
11/610/2017R/SE c RIMINAl 5ANCTIONS AGENCY

Lääne-Soome kriminaalhoolduspiirkonna

TURU VANGLA 
SISEKORRAEESKIRI
(Turun vankilan järjestyssääntö viroksi)

Jöustub 01.08.2017



SISU

§ 1 ULDSÄTTED...............................................................................................................................3

§ 2 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE............................................................................. 3

§ 3 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL.......................................................................... 3

§ 4 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE JA LOENDUSED............................................... 4

§ 5 TEGEVUSES OSALEMINE JA VABA AJA TEGEVUSED................................................ 4

§ 6 VANGLA KAUPLUSE (=PUHVETI) KASUTAMINE........................................................... 4

§ 7 KOKKUSAAMISED.................................
§ 7.1 Kokkusaamised järelevalve ali.......
§ 7.2 Järelevalve ali lapskokkusaamised
§ 7.3 Kokkusaamised ilma järelevalveta (= Perekokkusaamised).......
§ 7.4 Asjade vastuvötmine kokkusaamisega seoses............................ .

§ 8 TELEFONI KASUTAMINE.........................................................................

§ 9 POSTI SAATMINE......................................................................................

§ 10PUHTUS......................................................................................................

§ 11 OMANDI VALDUSES HOIDMINE..........................................................
§ 11.1 Esemed ja ained, mida ei anta vangi valdusesse.........................
§ 11.2 Eseme voi aine kontrollitavus.......................................................... .
§11.3 Eseme ja aine valdusesse andmist möjutavad muud asjaolud

§ 12 VANGLA OSAKONNAD........................................................................................................ 9

§ 13 UIMASTITE KASUTAMINE JA RAVIMID......................................................................... 10

§ 14 JÖUSTUMINE........................................................................................................................ 10

2(10)

C
O

 00
 

~v
j CT) C

T)
 <J> Oi O

i O
i O

i



§ 1 ULDSÄTTED

Sisekorraeeskiri sisaldab vangistus- ja eeluurimisvangistusseadusi ja vastavalt nendele väljaantud 
sätteid ja määriisi, täpsemaid määräsi vangla territooriumil liikumise ja ruumide lukustatuna 
hoidmise, osakondade, kokkusaamiste ja telefoni kasutuse ning vaha aja korraldamise, omandi 
valduses hoidmise ning muude vastavate vangla sisekorra ulalpidamise ja tegevuste korraldamisega 
seotud uksikute asjaolude kohta.

Vang peab täitma vangla sisekorraeeskirja. Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus 
sisekorraeeskirja rikkumise eest eeldusel, et sisekorraeeskirj as on eraldi märgitud, et kone ali olev 
rikkumine vöib endaga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus ka selle eest, kui ta jätab täitmata 
Kriminaalhooldusasutuse ametniku pädevuse piirides vangla sisekorra voi ohutuse iilal hoidmiseks 
antud uleskutse voi käsu. Selline uleskutse voi käsk vöidakse anda sisekorraeeskirja määruse 
täitmiseks.

§ 2 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE

Vang vöib liikuda ja viibida talle määratud tegevus- ja töökohas, oma elamisosakonnas ning väljas 
liikumiseks, söömiseks ja vaha aja veetmiseks määratud kohas aegadel, mis on märgitud osakonna 
päevakorras. Mujal vanglas voi selle territooriumil liikumine ilma loata on keelatud. Vangi 
liikumise eest mittelubatud territooriumil vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vangil ei tohi olla valduses asju liikudes vangla territooriumil ilma Kriminaalhooldusasutuse 
ametniku antud loata. Määruse vastase käitumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Mittelubatud uhendusepidamine voi selle proovimine teiste vangidega voi vanglast väljapoole on 
keelatud. Vang ei tohi huuda akendest voi saata teistsuguseid sönumeid vangla territooriumil ilma 
personali loata. Määruse vastase käitumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vang ei tohi avada vangla elektriseadmeid voi pistikuid, ja neid nende eesmärgi vastaselt kasutada. 
Määruse vastase käitumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vang ei tohi avada ega eemaldada kambri statsionaarset mööblit voi konstruktsioone. Samuti on 
keelatud vangla personali paigaldatud pitserite eemaldamine konstruktsioonidest, mööblist ning 
vangla elektroonikaseadmetest.

