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VALLAN SUUNNAN HALLITUS

Vallan Suunnan jäsenmaksu on aikuisilta 25 euroa; lapsilta ja nuorilta (alle
16 v.) 7 euroa; perhemaksu 40 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa mukana
seuraavalla tilisiirtolomakkeella; muista käyttää viitenumeroa.
Jos jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä seuran toimihenkilöille.
Seuran jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa seuran toimihenkilöille
ja suorittamalla jäsenmaksun pankkiin. Vallan Suunnan tilinumero on:
FI67 5037 0520 0951 06

Katso myös ValSun internetsivut:

www.vallansuunta.net

JÄSENMAKSU

Puheenjohtaja, tiedotus
Maija Hall, 0400767675, maija.hall@gmail.com
Varapuheenjohtaja, kartoitus, kilpailutoiminta
Pertti Järvistö, 0449821419, pertti.jarvisto@dnainternet.net
Talous, internetsivut, kalusto, kuntorastit
Kai Hakanen, 026741369, kai50@iki.fi
Sihteeri, tiedotus
Mirka Reitti, 0445618774, mirka.reitti@hotmail.fi
Nuorisotoiminta
Outi Priia, 0442050083, outi.priia@gmail.com
Kuntosuunnistus, kartoitus
Joonas Pohjala, 0445346972, joonas.pohjala@gmail.com

Vallan Suunnan perustaja Immo Teräs

Vallan Suunnan ensimmäisen johtokunnan
puheenjohtajana vuonna 1950 toimi Immo
Teräs, joka sittemmin toimi useita vuosia
Suomen Suunnistusliiton puheenjohtajana.
Muut johtokunnan jäsenet olivat vara
puheenjohtaja Esko Huhtala, sihteeri
rahastonhoitaja Maija Halonen, jäsenet Matti
Krannila, Jyrki Siura, Hilkka Anttila, Irma
Nieminen sekä varajäsenet Kirsti Uotila ja
Valde Mäntyvaara.



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tämän toimintavuoden piti olla seuran 70vuotisjuhlien vuoksi
ikimuistoinen. Ja ikimuistoinen tämä toimintavuosi onkin. Ei pelkästään
juhlavuoden vaan tämänhetkisen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. COVID
19 on muuttanut arkeamme ja rajoittanut mahdollisuuksiamme. Vaikka
jouduimmekin laittamaan nuorten toiminnan tauolle ja siirtämään keväälle
suunnitellut juhlakisat, meille suunnistajille tämä aika ei näyttäydy
pelkästään negatiivisessa valossa. Usean vuoden ajan olemme miettineet,
miten saisimme kannustettua paikalliset rasteille, ja ketterästi muuntautuneen
kuntorastitoiminnan myötä tämä ihme on nyt tapahtunut – kymmenien sijasta
kuntorastikävijät lasketaan sadoissa siitäkin huolimatta, että viime vuonna
kuntorasteja järjestettiin Harjavallassa joka kolmas viikko ja tänä keväänä
joka viikko.

Muutokset kevään ja koko vuoden toiminnassa selittävät myös sen, miksi
tämä jo perinteinen seuratiedote postitetaan normaalia myöhemmin.
Vieläkään emme tiedä, millaisella aikataululla ryhmätoimintaa ja tapahtumia
voidaan järjestää. Aikuisten suunnistuskoulu ja lasten oravapolkukoulut
pidetään syksyllä, jos kokoontumiset ovat silloin mahdollisia. Niiden sekä
kuntorastien ja muiden aktiviteettien osalta pyydämme tarkkailemaan seuran
nettisivuja ja Facebookryhmää. Omatoimirastit ovat suosiosta johtuen
tulleet entisten tyylisten kuntorastien rinnalle jäädäkseen. Näin asioiden
pitääkin toimia: seura muuntautuu harrastajien elämään ja tarpeisiin.

On ilo olla mukana näin muuntautumiskykyisessä ja aktiivisessa seurassa.
Omatoimirastit saatiin yhteistyössä kokemäkeläisten kanssa käyntiin
pikavauhtia muiden harrastusmahdollisuuksien rajoittuessa. Uusia
vapaaehtoisia ratamestareita löytyi, kun kuntorastitapahtumien määrää
lisättiin. Tiedotusideoita tupsahtelee milloin mistäkin suunnasta. Kiitos
kaikille, jotka ovat jollain tavoin edistäneet seuran toimintaa! Miten sinä
tahdot olla mukana?

