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Eftis info - feb 2010
Nyhetsbrev för dig som jobbar inom morgonoch eftermiddagsverksamheten
Årets första eftis-info är här!
I detta infobrev har vi igen samlat ihop plock av det som är på gång
just nu och under våren och jag hoppas alla hittar något intressant och
roligt att ta del av . Eftis-info är rekordstort denna gång vilket tyder på att
det finns mycket som händer just nu!
Njut av den fina vintern och den myckna snön!

Monica Martens-Seppelin
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31

Sydkustens landskapsförbund rf
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
helsingfors@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi

NATIONELLA FRÅGOR
Nationell uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamheten
Utbildningsstyrelsen gör i början av år 2010 för tredje gången en
omfattande nationell uppföljning av kvaliteten inom morgon- och
eftermiddagsverksamhete. Syftet är att skapa enhetliga och
högklassiga förfaranden och att utveckla verksamheten som
helhet. Uppföljningen kommer att genomföras årligen i någon
form. Frågorna besvaras denna gång elektroniskt under tiden
25.1-19.2.2010 av kommunernas koordinatorer och ledande
tjänstemän.
Mera information:
Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen, sonja.hyvonen@oph.fi
Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund,
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten
förnyas år 2010
Undervisningsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med
att förnya grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten som
trädde i kraft år 2004. Arbetet torde vara klar inom år 2010 och de nya
grunderna tas i bruk år 2011.

Utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamhet
omfattas nu också av skolans klubbverksamhet
Utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamhet administreras av
Utbildningsstyrelsen och består av 15 regionala nätverk, av vilket ett är svenskspråkigt.
Kontaktpersoner för det svenskspråkiga nätverket är Monica Martens-Seppelin på
Sydkustens landskapsförbund och Sonja Hyvönen på Utbildningsstyrelsen. Från och med år
2010 kommer nätverkets verksamhet att omfatta också utvecklingen av skolornas
klubbverksamhet. Sydkusten har arbetat med utvecklingen av skolans klubbverksamhet
sedan 2008 och fortsätter nu detta arbete parallellt med morgon- och
eftermiddagsverksamheten.
Kommunerna har år 2008 och 2009 kunnat ansöka om statsbidrag för att utveckla och
starta skolornas klubbverksamhet igen! Även år 2010 kan kommunerna ansöka om
finansiering från Utbildningsstyrelsen. Följ med på www.klubbar.fi för mera information.

UTBILDNING OCH KURSER
AXXELL startar utlokaliserad utbildning
till skolgångsbiträde i Helsingfors
Axxell, Karis kommer att starta en utlokaliserad utbildning till skolgångsbiträde i Zacharias
Topelius skolans utrymmen i Helsingfors. Den förberedande utbildningen startar den 3.3. kl
15-18. Utbildningen är en fristående yrkesexamen för skolgångsbiträde som också ger
behörighet att jobba som eftisledare. För varje studerande görs en personlig studieplan där
tidigare kunskap och arbetserfarenhet beaktas. Det finns fortfarande några platser lediga.
För den som är intresserad gäller det att hastigt ta kontakt med Carola Gröndahl på Axxell.
Carola Gröndahl, Axxell utbildning ab
tel 0290017622, gsm 044-7397622, e-post: carola.grondahl@axxell.fi

DANSLUST - Dans i skolan
- Är du intresserad av dans? Behöver du idéer för att lära ut danser?
Efter att projektet under åren 2003–2006 ”Danslust – om dans i skolan” är slutfört, har nu en
lärarhandbok skrivits gällande utlärning av dans i skolan. Boken är riktad till lärare i åk 1–6.
I samband med detta arrangeras Seminariedagar speciellt för dig som jobbar med barn i åk 1–
6, men även andra är hjärtligt välkomna.