§ 3 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL

Vang peab olema vangla territooriumil asjakohaselt riietunud. Ebaasjakohane riietumine on näiteks 
palja ala- voi ulakehaga esinemine.
Ebaasjakohase riietumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vangil on kohustus kasutada tegevustes olles vangla personali määratud kaitseriideid ja -varustusi.
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§ 4 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE JA LOENDUSED

Kambrite uksed on lukustatud päevakorras määratud aegadel. Yang on kohustatud päevakorra 
kohasel loendusel kohal olema. Juhul kui vang on kambrite uste sulgemisel voi loenduse ajal ilma 
aktsepteeritava pöhjenduseta mujal kui oma kambris voi mujal loenduseks näidatud kohas, vöidakse 
talle määrätä distsiplinaarkaristus.

Vang on kohustatud sulgema oma kambri ukse sealt lahkudes.

§ 5 TEGEVUSES OSALEMINE JA VABA AJA TEGEVUSED

Vangla raamatukoguteenused on kasutuses päevakorras nimetatud aegadel ja selles täpsemalt 
määratud viisil. Vangide, kes ei saa raamatukogusse minna, raamatukogus käimiste eest 
hoolitsetakse asj aaj amisblanketil.

Turu vanglas korraldatakse vaba-aja tegevustena mh liikumist, meisterdamist, ja puutööd. Lisaks 
korraldatakse vanglas periooditi SPR-, AA-,NA- ning piibliringi. Turu vanglas on kirik ja 
vaimuliku töö eest vastutab vangla pastor. Osalemine vaba aja tegevuses toimub tegevustesse 
registreerudes osakonna personalilt saadavate juhiste ja osakonna päevakorra kohaselt.

Töötegevuse töökohad on uksusest ja osakonnast söltuvalt puu-, pinnaviimistlus-, metalli-, 
raamatuköitmise-, sadulsepa-, ja majapidamistööd ehk koristus- ja pesupesemiseulesanded ning 
naiste osakonnas kudumis- ja ömblustööd. Töötegevus on lisaks mööbli parandus- ja 
restaureerimistöö ning käsi-ja kunstitöö.

Vanglas korraldatakse öpetust perioodiliselt mh koos väljaspoolsete öppeasutustega. Vangile 
vöidakse anda luba kambris toimuvaks iseseisvaks öppeks.

Vanglas korraldatakse ka uimastirehabilitatsiooni ning eluhaldamist ja kuritegelikku eluviisi 
möjutavat tegevust.

§ 6 VANGLA KAUPLUSE (=PUHVETI) KASUTAMINE

Vang tohib kord nädalas elamisosakonna päevakorrast selguvatel aegadel osta vangla puhvetist 
tootevaliku kohaseid tooteid.

Nendest osakondadest, millest ei ole vöimalust puhvetisse minna, toimub ostmine 
asj aaj amisblanketil. Vangla maj andusmeister toimetab vangile osakondade valvurite vahendusel 
tellimislehtede kohased tooted.
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§ 7 KOKKUSAAMISED

§ 7.1 Kokkusaamised järelevalve ali

Kokkusaamisi korraldatakse laupäeviti ja puhapäeviti. Vangil on vöimalus kohtuda oma 
lähedastega kord nädalas, kas laupäeval voi piihapäeval. Kokkusaamised korraldatakse kl. 09:00 - 
12:00 vahelisel ajal ja kokkusaamisaeg määratakse vangla vastavalt vangi elamisosakonda 
paigutusele (Vaata täpsemalt punkt § 12 - Vangla osakonnad).

