaaehtoistoiminnan muoto oli

sama kuin vuoden 2019 vapaaehtoistoiminnan kyselyssä, eli yhteisö (vapaaehtoistoiminnan

muodot jakautuvat kuuteen osa-alueeseen: yhteisö, vaikuta, vieraile, ole tukena, opi uutta,

ideoi). Poikkeusoloista huolimatta, uusia vapaaehtoisia liittyi mukaan 83 kpl, joista 30% oli

muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Vaikka matkoja ei pystytty tekemään, toiminta edistyi

verkon välityksellä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

2011: 40 kpl 2012: 28 kpl 2013: 47 kpl 2014: 85 kpl 2015: 114 kpl 

2016: 147 kpl 2017: 206 kpl 2018: 254 kpl 2019: 334 kpl 2020: 401 kpl

 Nuoret edistävät omaa ja toisten nuorten mielenterveyttä.

Vapaaehtoistoiminta 2020:

401 vapaaehtoista

83 uutta vapaaehtoista

89 aktiivista vapaaehtoista

484 vapaaehtoistekoa

23 tapahtumaa



Suurin vaikutus koronarajoituksilla oli oppilaitos- ja koulutustoimintaan. Alkuvuoden jälkeen

kouluvierailuja ei voinut enää tehdä, eikä Yeesaamoja voitu syksyllä käynnistää.

Vapautunutta työaikaa suunnattiin materiaalien tuottamiseen ja vuoden aikana valmistuivat

sekä uusi koulutusrakenne että harjoitepankki, joka sisältää mielenterveyttä edistäviä

harjoituksia, joita esim. opettaja tai nuoriso-ohjaaja voi itsenäisesti vetää erilaisille

nuorisoryhmille. Toiminnan kokonaisuutta selkeytettiin vuoden alussa ja työntekijän nimike

muuttui oppilaitos- ja järjestöyhteistyön koordinaattorista oppilaitos- ja koulutustoiminnan

koordinaattoriksi.

Vuonna 2020 myös pyrittiin ennakkoluulottomasti rakentamaan uudenlaista yhteistyötä

koulutusten suhteen ja tutkimaan koulutusten mahdollisuuksia järjestön varainhankinnan

kannalta. Opetushallituksen kanssa valmisteltiin Power of Positivity -koulutusta, jonka

tarkoituksena oli kerätä nuorisotyöntekijöitä ympäri Eurooppaan ja kouluttaa heitä nuorten

mielenterveyden tukemisesta. Valmistelutyöstä maksettiin korvaus, vaikka itse koulutusta ei

lopulta pystytty rajoitusten takia järjestämään. Koulutusyhteistyötä suunniteltiin myös Koala-

ryhmän ja Karva-Kaverit ry:n kanssa, mutta nekin jäivät suunnittelun astelle rajoitusten takia.

Ammattilaisia ja nuorten kanssa toimivia aikuisia koulutettiin Suomen Partiolaisten sekä

Ortodoksisten nuorten liitto kanssa. Näissä koulutuksissa keskityttiin huolen

puheeksiottamiseen nuoren kanssa, ja ne saivat erittäin hyvää palautetta osallistujilta ja

tilaajilta.

OPPILAITOS- & KOULUTUSTOIMINTA
Nuorten osaaminen ja tieto mielenterveyden vahvistamisesta lisääntyy.

Otaniemen lukio 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

Saimaan ammattiopisto Sampo 

Savonlinnan lyseon lukio

Yeesaamot lukuvuonna 2019-2020

7-13v: 20 (2019: 0) 

14-17v: 271 (2019: 1833)

18+: 45 (2019: 405)

Yhteensä: 336 henkilöä (2019: 2276)

Oppilaitostoiminnassa tavoitetut 2020

Yeesi-promot 10 kpl (2019: 32)

Yeesi-pisteet 0 kpl (2019: 4)

Koulutukset ammattilaisille 2 kpl

Etäkoulutus nuorille 1 kpl 

Oppilaitosvierailujen määrä:



Viestinnän osalta vuoden merkkipaaluja olivat uusien nettisivujen julkaisu keväällä sekä

Yeesin Discord alustan lanseeraus syksyllä. Juuri ennen koronarajoitusten alkamista

järjestettiin ensimmäinen Yeesi Talk, jossa puhujana oli Debbie Frances. Syksyllä tehtiin

yhteistyötä myös Diakin kanssa Nuorten digitaaliset tukipolut -työryhmässä. Yhteistyön

tuloksena kehitettiin nuorille suunnattu verkkopalvelu Zekki. Syksyllä Yeesin

varapuheenjohtaja oli Inez TV:n haastattelussa ja toiminnanjohtaja nuorisotyön viikolla

Speaker’s Cornerissa puhujana. 