Maija Hall



Olen Maija Hall, Harjavallan Pirilästä kotoisin oleva kahden
teinitytön äiti ja Vallan Suunnan puheenjohtaja. Työskentelen
teollisuudessa myyntiin liittyvissä tehtävissä. Ensikosketus
suunnistukseen on tullut koulussa ja partiossa, omien
harrastuksieni joukkoon suunnistus pääsi kuntoliikunnan
muodossa aikuisiällä. Liikunnan lisäksi Vallan Suunnassa
ilahduttaa rempseä ja huumorintajuinen ilmapiiri sekä
yhteinen visio. Toivon, että voimme tulevaisuudessa tarjota
myös suunnistuksen erikoislajien (esim. tarkkuussuunnistus ja pyöräsuunnistus)
kokeilumahdollisuuksia.

Olen Pertti Järvistö, 69vuotias eläkkeellä oleva kehitysinsinööri. Naimisissa Sirpan
kanssa 42 v. Kolme poikaa ja 4 lastenlasta. Isä opetti suunnistamaan, kun olin 10
vuotias. Kilpailuura alkoi Raumalla ja heti palkinnoille Rastilukon kansallisissa
Rihtniemessä.
Kun isä oli pitkään puheenjohtaja, niin seuran asiat olivat
lähellä. Olenkin myös itse ollut sekä puheenjohtajana että
sihteerinä. Välillä olin 7 v. Siikaisissa, missä käynnistin Sisun
suunnistuksen. Ratamestarina olen toiminut kymmenissä
kilpailuissa, kohokohtana SMyösuunnistuksen valvojan
tehtävä Merikarvialla. Kun töissä insinöörinä suunnittelin cad
ohjelmistolla tuotteita, koneita ja työkaluja, tuli karttojen valmistus luonnostaan
jäädessäni eläkkeelle. Karttoja on valmistunut 20.
Suunnistus on ollut minulle kunnon hoitamisen väline, missä luonto ja liikunta
kohtaavat. Jukolan viestin olen juossut 23 kertaa. Hienoa että on saanut olla hienon
lajin parissa mukana.

Olen Kai Hakanen. Suunnistuksen aloitin opiskeluaikoinani 1970luvulla Turku
rasteilla. En kuitenkaan ole syntyjäni turkulainen vaan porilainen.
Vallan Suunnan jäseneksi liityin muistaakseni 1979. Olen
kuntosuunnistaja, mutta osallistun myös kilpailuihin, sillä ne tuovat
mukavaa vaihtelua kuntosuunnistusten lomaan. Kilpailumenestys
ei ole ollut kovinkaan hyvä, sillä kilpailen lähinnä kuntoilumielessä.
Jatkan kuitenkin kilpailemista niin kauan kuin terveys sallii pitäen
mielessä vanhan valsulaisen viisauden: "Vasta sitten kun olet
tullut suunnistuskilpailuissa kolme kertaa peräkkäin viimeiseksi,
kannattaa harkita kilpailemisen lopettamista."
Vallan Suunnan hallituksen jäseneksi tulin ensimmäisen kerran 1983. Tehtävät ovat
vaihdelleet nuorisoohjaajasta sihteeriin, puheenjohtajaan, tiedottajaan ja
rahastonhoitajaan. ValSun internetsivuja olen ylläpitänyt vuodesta 2002 lähtien ja
rahastonhoitajana olen toiminut vuodesta 2005.