Kokkusaamise kestvus on 40 minutit. Vangiga kokku saama vöivad korraga tulla abikaasa ja 
samasse pereleibkonda kuuluvad lapsed voi maksimaalselt kaks (2) muud kokkusaajat. Vang peab 
teatama kokkusaamisblanketil aegsasti ja hiljemalt kokkusaamisele eelnevaks kolmapäevaks kl 
12.00 kokkusaajate nimed ja sunniajad. Vang märgib kokkusaamisblanketile oma elamisosakonna. 
Blankett toimetatakse kokkusaajate registrit käsitlevale ametnikule. Puudulikult täidetud blankett 
tagastatakse täiendamiseks

Vang hoolitseb antud kokkusaamisaja teatamise eest kokkusaajale. Kokkusaajad peavad 
registreeruma ja olema kohal vangla peaväravas hiljemalt 10 minutit enne kokkusaamise algamist. 
Kokkusaaja peab oma isikut töendama ja talle vöidakse teha turvakontroll. Kokkusaamisruume 
valvatakse ka kaameraga, millest teatatakse kaamerapildimärkega kokkusaamisruumi seinal.

Kokkusaamisolukorras kokkusaaja ja vang ei tohi hoida märkmete tegemise vahendeid voi 
vahendada kirjalikke sönumeid ilma personali loata.

Vang ja kokkusaaja ei tohi teineteist puudutada kokkusaamise ajal.

Vangla lapskokkusaamisruumis korraldatakse kokkusaamisi ka alaealistele vangidele ja nende 
hooldajatele, vanematele voi vanavanematele. Kokkusaamistel ei ole eri puudutamiskeeldu.

Juhul kui vang rikub kokkusaamise tingimusi, vöidakse talle määrätä distsiplinaarkaristus ja / voi 
kokkusaamine vöidakse katkestada.

§ 7.2 Järelevalve ali lapskokkusaamised

Vanglas korraldatakse järelevalve ali lapskokkusaamisi alla 15-aastastele lastele voi lapselastele. 
Kokkusaamise ajal on lapsel vöimalus puudutada oma vanemat / vanavanemat.

Kokkusaamisele registreeritakse nagu §-s 7.1 nimetatud järelevalve ali kokkusaamistele.

§ 7.3 Kokkusaamised ilma järelevalveta (= Perekokkusaamised)

Turu vanglas on kaks ilma järelevalveta perekokkusaamisruumi. Perekokkusaamisi korraldatakse 
iga päev ja need algavad köige varem kl. 9:30 ja löppevad hiljemalt kl. 14:30. Perekokkusaamisi 
aktsepteeritakse umbes kord kuus ja need on möeldud esmajärjekorras neile vangidele, kes ei käi 
lahkumislubadega. Perekokkusaamisi taotletakse eraldi blanketil.

Perekokkusaamiseruumid on suitsuvabad ja suitsetamine on keelatud kokkusaajal ja vangil. 
Perekokkusaamiseruumi mahub korraga maksimaalselt 5 isikut.
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§ 7.4 Asjade vastuvötmine kokkusaamisega seoses

Yang vöib vötta vastu voi ule anda vähese koguse asju kokkusaamispäeval, mitte siiski tegelikus 
kokkusaamisolukorras. Kui vang soovib kokkusaajale asju ule anda, peab ta personaliga iihendust 
vötma aegsasti enne kokkusaamispäeva. Vang vöib vötta vastu maksimaalselt 2 tk ajakirju ja 
ajalehti. Vangile ule antav omand peab olema koguseliselt ja olemuselt selline, et seda vöidakse 
löhkumata kontrollida.

Vastuvöetava omandi- koguse möistlikkust hinnatakse vörreldes vangi valduses ja laos oleva 
omandi kogusega ning vöttes arvesse tema eluruumi asjade säilitusvöimalused ja -ruumid ning 
tuleohutusega seotud vaatepunktid. Kokkusaaja vöib jätta asju ainult kokkusaadavale vangile ja 
asjadest peab selguma nii kokkusaaja kui vangi nimi.

Vangla ei vöta vastu sularaha, väljä arvatud trahvi muutmise vangistuskaristuseks maksmiseks 
möeldud raha. Raha vöib ule kanda vangi isiklikule arvele.

§ 8 TELEFONI KASUTAMINE

Iga vang saab telefonile isiklikud tunnused, mis on möeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja 
tunnuseid ei tohi teise isiku kasutusse ule anda.