Seminariedagar hålls på vårvintern 2010 på följande ställen:
torsdag 18.2 i Kyrkfjärdens skola, Museivägen 7, INGÅ
onsdag 3.3 i Gammelbacka skola, Kunskapens väg 1, BORGÅ
torsdag 4.3 i Generalhagens skola, Drottninggatan 21, LOVISA
fredag 5.3 i Kyrkoby skola, Stora Byvägen 3, Nickby, SIBBO
tisdag 9.3 på Gillesgården, Auragatan 1 G, ÅBO
Kurserna hålls från kl.9 till kl.16 under ledning av Heidi Palmu.
Pris: 20 euro (moms 0%)
Kursinnehåll: Danser, rörelselekar, rörelseövningar m.m. som går bra att använda för dans i
skolan eller för vanlig gymnastik- eller musikundervisning.
Förkunskaper: Behövs INGA! Du behöver inte kunna dansa för att kunna komma på kurs,
det enda du skall ha med dig är ett glatt humör och rörelseglädje!
Anmälan till kurserna sker till Finlands Svenska Folkdansring r.f., Kaserngatan 28, 00130
Helsingfors. Tfn 040-3523 688 eller e-post; folkdansringen@folkdans.fi
Meddela faktureringsadress vid anmälan. I fall du har frågor gällande
undervisningen kontakta Heidi Palmu, tfn 040-5391 884 eller
e-post: heipalmu@welho.com

Glädjeämnen och utmaningar i
kommunikation och samarbete
- seminarium 13.3.2010 på Arcada i Helsingfors
Sydkustens traditionella lördagsseminarium hålls den 13 mars 2010 på Arcada
och temat för i år är "Glädjeämnen och utmaningar i kommunikation och
samarbete". Vi får en bättre insikt i hur vi kan utveckla konstruktiva dialoger i
kontakten med föräldrar, barn och kolleger, om konsten att kommunicera direkt
och klart! Som gästföreläsare har vi Bodil Jönsson från Sverige. Bodil är en mycket
anlitad föreläsare i Sverige och har en lång erfarenhet av arbete inom dagvården. Hennes
föreläsningar är stand up-liknande föreställningar som roar och stämmer till eftertanke.
Innehållet är praktiskt, enkelt och konkret, direkt omsättbart i praktiken och grundar sig på
kända teorier när det gäller individers behov och beteende i grupp.
Plats:
Pris:
Anmälning:
Info:

Arcada, Helsingfors, Jan Magnus Janssons väg
30 €/person
Senast 3.3 till monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 09-61821231.
www.sydkusten.fi

SPERES, finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum ordnar
följande kurser våren 2010
Att arbeta pedagogiskt med barn och unga som har språk- och
kommunikationsstörningar
Datum:
Avgift:

23.3, kl. 13.00-16.00
50 euro

Tecken som stöd
Datum:
30.3, 7.4, 13.4, 20.4 kl. 14.00-16.00
Avgift:
100 euro
Begränsat antal deltagare
Anmälning:

SPERES hemsida www.speres.fi/händelsekalender

Mobbar även små barn?
- Seminarium 14.4.2010
Seminariet är avgiftsfritt och riktar sig till personal som arbetar med barn inom
småbarnsfostran. Målet med dagen är att inbjuda till dialog om mobbning bland barn före
skolåldern samt presentera möjligheter till att förebygga mobbning. Dagen består av
föreläsningar på både svenska och finska. Psykolog, familjeterapeut och författare
Margareta Öhman från Sverige med mångårig erfarenhet av relationsarbete i daghem
kommer att föreläsa om kränkning och uteslutning i daghemsmiljö.
Tid:
14.4.2010 kl. 9-15.30
Plats:
Folkhälsan, Topeliusgatan 20, Helsingfors (auditoriet Arenan)
Anmälning:
senast 31.3.2010 till maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi , 044 7886 030
Arrangörer:
Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete med
Social- och hälsovårdsministeriet