HALLITUKSEN ESITTELY



Olen Mirka Reitti, harjavaltalainen paluumuuttaja ja opettaja. Suunnistuksen pariin olen
päätynyt geokätköilyn kautta, kun työkaverini totesi,
että alkaa sinunkin olla jo aika kokeilla ihan oikeaa
suunnistamista. Aikuisten alkeiskurssilla huomasin yllättäen,
että vanhan opettajani Jukka Tuomisen mainiot opit
parinkymmenen vuoden takaa olivatkin edelleen hyvin mielessä
ja siitä se sitten lähti. Harrastaminen minulla on rauhallista
kävelyä löytämisen riemusta ja luonnosta nauttien. Työasioista
palautuu suunnistaessa hienosti, sillä niitä ei suunnistaessa paljon ehdi
miettiä  tai ainakin se kostautuu nopeasti! Arkeen vaikuttavasta lihassairaudestani
johtuen esteetön liikunta ym. on lähellä sydäntäni. Suunnistus sopiikin yllättävän monelle,
ja haluan kannustaa kaikkia kokeilemaan!

Olen Outi Priia, harjavaltalainen ValSun kasvatti. Vanhempani
veivät minut ja sisareni oravapolkukouluun 1990luvun
alkupuolella, ja pian koko perhe harrasti suunnistusta.
Kiersimme vuosien varrella monet kisat ja rastiviikot, ja niistä
on rakkaat muistot! Nyt harrastus on saanut uuden muodon,
kun toimin seuran nuorisovastaavana ja oravapolkukoulun
ohjaajana. Työkseni toimin erityisryhmien asumispalveluissa
esimiehenä. Suunnistuksen lisäksi harrastan mm. hiihtoa, lenkkeilyä,
vanhan taloni remontointia, ja harmonikkakin soi silloin tällöin.
Terveiseni seuran jäsenille: Suunnistus on upea ja kehittävä harrastus. Haluan kiittää
erityisesti kaikkia vanhempia, jotka tukevat lapsiaan ja nuoriaan harrastamisessa ja
kannustan koko perhettä lähtemään mukaan!

Olen Joonas Pohjala, nakkilalaistunut, mutta alkujani harjavaltalainen ValSun kasvatti.
Meillä on vähän sukuvikaa suunnistukseen, ja niin meidätkin velipojan
kanssa aikoinaan vietiin oravapolkukouluun. En oikeastaan edes
muista milloin olen aloittanut, vaan suunnistuskarttoja on pyörinyt
keittiön pöydällä jo lapsuudestani alkaen. En ole koskaan omannut
suurta kilpailuviettiä ja junnuna olenkin kuulemma suunnistanut
periaatteilla "mahdollisimman vähin askelin" ja "ei saa tulla hiki".
Ensimmäinen taitaa päteä vieläkin... Opiskeluaikoina samosin
EteläKarjalan maastoja ja loppuvuodesta 2018 palasin idän reissulta
saaliinani vaimoni Anni sekä DI:n paperit. Nykyään meidät kiireisinä
pitää keväällä 2019 syntynyt poikamme Leevi.
Suunnistuksen pariin minua vetää luonnossa liikkuminen ja löytämisen riemu, se luo
mainion kontrastin työlleni ohjelmistojen kehityksen parissa. Nykyään harrastan lähinnä
kuntoilun vuoksi, mutta Jukolassa on tullut käytyä ahkerasti viime vuosina. ValSun
hallituksessa vastaan kuntosuunnistuksesta, mutta minuun törmää myös aikuisten
suunnistuskoulun ja nuorisotoiminnan parissa. Lukijoille toivotan rastirikasta kesää!