Vaikuttamistoiminnan vuosi käynnistyi vauhdikkaasti, kun osallistuimme tammikuussa

Nuori2020 tapahtumaan Tampereella. Tapahtuman aikana haastoimme nuorisoalan

ammattilaisia pohtimaan, miten he edistävät nuorten mielenterveyttä työssään. Saimme

kysymykseemme 133 erilaista näkemystä nuorisoalan työntekijöiltä. Helmikuussa

toiminnanjohtajamme puhui Menestyvät järjestöt -tapahtumassa mitä nuorilta nuorille

periaatteeseen sitoutuminen tarkoittaa ja millaisia rakenteita se vaatii toteutuakseen.

Maaliskuussa Nuori yeesiläinen vaikuttaja -kurssi sai rahoitusta, mutta kurssin toteutus siirtyi

rajoitusten takia vuodelle 2021. Syksyllä vaikutettiin budjettiriiheen, jossa käsittelyssä oli

myös järjestöjen rahoitus. Sekä vaikuttamisen- ja viestinnän kannalta suuri takaisku oli, kun

menetimme osa-alueen henkilöstöresurssin keväällä.

VAIKUTTAMINEN & VIESTINTÄ
Nuoret ovat osallistuneet mielenterveyttä koskevaan päätöksentekoon.

Allianssi ry:n hallitus 2020-2022: Senni Moilanen 

AYA FICAN-hankkeen sidosryhmätyöskentely:

Konsta Lindi

Mielenterveyspooli: Aino Rytkönen, Ajak Majok

ja Erika Karstinen 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n liittohallitus

2019–2022: Senni Moilanen

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vaalityöryhmä:

Emmi Benson

Somerajaton kehittäjäraati: Aino Rytkönen

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallitus

2020-2021: Sonja Raunio

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden

neuvottelukunta 2017-2021: Sonja Raunio

Edustukset:

Facebook: 2 421 tykkääjää

Instagram: 2 087 seuraajaa

Twitter: 2 189 seuraajaa

Youtube: 64 tilaajaa

kävijämäärä: 21 310

istunnot: 33 177

Uutiskirjeen tilaajat: 444

Tavoittavuus somessa: 

Tavoittavuus verkkosivuilla:

Tavoittavuus muussa

viestinnässä:



Verkkotyölle haettiin ja saatiin kaivattu lisärahoitus STEAn ylimääräisessä avustushaussa,

jonka avulla Yeesin verkkotyötä pystyttiin laajentamaan esimerkiksi Discordiin. Yhdessä

vapaaehtoisten kanssa kehitetty Yeesin Discord julkaistiin joulukuussa ja alusta osoitti heti

potentiaalinsa matalan kynnyksen toimintaan etänä.

Yeesi Goes Sekasin -toiminta oli edelleen tärkeä verkkotyön muoto, mutta se alkoi

rajoitusten takia toimia etänä. Muutos vaati totuttelua, mutta sai myös positiivista

palautetta, koska sen koettiin madaltavan kynnystä tehdä päivystysvuoroja. Sekasin

toimintaan koulutettiin uusia päivystäjiä kahdesti ja sen lisäksi järjestettiin itsemurhien

ehkäisy koulutus. Kevään poikkeusoloissa päivystämään koulutettiin myös

yhteistyökumppaneiden työntekijöitä ja heidän avullaan chat oli auki keväällä myös

päiväaikoina.

Demin ja Yeesin Mielitekoja -haaste julkaistiin Mielenterveysviikolla marraskuussa.

Tavoitteena oli kasvattaa nuorten ymmärrystä omasta mielenterveydestä ja opettaa

mielenterveystaitoja hauskalla tavalla. Suurin osa sanallisista palautteista oli

positiivisia: haaste herätteli ajattelemaan omaa mielenterveyttä ja haasteen idea ja

toteutustapa koettiin kivaksi. 47 % kertoi, että haaste sai ymmärtämään paremmin omaa

mielenterveyttä.