Tarinoiden maailma - En värld av berättelser 13-14.3
En värld av bild och ord
- ord- och bildkonstundervisning för barn och unga ; praktiska råd och tips.
Är du intresserad av ordkonst? Vill få tips och ideér till din undervisning eller inspiration i
ditt arbete? Den 13-14.3 ordnas seminariet En värld av berättelser - Tarinoiden maailma,
med fokus på ordkonst. Seminariet ordnas för fjärde gången och har i år för första gången
samarbete över språkgränserna. Programmet är full späckat med intressanta föreläsare på
både svenska och finska. Som fortbildare fungerar bildkonstnärer, författare,
ordkonstledare, lärare och bokpratare.
Plats :
Helsingfors, Topeliusgatan 16 (gamla soc.&kom), auditoriet.
Pris:
50 €, medlemmar 35/40 € (nuorenvoimanliitto)
Anmälning :
ilmoittautuminen@nuorenvoimanliitto.fi
Information:
Malin Fagerström, Tel : 050-5226629, malin.fagerstrom@sydkusten.fi
Arrangörer :
Helsingfors stads kulturcentral, Annegårdens konstcentrum, Sydkustens
landskapsförbund och Nuoren voiman liitto

Ordkonstnärlig dramaverkstad och
Barnkulturforum i Esbo, Åbo och Vasa
- Temakurser för eftisledare i april 2010

Sydkustens landskapsförbund och Produforum ordnar våren 2010 temakurser för
eftisledare och andra intresserade med temat ordkonstnärlig dramaverkstad och
barnkulturforum på tre orter i Svenskfinland. Kom med och lär dig nya sätt att jobba roligt
med dina barngrupper och diskutera aktuella barnkulturfrågor! Träffarna ordnas på tre
orter och riktar sig till alla pedagoger som jobbar med barngrupper. (eftisledare,
ordkonstledare, lärare, klubbledare, bibliotekarier mfl.) Under förmiddagen är platserna
speciellt reserverade för eftisledare.

7.4 i Esbo
14.4 i Åbo
21.4 i Vasa

Weegeehuset, Hagalund, Flitarvägen 5
Gillesgården, Auragatan 1
Arbis, Kyrkoesplanaden 15

Boka din plats redan idag! Sista anmälningsdag till samtliga träffar är 26.3.2009. För mera
information och anmälan: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, tfn 09-61821231.
Se bifogade inbjudan!

Finlands svenska idrotts kurser våren 2010
Så tränar du grovmotorik med barn
Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva
hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt. Vi provar
på lekar och grovmotoriska övningar på mattan, med ärtpåsar, tidningspapper och
ballonger. Kom med och få inspiration!
Plats o Tid:
Plats o Tid:

Onsdagen 18.3.2010, kl 18-20.30, Korsholm, Smedsby
Tisdagen 17.3.2010, kl 18-20.30, Nykarleby Folkhögskola

Målgrupp:
Pris:
Anmälning:
Förfrågningar:
Arrangör:

Du som arbetar med barn i åldern 3-10 år
30 €
Senast 12.3 till friluft@idrott.fi
Kursledare: Eva-Lotta Backman-Winqvist, 050-5249624
Finlands svenska Idrott, se www.idrott.fi

Kortkurs i lek och rörelse
- En kvällsgrej med utelekar

Glädjen att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi att såväl
kroppen som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former.
Kom och lek samarbetslekar, lekar med boll ute, springlekar och andra roliga lekar på
gården.
Plats:
Tid:
Pris:
Anmälning:
Förfrågningar:
Arrangör:

Kvarnbacksplanen i Borgå
Onsdagen 5.5.2010, kl 18-20.30
30 €
Senast 30.4 till friluft@idrott.fi
Kursledare Eva-Lotta Backman-Winqvist, 050-5249624
Finlands svenska Idrott, se www.idrott.fi