Telefoni kasutamise tingimuseks on, et vang teatab personalile eelnevalt numbrid ja isikud selleks 
ettenähtud blanketil. Numbrid, mida vöib olla maksimaalselt 20 tk, salvestatakse telefonisusteemi.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, juhul kui ta annab vale andmeid telefoninumbritest 
voi kone vastuvötjatest, annab isiklikud tunnused teise isiku kasutusse voi kasutab teise isiklikke 
tunnuseid.

§ 9 POSTI SAATMINE

Vanglast saadetavale kirjale, muule postisaadetisele ja sönumile tuleb märkida nähtavale saatja 
nimi. Reegel ei puuduta vangla tegevuse ule järelevalvet teostavatele ametnikele ja inimöiguste 
teostumise ule järelevalvet teostavatele instantsidele adresseeritud kirju.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, kui ta paneb eespool märgitud saadetise osakonna 
postkasti ilma, et sellele on märgitud saatja nimi, kui ei ole tegemist järelevalveametile 
adresseeritud kirjaga.

Juhul kui vang proovib viia voi anda teisele vangile viimiseks kirja voi muu postisaadetise voi 
sönumi vangla posti kontrollist mööda, vöidakse talle määrätä selle eest distsiplinaarkaristus.

Vangile vöib saata vanglasse e-posti. E-kiri trukitakse väljä ja toimetatakse vangile paberkandjal. E- 
kiri vöib olla maksimaalselt kaks lehekulge pikk. Manuses olevad failid ei tule kohale. E-kirja 
tekstiosasi peab selguma e-kirja saatja ning adressaadi nimi. Saatja peab kirjutama e-posti 
pealkirjaväljale e-kirja adressaadi ehk vangi ees- ja perekonnanime. Lisaks peab saatja kirjutama 
oma ees- ja perekonnanime e-kirja sisuväljale.
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§ 10 PUHTUS

Pilte, plakateid ja muid esemeid vöib kinnitada ainult elutoa seinal olevale kinnitusalusele.

Suitsetamine mujal kui kambris, väljas voi suitsetamiseks eraldi osutatud kohas on keelatud.

Elektriseadmest tuleb vool väljä lulitada, kui seda ei kasutata.

Kambrisisustus tuleb hoida heas korras ja sisustusloendi järgses korras.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, kui ta rikub ulel olevaid määrusi.

Esemeid tuleb säilitada kappides ja muudes nendele reserveeritud säilitusruumides. Isiklikke 
elektroonikaseadmeid on vöimalik säilitada kambrilaual, ulejäänud omandit tuleb säilitada 
säilitusruumides.

§ 11 OMANDI VALDUSES HOIDMINE 

§ 11.1 Esemed ja ained, mida ei anta vangi valdusesse

Vangistusseaduse ptk 9 ja eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 § 1 lg 1 punkti 1 kohaselt vangi 
valdusesse ei anta esemeid voi aineid, millest tekib ohtu isiku turvalisusele. Sellised on lisaks läske
jä terariistadele, löhkeainetele ja gaasipihustitele mh. survegaasiga aerosooltooted ja murgid. 
Sellised on ka kemikaalid, mille aineuhend vöimaldab löhkeainete valmistamist, nagu 
vesinikperoksiidi sisaldavad juuksevärvid ning liitiumpatareid. Sellised on samuti mh. 
teravaotsalised käärid ning sustlanöelad ja sustlad, mida vangla tervishoiupersonal ei ole vangile 
andnud.

Vangistusseaduse ptk 9 ja eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 § 1 lg 1 punkti 2 kohaselt vangi 
valdusesse ei anta esemeid voi aineid, mis sobivad eriti omandi kahjustamiseks. Sellised on mh. 
omandi lammutamiseks sobivad tööriistad.

Vangistusseaduse ptk 9 ja eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 § 1 lg 1 punkti 3 kohaselt vangi 
valdusesse ei anta esemeid voi aineid, millest tekib erilist kahju vangla avalikule korrale. Sellised 
erilist kahju tekitavad esemed voi ained on mh.