VERKKOTYÖ
Nuoret tuottavat, jakavat ja saavat tietoa mielenterveyden edistämisestä
sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa.

Tavoitettuja nuoria Yeesin vuorojen

aikana 2434 kpl (2019: 1818 kpl)

Yksilöchattiin päässeet 30 996 (2019:

20 695)

Ryhmächat kertoja yhteensä 201 kpl

(2019: 67 kpl)

Yeesiläisten vapaaehtoisteot

chatissa: 93 (2019: 48 kpl)

Pidetyt koulutukset: 3 kpl (2019: 2 kpl) 

Yeesi goes Sekasin

Tehtäväsuorituksia: 1967 kpl

Osallistujia: 539 kpl

Koko haasteen suorittaneita: 55 kpl

Vastauksia palautekyselyyn: 80 kpl

”Puhuminenkin tuntui raskaalta" 

 Youtube videon näyttökerrat: 11 200 

Yeesin IG julkaisut tavoittivat yhteenä

noin 23 000 henkilöä ja Demin 115 000

henkilöä.

Mielitekoja-haaste (Demi&Yeesi)

39 aktiivista käyttäjää ensimmäisen

kuukauden aikana

Yeesin Discord



JAKSAA, JAKSAA? -HANKE
Toisen asteen opiskelijoiden kokema uupumus vähenee ja opiskeluinto lisääntyy

Vapaaehtoisia mentoreita 28 kpl

Mentoripareja 23 kpl

Mobiilimentoreita 4 kpl

Pidetyt mentorikoulutukset 2 kpl

 nuoria 307 kpl (2019: 150)

 ammattilaisia 238 kpl (2019: 150)

Instagram seuraajia: 642 kpl

Blogeja: 10 kpl

Mentoritoiminta: 

Hankkeessa kohdattu: 

Viestintä: 

Keskustelutilaisuus Oodissa 50

henkilöä (tallenteella 89 toistoa)

Mitä kuuluu? -koulututukset 6 kpl

Kokeilutyöpaja KSYK

NyytiTalk 122 toistoa

NyytiChat: miten selvitä

uupumuksesta

NyytiCast 110 toistoa

Lisäksi mukana 7 muiden tahojen

järjestämässä tilaisuudessa. 

Tapahtumat: 

Kolmivuotisen hankkeen toinen vuosi oli työntäyteinen koronarajoituksista huolimatta. Mitä

kuuluu? -koulutuskokonaisuus pilotointiin vuoden 2020 aikana Kulosaaren yhteiskoulun

lukiossa sekä Variassa. Koulutuksesta luotiin hybridiversio Yeesin verkkosivuille sekä ohjeistus

materiaalin käyttämiseksi osana opetusta. Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa järjestettiin myös

ideointityöpaja opiskeluhuollon saavutettavuuden kehittämisestä.

Mentoritoiminta toteutui suunnitellusti, vaikka osin etänä. Tammikuussa aloitti 12 mentori-

opiskelija-paria ja pilotti jatkui lukuvuoden loppuun asti. Kesäkuussa pidettiin mentoreiden

kanssa kauden päättäjäiset. Syksyllä mentoroinnin aloittivat 11 mentori-opiskelija-paria.

Lisäksi aloitettiin mobiilimentoritoiminnan pilotti, jossa aloitti 4 mentoria. Mobiilimentorointi

tehtiin yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa ja sillä pyrittiin vastaamaan rajoitusten

aiheuttamiin haasteisiin ja opiskelijoiden kasvaneeseen tuen tarpeeseen. Mentoritoiminnan

kautta opittiin mm. armollisuutta itseä kohtaan, stressinhallintaa ja miten tehdä isoja

päätöksiä. Mentorit saivat toiminnasta lisää itseluottamusta sekä –varmuutta ja omien

vuorovaikutustaitojen koettiin kehittyneen. 