MEDIETANKEN 2010 -FILMFESTIVAL OCH MEDIESEMINARIUM 22-23.4
Kom med på årets mediejippo för lärare och andra pedagoger! Det blir gästföreläsningar,
film, debatt och info om olika medieprojekt på G18 och på biograf Andorra i Helsingfors.
Det blir både film som är gjord av proffs och film som är gjord i skolklassen. Fredagen är
reserverad helt för filmvisning. Då visas alla filmer som lärare och elever har producerat
under det här läsåret, med hjälp av Video i klassen. Du får också träffa lärarna som har gjort
filmerna och en del av eleverna.
Seminariet är GRATIS och öppen för alla lärare! Mera om anmälan på
www.videotanken.fi/filmfestival/
Arrangörer: Axxell City, Svanfeldtmedia, Finlandssvenskt filmcentrum, Sällskapet för
mediefostran, Nifin, Svenska nu, Vetamix, Tidningen i skolan och Utbildningsstyrelsen.

Översikt över yrkesakademins KURSER våren 2010
Februari

Plats

Kurs

Tid

Pris

15.-22.2

Korsnäs

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1

8.30-16.00

90 €

17.-24.2

Jakobstad

Vägen från ett annat land, en främmande kultur till
Finland – Invandrarbarn med särskilda behov i språket

17.30-20.30

65 €

25.2.

Gamla Vasa

Mental träning - delkurs 3/4

9.00-16.00

65 €

Mars

Plats

Kurs

Tid

Pris

3.3.

Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

23.2.-25.3.

Närpes

Fortsättningskurs i första hjälpen, Fhj2

17.30-20.45

90 €

16.3.

Gamla Vasa

Arbetsglädje var dag!

9.00-16.00

65 €

27.3.

Jakobstad

Perspektiv på funktionshinder från teori till praktik

9.00-16.15

65 €

April

Plats

Kurs

Tid

Pris

6.4.

Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

7.4.

Gamla Vasa

Medarbetarsamtalets uppgift och betydelse

9.00-16.00

65 €

10.4.

Gamla Vasa

Du och ditt eget välbefinnande

10.00-16.00

65 €

13.4.

Gamla Vasa

Hur befrämja tal och kommunikation hos barn

18.00-21.00

65 €

13.-15.4.

Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

14.4.

Gamla Vasa

Repetitionskurs i första hjälpen

8.30-14.00

40 €

14.-21.4.

Gamla Vasa

Grundkurs i första hjälpen, Fhj1

8.30-16.00

90 €

19.4.-5.5.

Gamla Vasa

Inspirationskvällar med lek och aktiviteter inne
och ute för barngrupper

18.00-21.15

65 €

20.-22.4.

Korsnäs

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

27.4.

Korsnäs

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

29.4.

Gamla Vasa

Mental träning - delkurs 4/4

9.00-16.00

65 €

Maj

Plats

Kurs

Tid

Pris

4.5.

Närpes

Att förebygga smittspridning

16.30-20.30

50 €

5.5.

Kristinestad

Repetitionskurs i första hjälpen

12.00-16.30

40 €

6.-11.5.

Gamla Vasa

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

20.-25.5.

Korsnäs

Hygienpass och livsmedelshygien

17.00-20.00

90 €

24.5.

Gamla Vasa

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

25.5.

Kristinestad

Hygienpass, testtillfälle

17.00-18.00

30 €

Juni

Plats

Kurs

Tid

Pris

1.6.

Korsnäs

Hygienpass, testtillfälle

18.00-19.00

30 €

Mera information om Yrkesakademins kurser:
Studiesekreterare Johanna Lindholm
Kungsgårdsv. 30 A, 65380 VASA
tel +358 6 324 23 77
johanna.lindholm@yrkesakademin.fi