1) andmete ja pildi salvestamiseks sobivad seadmed. Sellised seadmed on mh. arvutid, 
kaamerad, videokaamerad, MP3-mängijad ja osa mängukonsoolidest. Keelatud on 
kövaketast sisaldavad seadmed ning eraldi mälud.

2) elektroonilist sidepidamist vöimaldavad seadmed. Sellised seadmed on mh. 
mobiiltelefonid ja nende abivahendid nagu laadurid, raadiotelefonid ja osa 
mängukonsoolidest. Keelatud on ka esemed, mida kasutatakse elektroonilise uhenduse 
moodustamiseks nagu sim-kaardid ja USB-modemid (nö. netipulgad) ning taldrik- ja 
muud eri antennid. Keelatud on ka esemed, mille kasutamine on tihedalt seotud 
elektroonilises sides kasutatavate seadmetega.
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3) seadmed, mis sobivad ametivöimude raadioside kuulamiseks ja jälgimiseks voi 
muidu ametivöimude tegevuse jälgimiseks. Sellised on mh. raadiotelefonid, 
liikumisandurid, raadiolainete levi detektorid, ja raadiolainetel toimivad körvaklapid. 
Keelatud on ka pikksilmad ja muud jälgimiseks sobivad optilised seadmed.

4) tervise- voi puhtusekahjustusi voi tuleohutusriski tekitavad ained ja esemed. 
Sellised on mh. tätoveerimis-ja augustusvahendid, loomad, taimed ning kiiunlad.

5) muul viisil vangla uldist korda ohustavad esemed. Sellised on mh. relvajäljendid, 
vöitlus- ja pögenemisvahendid ning kuritegelike organisatsioonide ja ruhmade 
tunnustega varustatud esemed.

Vangi valdusse antud esemete muutmine vägivallategudeks paremini sobivateks on keelatud. 
Sellega möeldakse mh. löögiriistaks sohiva eseme nagu hambaharja teritamist voi käepideme 
valmistamist pliiatsile.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, kui tema valdusest leitakse eespool mainitud 
esemeid voi aineid.

§ 11.2 Eseme vöi aine kontrollitavus

Vangistusseaduse ptk 9 ja eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 § 1 lg 1 punkti 4 kohaselt vangi 
valdusesse ei anta esemeid vöi aineid, mida ei vöi möistliku vaevata vöi neid kahjustamata 
kontrollida. Sellised on mh. nö. pöletatud cd-plaate, toidulisandid, loodustooted ja vitamiinid. 
Sellised on ka väljapoolt vanglat toodud hugieeni- ja kosmeetikatooted, toiduained ning 
tubakatooted ja -tarvikud.

Hugieeni- ja kosmeetikatooted, toiduained ning tubakatooted ja -tarvikud tuleb hankida vangla 
kauplusest vöi muidu vangla vahendusel. Juhul, kui vang vötab nimetatud tooteid kaasa vanglast 
väljapoole, olles ilma Kriminaalhooldusasutuse personali järelevalveta, siis ei anta neid tema 
valdusesse vanglasse tagasitulekul.

Kontrollimme peab olema vöimalik teha ilma omandile tekitatava kahjuta. Valdusesse antavad 
esemed peavad olema struktuurilt sellised, et need ei sohi omalt poolt keelatud esemete vöi ainete 
peitmiseks.

Elektriseadme valdusesse andmise eelduseks on, et seade on kinnitatud tuupi, selle korpus on terve 
ja et sellel on identifitseerimisnumber. Esemele kontrollimisel kinnitatud pitsereid ja 
identifitseerimisandmeid ei tohi ära vötta vöi kahjustada. Vangile vöidakse määrätä 
distsiplinaarkaristus pitserite äravötmise vöi kahjustamise eest.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus selle eest, kui ta proovib viia esemeid vanglasse 
kontrollimist vältides.

§11.3 Eseme ja aine valdusesse andmist möjutavad muud asjaolud

Vang vöib saada oma valdusesse ainult möistliku koguse tarbeesemeid. Valdusesse antavate 
tarbeesemete kogus peab olema selline, et need mahuvad säilitamiseks kambri säilitusruumidesse 
selleks ettenähtud kohtadesse.
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Kambrid on valmis möbleeritud ja vangi valdusesse ei anta oma sisustusesemeid, nagu vaipu voi 
kardinaid.