Oppijan oikeus – Opettajan taito –hankkeen kanssa yhteistyössä mm. pilotoitiin Jaksaa,

jaksaa? -koulutusta, kehitettiin kolmannen sektorin ja toisen asteen oppilaitosten

kumppanuusmallia sekä julkaistiin podcast. Vuodelle 2021 siirtyi mm. kuormitusmittarin

pilotointi, opiskelijajärjestöaktiivien kouluttaminen ja Jaksaa, jaksaa? -koulutukset

pilottioppilaitotoksissa.



Yhdistys on sen jäsenten muodostama kokonaisuus, joille kuuluu myös ylin päätösvalta

yhdistyksessä. Toimikauden 2020 lopussa yhdistyksessä oli: 131 jäsentä, joista uusia 22, 2

kunniajäsentä, 16 yksityistä kannattajajäsentä ja 3 yrityskannattajajäsentä. Yeesi oli Suomen

nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. Näiden

lisäksi Yeesi oli valtakunnallisuudestaan huolimatta MIELI Suomen Mielenterveys ry:n

paikallisyhdistys, josta erosimme kesällä ja ero astui voimaan vuoden lopussa.

Vaikka yhdistyksen sääntöjen mukaan Yeesin kevätkokous tulee pitää toukokuun loppuun

mennessä, ei se koronarajoitusten vuoksi ollut mahdollista. Yeesin hallitus päätti heti

kokoontumisrajoitusten astuttua voimaan siirtää vuoden 2020 kevätkokouksessa päätettävät

asiat syyskokouksen yhteyteen. 30.4.2020 vahvistettiin laki väliaikaisesta poikkeamisesta

yhdistyslaista, jonka mukaan sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää

30.9.2020 mennessä. Yhdistyksillä, jotka olivat jo siirtäneet kevätkokouksensa pidettäväksi

30.9.2020 jälkeen, ei ollut kuitenkaan tarvetta poikkeuslain vuoksi perua jo tekemiään

päätöksiä kokouksen lykkäämisestä. 30.11.2020 voimaan astuneiden rajoitusten mukaan,

rekisteröityneiden yhdistyksen läsnäoloa edellyttävien kokousten pitäminen kiellettiin. Näin

ollen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin etäyhteydellä 10.12. Sääntöjen edellyttämien

asioiden lisäksi, kokouksessa hyväksyttiin hallituksen jäsenen eropyyntö. Kokouksessa myös

valittiin uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2021-2022.

 YHDISTYS

Senni Moilanen, läsnä 11/17

Pauliina Turunen, läsnä 16/17

Hallitus 2020

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Aino Jolkkonen, läsnä 14/17

Konsta Lindi, läsnä 15/17

Rico Martikainen, läsnä 15/17

Veeti Mieskonen, läsnä 5/17

Tiitus Uusoksa, läsnä 15/17

Celal Yasin Nari, läsnä 13/17

 

Hallituksen varajäsenet

Teresa Bäckström, läsnä 8/17

Kukkamari Gröndahl, läsnä 2/12

(erosi hallituksesta 7.10.)

Katariina Haapanen, läsnä 8/17

Niko Nyholm, läsnä 10/17



Vuosi 2020 oli rekrytointien osalta edellistä rauhallisempi, mutta niitä tehtiin siitä huolimatta

vuoden aikana kolme. Paikka auki -avustusohjelma mahdollisti toimistoassistentin

palkkaamisen 4.5. alkaen. Verkkotyöhön saatu lisärahoitus STEAn ylimääräisessä

avustushaussa mahdollisti kokoaikaisen verkkotyön koordinaattorin ja osa-aikaisen

chatpäivystäjän palkkaamisen kesällä. Uudet tehtävät mahdollistivat luontevien työparien

muodostamisen, joka paransi myös sijaistusmahdollisuuksia. Hetkellisesti työtehtävien

kokonaisuudessa ollut viestinnän ja vaikuttamisen koordinaattorin tehtävä lakkasi, kun siihen

ei saatu rahoitusta.

Poikkeusvuosi oli työhyvinvoinnin kannalta poikkeuksellisen haastava. Äkisti alkanut

eristäytyminen koteihin loi erityisestä painetta mielenterveydelle sekä ergonomialle.