www.yrkesakademin.fi

Kurs i interkulturell skola och religionsfrågor, 15-17.4
Ur programmet:
Religionsfrihet och mänskliga rättigheter
Religionernas värld i korthet, mångkulturellt festår
Religionsdialog – religionernas roll i skolans mångfald
Etik och moral – att vara medveten om etiska konflikter som förorsakas av olika värdegrunder
Kulturkrockar, -chocker och –anpassning
Interkulturell kommunikation och kompetens
Datum:
15–17.4.2010
Plats:
Birgittaklostret, Åbo
Målgrupp:
eftisledare och andra som arbetar med barn och unga i olika åldrar
Förfrågningar:
Marita Fröberg, Educode Oy, tfn 040 7209753,
marita.froberg@educode.fi
Kostnader:
Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna och finansierad av
Utbildningsstyrelsen. Resekostnaderna och inkvartering betalas av deltagaren eller
hans/hennes arbetsgivare.
Anmälan:
Senast den 28.2.2010 till tuula.kahonen@educode.fi.
Arrangörer:
Educode Oy, m.fl.

TIPS FÖR VERKSAMHETEN

Gåva till ditt eftis!
Svenska kulturfonden donerar filmer om
finländska djur till alla svenskspråkiga
eftisar i Finland. Två filmer per eftis
skickas i samband med detta eftis-info.
Vi hoppas att ni har nytta och glädje av
filmerna som kan användas som
pedagogiskt hjälpmedel och uppmuntra
till diskussion och nyfikenhet om våra
djur och vår fina natur!

Lekfullt med språk
Folkhälsans nya databas med språkstimulerande lekar
www.folkhalsan.fi/spraklekar
Folkhälsans databas med språkstimulerande lekar innehåller omkring 300 roliga och
omväxlande lekar för barn i åldern 1-12 år. Databasen riktar dig till dig som vill ha
nya idéer på språkstimulerande lekar och aktiviteter! Se bifogade infoblad.

Wellou.fi - en lärmiljö om näring, motion och vila för barn i åk 1-6
- finns nu på svenska

Wellou-sajten är avsedd som lärandemiljö för årskurserna 1–6.
Wellou är ett utmärkt, roligt och enkelt verktyg för att bekanta sig
med hälsosamma levnadsvanor, mat och motion. Det finns roliga
spel, animationer och uppgifter för barn och föräldrar, och som
eftisledare hittar du en massa bakgrundsinformation,
undervisningstips, uppgiftsstommar och annat liknande material.
Du kan också delta i intressanta diskussioner på
diskussionssidorna!

Mumin fyller 65 år
År 1945 kom den första boken med Mumintrollet. Idag finns böckerna om Mumin översatta
till 40 språk och populariteten ökar ständigt. Går i pension gör Mumin inte. Istället firas det
med kampanj för Östersjön, i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Genom kampanjen
vill man uppmuntra nordiska barns fantasi och miljötänkande. En stor rittävling på nätet
ska locka fram både kreativitet och känsla för havet. Här finns också en havsskola där
barnen kan lära sig mer och med undervisningsmaterial för skolor och barngrupper.
Kolla in kampanjens hemsida som finns på alla nordiska språk:

www.moomin65.com

Moomin Characters

Välkommen på eftisfilm i Helsingfors våren 2010
Din eftisgrupp kan boka in sig på valfri film och välja ett av nedanstående datum. Ni får
även välja visningstiden mellan kl. 11 - 16. Boka film till följande datum:

24.2, 26.2, 9.3, 22.3, 19.4, 21.4, 11.5 och 12.5
E-posta eller ring in din bokning: info@luckan.fi , 0207- 738400
Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors www.luckan.fi/helsingfors
Eftisfilmvisningarna är ett samarbete mellan Luckan i Helsingfors, Finlandssvenskt
filmcentrum, Sydkustens landskapsförbund och Helsingfors stads kulturcentral.