Pv Pvm Paikka ja opastus (huom!) Seura Ratamestari

to 26.3. Seuratalo, Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
su 29.3. (Satakunnantie 298) Ari Uotila
to 2.4. Pitkäjärvi, mt 2140 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
su 5.4. (Köyliöntie 541) Timo Koivisto
to 2.4. Tanssihalli V2, kt 43 Harjavalta ValSu Omatoimisuunnistus
su 5.4. (Liikuntatie 1) Joonas Pohjala
to 9.4. Järilän hiihtomaja, mt 2194 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 13.4. (Järilänvuorentie 232) Krista Sankari
to 9.4. Satalinna, mt 2440 Harjavalta–Nakkila ValSu Omatoimisuunnistus
ma 13.4. (Pohjoisrannantie 865) Wilma ja Ninni Hall
to 16.4. Pitkäjärvi, mt 2140 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 20.4. (Köyliöntie 541) Kaisa Malinen
to 16.4. Pirkkalan koulu, mt 2440 Harjavalta– ValSu Omatoimisuunnistus
ma 20.4. Nakkila (Pohjoisrannantie 629) Raul Soe
to 23.4. Huovintie, mt 12791 Harjavalta ValSu Omatoimisuunnistus
ma 27.4. (Voitoistentie 170) Joonas Pohjala
to 23.4. Jokkisrata, mt 12804 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 27.4. (Ronkantie 84) Jukka Halme
to 30.4. Museo, mt 2463 Harjavalta–Kokemäki ValSu Omatoimisuunnistus
ma 4.5. (Satakunnantie 35) Matti Collin
to 30.4. Palojärven laavu, mt 2194 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 4.5. (Järilänvuorentie 308) Kari Myllymäki
to 7.5. Kiusalan aukee, mt 2440 Harjavalta– ValSu Omatoimisuunnistus
ma 11.5. Nakkila, (Pohjoisrannantie 1026) Maija Hall
to 7.5. Tulkkila, Seuratalon parkkipaikka KoKV Omatoimisuunnistus
ma 11.5. Kokemäki Timo Koivisto
to 14.5. Sortti, kt 43 Harjavalta ValSu Omatoimisuunnistus
ma 18.5. (Eurantie 433) Seija Peurakoski
to 14.5. Jäähalli, Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 18.5. (Urheilutie 24) Jukka Halme
to 21.5. Koirakorventie, mt 2440 Harjavalta ValSu Omatoimisuunnistus
ma 25.5. (Pohjoisrannantie 815) Kari RintaSuksi
to 21.5. Järilän hiihtomaja, mt 2194 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 25.5. (Järilänvuorentie 232) ?
to 28.5. Riste, Jokkisrata, mt 12804 Kokemäki KoKV Omatoimisuunnistus
ma 1.6. (Ronkantie 84) Arto Pynnö

la 6.6. Äimäsuo, mt 12791 Harjavalta ValSu Matti Collin

(Voitoistentie 169)
la 27.6. Santamaa, vt 2 Kokemäki KoKV Timo Koivisto

KUNTORASTIT 2020
Koronavirusepidemian takia huhtikuun ja toukokuun tapahtumat on korvattu
Omatoimisuunnistustapahtumilla. Muutoksia voi tulla, joten seuraa ValSun
nettisivuja: www.vallansuunta.net

1. OTA SUUNNISTUSKARTTA LAATIKOSTA
2. TEE HALUAMASI PITUINEN SUUNNISTUSLENKKI
3. MAKSA 4 € KARTTAMAKSU SEURAN TILILLE

Tilinumero löytyy kartasta  Vallan Suunnan jäsenet, lapset ja nuoret (alle 21 v.) voivat suunnistaa
ilman karttamaksua
4. RASTIT OVAT MAASTOSSA TORSTAISTA MAANANTAIHIN



Vallan Suunnan kuntorastit järjestetään Jokilaakson kuntorastien yhteydessä
lauantaisin.
Osallistumismaksu 6 €. Lapset ja nuoret (alle 21 v.) ilmaiseksi. Sarjaliput 5 kpl
25 €. Maksuvälineiksi käyvät myös Smartumliikuntasetelit, SmartumPay ja
ePassi. ValSu ei peri maksua jäseniltään omissa tapahtumissaan.
LÄHTÖAIKA ON LAUANTAISIN KLO 10–11.30.
Karttamyynti
Karttamyynnistä saat kartan sekä muun tarvitsemasi materiaalin.
Kerro karttamyynnissä, jos tarvitset opastusta.
Ratavaihtoehtoja on normaalisti 4 kpl, joista lyhin 1–2 km rata on erittäin helppo ja 2–3 km rata hel
pohko. Vaativia ratoja ovat 4–6 km sekä 5–7 km, ne on tarkoitettu kokeneemmille suunnistajille. Valit
se kuntoasi ja taitojasi vastaava rata, voit halutessasi kiertää reitin myös kaksin tai pienessä
ryhmässä.
Radat on painettu valmiiksi karttoihin. Rastimääritteet on tulostettu kartalle, eikä niitä ole saatavilla
erillisinä. Jos haluat ajan tuloksiin, tarvitset Emitkilpailukortin.
Jos sinulla ei ole omaa Emitkilpailukorttia, voit vuokrata sellaisen karttamyynnistä.
Tulokset löytyvät tapahtuman jälkeen internetsivuilta: www.vallansuunta.net