Tsiviilomandit vöib tuua vangile, kellega kokku saadakse kokkusaamisega seoses.

Omandi valduses hoidmist puudutavad määrused ei puuduta neid esemeid ja aineid, mis on antud 
vangi valdusesse enne sisekorraeeskirja jöustumist. Juhul, kui vang viiakse ule teise vanglasse, 
järgitakse vastuvötvas vanglas iileviimise ajal kehtivaid valduses hoidmise määrusi.

§ 12 VANG LA OSAKONNAD

KAMBRIEHITIS 103
1. KORRUS
Naisvangide osakond ja eraldusosakond 
Kokkusaamised laupäeviti kl. 12:00 - 12:40

Eraldusosakonnas distsiplinaarkaristusel ja eeluurimise pöhjusel olevad vöivad helistada ainult 
advokaadile voi erandjuhul muudele ka kriminaalhooldusulemuse loal.
Valduses hoidmise öiguseid piiratud.

2. KORRUS
Tegevuslik ja eeluurimisvangide osakond 
Kokkusaamised laupäeviti kl. 11:00 -11:40

3. KORRUS
Tegevuslik ja rootsikeelsete vangide osakond 
Kokkusaamised laupäeviti kl. 10:00 - 10:40

4. KORRUS
Eriosakond, kus tegevus toimub väikeruhmades 
Kokkusaamised laupäeviti kl. 9:00 - 9:40

KAMBRIEHITIS 104
1. KORRUS
Vangla saabumis-, eranlus-ja igapäevase toetuse osakond ning polikliinik 
Kokkusaamisedpuhapäeviti kl. 11:00-11:40

Eraldusosakonnas distsiplinaarkaristusel ja eeluurimise pöhjusel olevad vöivad helistada ainult 
advokaadile vöi erandjuhul muudele ka kriminaalhooldusulemuse loal. Valduses hoidmise öiguseid 
piiratud.

2. KORRUS
Uimastirehabilitatsiooni-, tegevuslik- ning noorte osakond 
Kokkusaamised puhapäeviti kl. 10:00 - 10:40

3. KORRUS
Eriosakond, kus tegevus toimub väikeruhmades 
Kokkusaamised puhapäeviti kl. 9:00 - 9:40
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REISIKAMBRIOSAKOND
Reisikambritena toimivad vajadusel ka Turu psuhhiaatrilises vangihaiglas asuvad eralduskambrid. 
Valduses hoidmise öiguseid piiratud.

VABANEVATE OSAKOND 
Kokkusaamised puhapäeviti kl. 12:00 - 12:40

Yang ei tohi oma valduses hoida, vahendada, kasutada ega valmistada alkoholi, muud uimastavat 
ainet, kriminaalseadustiku ptk 44 §-s 16 möeldud dopingaineid ega narkootilise aine kasutuseks voi 
käitlemiseks möeldud esemeid. Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus eespool mainitud 
ainete ja esemete valduses hoidmise, vahendamise, kasutamise voi valmistamise eest.

Uimastitesti manipuleerimise voi selle katse eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vangi valduses ei tohi olla ravimeid, ilma vanglas toimiva tervishoiuuksuse arsti voi medöe loata. 
Ravimeid peab säilitama nende jaoks möeldud dosaatorites ja kottides. Ravimite omavolilise 
valduses hoidmise ja muude ravimite väärkasutamise ning reeglite vastase säilitamise eest vöidakse 
määrätä distsiplinaarkaristus.

Käesolev sisekorraeeskiri jöustub 01.08.2017 ja tuhistab varem kehtinud, 27.05.2013 jöustunud 
Turu vangla sisekorraeeskirja.

05.07.2017 Tamperes

§ 13 UIMASTITE KASUTAMINE JA RAVIMID

§14 JÖUSTUMINE

Petteri Kaleva
Direktori asetäitj a,maj andusulem
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