PROJEKTET SIFKO-CENTER i Österbotten!
Syftet med projektet SIFKO-center är att skapa en verksamhetsmodell i form av ett center
för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling, samt
informera om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård, det sociala
området, dagvården, morgon- och eftermiddags-verksamheten i svenska Österbotten. För
mera information om projektet SIFKO-center se www.sifko.fi.
Projektet SIFKO-center är ett ESF-projekt som delfinansieras av Europeiska Unionen och
länsstyrelsen i Västra Finlands län (efter årsskiftet är det Regionförvaltningsverket i Västra
och Inre Finland). Övriga finansiella samarbetspartners är Yrkeshögskolan Novia
(projektägare), Yrkesakademin i Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Staden Jakobstad,
Social- och hälsovårdsverket. Delgenomförare är Centret för livslångt lärande vid Åbo
Akademi och yrkeshögskolan Novia, Vasaenheten.
SIFKO-CENTERS WEBBPORTAL www.sifko.fi
SIFKO-centers egentliga verksamhet startar 12.2.2010 och samtidigt lanseras SIFKO-centers
webbportal på internet.
I webbportalen finns samlad information om svenskspråkiga fortbildningar och föreläsare
inom olika teman som berör yrkesgrupper inom social‐, hälso‐ och sjukvården, dagvården,
morgon‐ och eftermiddagsverksamheten. Syftet är underlätta arbetet för dels
fortbildningsarrangörer, dels fortbildningsplanerare inom social‐, hälso‐ och sjukvården i
svenska Österbotten.
Förfrågningar kring SIFKO-centers verksamhet kan riktas till projektledare Gunilla Toivonen,
044-5123202, gunilla.toivonen@novia.fi, projektarbetare Carina Österåker, 06-3247454,
carina.osteraker@abo.fi eller Anna Smirnoff, 050-548 9515, anna.smirnoff@abo.fi

Den nya www.eftis.fi öppnas våren 2010
Webbsidan eftis.fi har funnits i snart 10 år och får nu ett nytt
utseende. Den förnyade sidan öppnas i mars 2010.
Innehållet kommer att vara ungefär detsamma. På
webbsidan hittar du också i fortsättningen aktuell
information, kurser, utbildning, styrdokument, länkar,
artiklar och tips för verksamheten.

Tanssiva kerholainen – Den dansande eleven
Koululiikuntalitto – Förbundet för skolidrott har nyligen gett ut en dvd med
konkreta idéer, beskrivningar och modeller för planering av dansklubbar och –
lektioner.
Dvd:n är en del av det idrottsmaterial som KLL producerat som en del av
Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet.
Dvd:n har skickats till alla skolor i Finland och kan tyvärr inte beställas. Fråga den
närmaste skolan om ni får låna den om ni vill! Lärarna på dvd:n talar finska, men
den är textad till svenska. Man kan också se på dvd:n via webbsidan www.kll.fi och
www.klubbar.fi

Kontaktuppgifter
Vi är med i utvecklingen av morgon‐ och eftermiddagsverksamheten
vid Sydkustens landskapsförbund

Eva‐Lotta Backman‐Winqvist (ordf.)
Finlands svenska idrott
eva‐lotta@idrott.fi
(050) 524 9624

Monica Martens‐Seppelin (sekr.)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens‐seppelin@sydkusten.fi
(09) 618 212 31

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren@hemochskola.fi
(09) 5657 770

Finlands svenska ungdomsförbund

Gun Sandberg‐Wallin
Stiftelsen Sedmigradsky
gun.sandberg‐wallin@sedmigradsky.fi
(0500) 481025

Helena Sandberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
helena.sandberg@evl.fi
(09) 1802 551

www.fsu.fi
(09) 648 255
Ulla Sirén
Folkhälsan Syd Ab
Ulla.siren@folkhalsan.fi
(09) 315 5502
Stina Forsberg
Marthaförbundet, Ung Martha
Stina.forsberg@martha.fi
(09) 696 225 54
Anne Lindholm

Sonja Hyvönen
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen@oph.fi
(040) 348 7175

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale@yrkesakademin.fi
(06) 324 2358

Borgå stad
Anne.ch.lindholm@porvoo.fi
(040) 195 2805