(Pääväytä 333)
la 4.7. SavirapakkoKodike, mt 2460 Harja ValSu Kai Hakanen

valta (Kettulantie 155)
la 11.7. Riste, mt 12804 Kokemäki KoKV Ari Uotila

(Ronkantie 252)
la 18.7. Pirkkalan koulu, mt 2440 Harjavalta– ValSu Johannes Pohjala

Nakkila, (Pohjoisrannantie 629)
la 25.7. Ravirata, mt 2140 Kokemäki KoKV Matti Teittinen

(Köyliöntie 823)
la 1.8. Museo, mt 2463 Harjavalta–Kokemäki ValSu ValSun nuoret

(Satakunnantie 35)
la 8.8. Järilän varikko, mt 2194 Kokemäki KoKV Reijo Valin

(Järilänvuorentie 310)
ke 12.8. Hiittenharju, vt 2 Harjavalta KoKV Ari Uotila

Tarkkuussuunnistus Oravacupin
yhteydessä, lähtö klo 18–19

la 15.8. Matinharju, mt 12791 Harjavalta ValSu Matti Collin
(Voitoistentie 130)

la 22.8. Riste, Jokkisrata, mt 12804 Kokemäki KoKV Esko Jääskeläinen
(Ronkantie 84)

la 29.8. Satalinna, mt 2440 Harjavalta–Nakkila ValSu Leena Sinisalo
(Pohjoisrannantie 865)

la 5.9. Hosiossaari, kt 43 Harjavalta ValSu Jukka Hiljanen
(Hosiossaarentie 1)

la 12.9. Ravirata, mt 2140 Kokemäki KoKV Lasse Inkinen
(Köyliöntie 823)

la 19.9. Riste, mt 12804 Kokemäki KoKV Jouni Virtanen
(Ronkantie 252)

la 26.9. Sortti, kt 43 Harjavalta ValSu Priiat
(Eurantie 433)

la 3.10. Pitkäjärvi, mt 2140 Kokemäki KoKV Kaisa Malinen ja
(Köyliöntie 541) Juha Paturi

la 10.10. Honkala, Teollisuuskatu 14 Harjavalta ValSu Pertti Järvistö
la 17.10. Hiittenharju, vt 2 Harjavalta ValSu Pertti Järvistö

Valtarastien yhteydessä. Maksu 8 €,
alle 15 v. 5 €

la 24.10. Järilän laavu, mt 2194 Kokemäki KoKV Turtot
(Järilänvuorentie 310)



RANKI 2019 VALSULAISET RANKILISTALLA

Suunnistus 2019
SarjaNimiSijaPisteet
H60Kai Hakanen24325,67
H65Kai Hakanen25327,40
H65Pertti Järvistö32616,52
H80Matti Collin8117,62
H12Konsta Pajunen14,53
H12Erik Soe13,68
D21Outi Priia61516,92
D16Wilma Hall22720,57
D16Kerttu Henttonen23318,40

Hiihtosuunnistus 2019
SarjaNimiSijaPisteet
Ei merkintöjä

Vallan Suunta on Suomen Suunnistustarvike Oy:n sopimusasiakas. Kun tilaat
verkkokaupasta www.st24.fi tai ostat Nakkilan keskustassa sijaitsevasta
myymälästä, käytäthän kampanjakoodia ValSu, sillä se kerryttää seuralle
bonusta. Ilmoitamme kotisivujen viestipalstalla, Facebooksivuilla ja/tai
sähköpostitse mahdollisista sopimusseuroille suunnatuista alennus ja
tarjouskampanjoista.

Voit tilata Suomen Suunnistustarvike Oy:n uutiskirjeen nettisivujen
(www.st24.fi) oikeasta alakulmasta löytyvällä lomakkeella. Myös seuran
postituslistalla olevien henkilöiden määrä huomioidaan seuran vuosibonusta
laskiessa.