Ketterästi kokeillen tilannetta pyrittiin helpottamaan erilaisilla käytännöillä, kuten

etäaamukahveilla. Syksyllä otimme käyttöön viikkopalavereissa jaksamisjanan, jossa jokainen

arvioi omaa jaksamistaan viikottain. Loppuvuodesta käynnistettiin työhyvinvoinnin

parantamiseen tähtäävä prosessi, joka jatkuu kevään 2021. 

Heinäkuun alussa toteutimme pitkäaikaisen haaveen ja muutimme yhteisiin tiloihin Nyyti ry:n

kanssa. Uusi toimisto sijaitsee Vallilassa, lyhyen kävelymatkan päässä edellisestä toimistosta

Pasilassa. Uudet toimitilat saivat erityistä kiitosta viihtyisyydestä ja hyvästä sisäilmasta. Tilat

eivät valitettavasti päässeet vuoden aikana todelliseen testiin etätyösuosituksen jatkuessa

vuoden loppuun saakka.

HENKILÖSTÖ

Aino Rytkönen (14.9.2020 alkaen)

Ajak Majok (30.4.2020 asti)

Erika Karstinen

Harri Helkiö (4.5.2020 alkaen)

Krista Kokkonen (3.8.2020 alkaen)

Mariia Koistinen (30.9.2020 asti)

Noora Nurminen 

Oona Hänninen

Sonja Raunio

Ville Särkelä 

Työntekijät:

Hanna Hölsö (10/2020-3/2021)

Mira Oikarinen (7.10.-18.12.2020)

Kamilla Fodor (1.6.2020-10.7.2020)

Harjoittelijat: 

Essi Wallius ja Petra Malmi (Opas

Sekasin-ryhmächatissa

päivystäville vapaaehtoisille,

valmistuu 2021) 

Opinnäytetyöt: 



Yhdistyksen perustamisesta lähtien, yhdistyksen rahoitus on ollut nousujohteista, eikä 10.

toimintavuosi tuonut tähän asiaan muutosta. Vuoden kokonaistuotot olivat 416 890,75 euroa.

Toiminnan pääasiallinen rahoittaja oli tänäkin vuonna Sosiaali- ja terveysjärjestöjen

avustuskeskus STEA. Perustoimintaan myönnettiin vuodelle 2020 190 000 euroa, Jaksaa,

jaksaa? -hankkeelle 210 000 euroa, Paikka auki - avustusohjelmasta 50 000 euroa sekä

Nuorten mielenterveyttä tukevaan verkkotyöhön 45 000 euroa. Näiden lisäksi Juhani Härmän

säätiö lahjoitti nuorisotyöhön 10 000 euroa, European Solidarity Corps myönsi "Nuori

yeesiläinen vaikuttaja" -kurssiin 6854,40 euroa ja Insta Group ja Kiilto Family Oy lahjoittivat

Yeesi goes Sekasin -toimintaan 10 000 euroa.

Varainhankintaan perustettiin vuoden alussa hallituksen työryhmä "Money makers". Ryhmän

erityisin saavutus oli rahankeräysluvan hakeminen. Lupa astui voimaan 1.10.2020 ja vuoden

loppuun mennessä keräystuottoa kertyi 7325,82 euroa. Money makers -ryhmä suunnitteli

myös Yeesin jäsenhankintaan liittyviä uudistuksia, kun jäsenrekisterin ylläpitäminen oli vuoden

alusta alkaen siirtynyt MIELI Suomen Mielenterveys ry:ltä Yeesille.

Hallinnon lisäresurssin ansiosta syksyllä 2020 voitiin kilpailuttaa pankki, tilitoimisto ja

työterveys. Yeesi siirtyi vuoden alusta Nordeasta Oma Säästöpankkiin. Yhteistyö Yeesin

kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vuosien ajan huolehtineen Fincount Oy:n (nyk.

Rantalainen Oy) kanssa päättyi vuoden 2020 tilinpäätökseen. Vuoden 2021 alusta

yhdistyksen palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta huolehtii Tulosnurkka Oy.

Työterveyssopimus siirtyi AITO Työterveydestä Heltti Oy:lle.

 TALOUS

2011: 1851,86

2012: 5932,81

2013: 49950,58

2014: 118517,64

2015: 123520,98

2016: 119093,38

2017: 209265,50

2018: 233964,43

2019: 389380,59

2020: 416 890,75

Kokonaistuotot



# Y E E S I N V U O S I 2 0 2 0