Finnamyl jakaa Vallan Suunnan
jäsenille ja kuntorastikävijöille touko
kesäkuun aikana Luomu
Perunasuurimoita  lähiruokaa
parhaimmillaan. Seuraa ValSun
nettisivuja ja Facebooktiliä niin tiedät
miten saat omasi!



27.–28.6. Jämipyöräsuunnistus Ikaalisten NousevaVoima
5.7. Kesälaitumen Rastit Punkalaitumen Kunto
8.8. Tarkkuussuunnistuksen am SuuntaSepot
11.8. AOV ja Seuracup Rastikarhut
12.8. Oravacup Vallan Suunta
22.8. Pitkien matkojen am Hiisirasti
4.9. Yösuunnistuksen am RastiLukko
5.9. Särkänniemisuunnistus Koovee
4.10. Oravatonni Mynämäen Suunnistajat52
17.10. VALTARASTIT Vallan Suunta
25.10. Jämi Suunnistusmaraton (erikois

pitkien matkojen am) Ikaalisten NousevaVoima

KILPAILUKALENTERI 2020

Kansallisiin ja aluemestaruuskilpailuihin pitää ilmoittautua ennakolta. IRMAssa
julkaistavista kilpailukutsuista löytyvät tarkat ilmoittautumisajat. Ilmoittautuminen
tapahtuu Suunnistusliiton tietojärjestelmän IRMAn kautta (https://irma.suun
nistusliitto.fi/).

Vallan Suunta maksaa edelleen jäsentensä osanottomaksut. Uusien kilpailijoi
den tulee ottaa yhteyttä seuran kilpailuihinilmoittajaan, jotta voisivat ilmoittautua
IRMAssa seuran laskuun. Huom! Kilpailuihin ilmoittautuminen seuran laskuun
edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu ja tietty talkoovelvoite täytetty. Jos et
pysty ilmoittautumaan seuran laskuun, tiedustele asiaa seuran kilpailuihinilmoitta
jalta (Kai Hakanen, 026741369, kai50@iki.fi).

Jälkiilmoittautuminen tapahtuu myös IRMAn kautta. Jälkiilmoittautumisia on
kuitenkin syytä välttää ja niistä aiheutuneet ylimääräiset kulut peritään kilpailijalta
takaisin.

Alla poimintoja lähiseutujen suunnistuskilpailuista. Täydellinen kilpailukalenteri
löytyy Suunnistusliiton internetsivuilta osoitteesta: https://irma.suunnistusliitto.fi/
Katso myös ValSun sivut: www.vallansuunta.net. Kalenteri on muuttunut ja
muuttuu jatkuvasti, joten tarkista muutokset internetsivuilta.

Myös kuntosuunnistajan kannattaisi joskus kokeilla miltä tuntuu kilpailla
kansallisessa kilpailussa. Alla olevasta luettelosta varmaan löytyy sopiva kilpailu,
jolla voi aloittaa kilpailijanuransa. (am = aluemestaruuskilpailut)



SANARISTIKKO JA SANAHAKU

Laatija: Mirka Reitti

Kuvan ristikosta voi palauttaa
0400767675 tai
maija.hall@gmail.com kesäkuun
loppuun mennessä, niin osallistuu
seuratuotepalkintojen arvontaan.



NUORISOTOIMINTA

Koronavirusepidemian takia nuorisotoiminta on ollut keskeytyksissä
koko alkukevään. Toimintaa oravapolkukoulun, nuortenryhmän,
kilpailumatkojen, leirien ym. tapahtumien muodossa jatketaan
kun se on mahdollista. Seuraa tiedotusta ValSun internetsivuilta.

Tiedustelut Outi Priia, 0442050083, outi.priia@gmail.com

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU JA
JUKOLAN VIESTI

ValSu järjestää aikuisten suunnistuskoulun myöhemmin. Lopullinen
aikataulu on vielä avoin. Seuraa tiedotusta ValSun internetsivuilta.

ValSu aikoo osallistua vuoden 2021 Jukolan ja Venlojen viesteihin
Rovaniemellä. Joukkueet kerätään harrastepohjalta.
Kilpailukokemusta ei vaadita, ja suunnistustaitoakin ehtii vielä
kartuttaa.

Tiedustelut Joonas Pohjala, 0445346972, joonas.pohjala@gmail.com



YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME




