
OPH:n 

koordinaatiohankkei-

den vinkkejä 

rahoitukseen 

 

Kansainvälisyys 

asenteina 

Kotikansainväli-

syys 

*lähiympäristö, virtuaalinen 

ympäristö 

Kansallinen 

kansainvälisyys 

Kansainvälinen 

liikkuvuus 

 



• Liikkuvuuden rinnalla kotikansainvälisyyden merkitys kasvaa.  

• Tätä arjen kansainvälisyyttä tukevat tieto- ja viestintäteknologian 

kehitys sekä yhteiskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus. 

 

 



          eTwinning 

• eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoma verkkopohjainen 
hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön tiivistämiseksi ja verkossa 
tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Se on sisällöllisesti avoin, mikä 
mahdollistaa työskentelyn erilaisten teemojen parissa. Koko koulu ja sen 
toimijat voivat osallistua ohjelmaan. 

• Mukana on jo kymmeniä tuhansia eurooppalaisia oppilaitoksia. Ohjelmaan 
osallistuvat kaikki EU-maat sekä Islanti ja Norja.  

• eTwinning on osa Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Suomessa sitä toteuttaa 
ja koordinoi Opetushallitus.  

• eTwinningin tavoitteena on helpottaa ja lisätä eurooppalaista 
verkkopohjaista ystävyyskouluyhteistyötä. Ei ikärajaa! 

• Tavoitteena on monitasoinen yhteistyö, joka ei rajoitu  kansainväliseen  
ulottuvuuteen, vaan yhdistää koulua oppilaista rehtoreihin erilaisin 
pedagogisin toiminnoin.  

• Projektissa ei tarvitse olla kielten tai tietotekniikan asiantuntija. 

• OPH tukee taloudellisesti osallistumista eTwinning –kontaktiseminaareihin. 

• Lisätietoja: yrjo.hyotyniemi@oph.fi 
 

http://www.edu.fi/etwinning
http://www.etwinning.net/


 
 • Rahastolla on kahdenlaisia apurahoja: 

• I) Yleisiä apurahoja  

II) Oleskeluapurahoja  

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on  

edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää  

• lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan 

Suomessa 

•  lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä 

yhteiskuntakehityksestä 

•  käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän 

tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia 

 Lähtökohtana on, että rahaston tukemien hankkeiden tulee olla kaikille 

avoimia ja suunnattuja laajalle kohderyhmälle.  

Hankkeita, joissa on mukana nuoria, tai jotka on suunnattu nuorille, 

priorisoidaan erityisesti. Lisäksi etusijalla ovat myös hankkeet, joissa hakijan 

rooli on toimia välittäjänä, esim. opettajat, toimittajat jne.  

 

http://www.kulttuurirahasto.net/AboutFunding/Types of Funding/Guidlines for projects.aspx
http://www.kulttuurirahasto.net/AboutFunding/Types of Funding/Guidlines for staying.aspx
http://www.kulttuurirahasto.net/AboutFunding/Types of Funding/Guidlines for staying.aspx
http://www.kulttuurirahasto.net/


Oleskeluapurahat 

 • Rahasto jakaa projektiapurahoja ja oleskelustipendejä, joita haetaan siinä 
maassa – Suomessa tai Ruotsissa – jossa hakija asuu tai toimii 

  

• Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät.  

• Oleskeluapurahan myöntäminen edellyttää hyvin perusteltua suunnitelmaa 

esimerkiksi opintokäynnistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon 

liittyvästä hankkeesta. 

• Jos kyseessä on ryhmä, hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteyshenkilö. 

Yhteyshenkilö on vastuussa apurahan selvityksestä. 

• Oleskeluapuraha kattaa korkeintaan 14 vuorokautta toisessa maassa.  

 

 huom! HAKUOHJEET RUOTSINOPETTAJILLE MYÖNNETTÄVÄÄ TUKEA 

VARTEN/SUOMI (OLESKELUAPURAHAT): 

 - uudet hakijat asetetaan etusijalle  

- opettajan tulee perustella oleskeluapurahan tarve  

- opettajan tulee perustella, mitä hyötyä oleskelusta on opetuksen kannalta 

 
 

http://www.kulttuurirahasto.net/AboutFunding/TypesofFunding.aspx


Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto 

• Tavoitteena edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa 

sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.  

•Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja 

nuorisoryhmät. 

• Rahastolla on yksi sihteeristö kummassakin maassa. Hakemus tulee  

  jättää sen maan sihteeristöön, missä hakija asuu. 

• Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa. 

• Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua 

aikavälillä saman vuoden toukokuu – seuraavan vuoden kesäkuu. 

• Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään yleensä toukokuun alussa. 

Apurahoja myönnetään mm. 

• vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-alueilla: arkkitehtuuri, 

kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, teatteri, tanssi, 

kirjallisuus 

• toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen 

• kieliopintoihin 

• tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja 

yhteiskuntatieteissä) 

• kirjallisuuden käännöstoimintaan 

• leirikouluja varten 

 

http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.edu.fi/etwinning


Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto 

•Tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä 

lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. 

• Jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja  

  kulttuurielämän eri sektoreille. 

• Hakea voivat ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät.  

Apurahoja myönnetään mm. vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-

alueilla: arkkitehtuuri, kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, 

teatteri, tanssi, kirjallisuus 

toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen 

kieliopintoihin 

tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä) 

kirjallisuuden käännöstoimintaan 

leirikouluja varten 

•  Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa. 

• Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua 

aikavälillä saman vuoden toukokuu – seuraavan vuoden kesäkuu. 

• Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään yleensä maaliskuussa. 
 

 

 

 

http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely


Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto 

• Jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan     

   ja kulttuurielämän eri sektoreille, tavoitteena edistää Suomen ja Islannin  

   välisiä suhteita ja lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.  

 

Apurahoja myönnetään mm. 

• vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-alueilla: arkkitehtuuri, 

kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, teatteri, tanssi, 

kirjallisuus 

• toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen 

• kieliopintoihin 

• tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja 

yhteiskuntatieteissä) 

• kirjallisuuden käännöstoimintaan 

• leirikouluja varten 

 

•Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa. 

•Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua 

aikavälillä saman vuoden toukokuu – seuraavan vuoden kesäkuu. 

•Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään yleensä toukokuussa. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely
http://www.hanaholmen.fi/fi/pohjoismaiset-rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/rahaston-esittely


Pohjola-Norden 

  

  

• Pohjoismainen yhteistyö koulutoiminnan ja vaihto-ohjelmien alalla on ollut 

pitkään tärkeä osa Pohjola-Nordenin toimintaa. Pohjoismaisiin vaihto-

ohjelmiin osallistuu Pohjola-Nordenin kautta vuosittain tuhansia oppilaita ja 

opettajia. Vaihto-ohjelmien lisäksi Pohjola-Norden tarjoaa apua ja 

yhteistyötä kouluille ja opettajille erilaisten seminaarien, konferenssien, 

vierailujen, matka-avustusten, kirjapalkintojen ja opetusmateriaalien 

muodossa. 

Opiskelijoille ja koululaisille on tarjolla paljon erilaisia apurahoja 

pohjoismaisiin opintomatkoihin ja opiskeluun muissa Pohjoismaissa. Näiden 

lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat kartuttaa Pohjola-tietouttaan kieli- ja 

kulttuurikursseilla ja oppilaskonferensseissa. 

Stipendejä tulee anoa ennen vaihdon alkua tai matkalle lähtöä. Jälkikäteen 

tehtyjä anomuksia ei oteta vastaan..  

Lisätietoja: 
Pohjola-Nordenin kouluvastava Ingrid Rönnow, puh. 044 733 5773 
Sähköposti: ingrid.ronnow@pohjola-norden.fi. 
 
 
 
 

http://www.pohjola-norden.fi/fi/etusivu/?id=2
http://www.pohjola-norden.fi/fi/etusivu/?id=2
http://www.pohjola-norden.fi/fi/etusivu/?id=2
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731
http://www.pohjola-norden.fi/


P-N:n stipendityypit 

Oppilasvaihto ja leirikoulut 

 

Vieraanvaraisuusraha 

 

Lukiolaisten kesäkurssit 

 

Ruotsinkielisten lukioiden kesäkurssi 

 

Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijoiden stipendi 

 

Opettajien, tulevien opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendi 

 

Opettajien ystäväkuntastipendi 

 

Opettajastipendi 

 

http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731
http://www.pohjola-norden.fi/index.php?id=854


Youth in Action 

Youth in Action -ohjelma tukee koulun ulkopuolista oppimista 

 

Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tarjoaa nuorille 

mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä 

kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja 

muualla Euroopassa. 

Ohjelma tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa. Ohjelmaan 

osallistumalla nuoret oppivat käytännön tekemisen ja kokemisen kautta 

esimerkiksi kansalaistaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä sekä aloitteellisuutta 

ja itsevarmuutta. 

Nuoret ovat projekteissa aktiivisia toimijoita: he osallistuvat päätöksentekoon, 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hankkeet vahvistavat nuorten 

aktiivistakansalaisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 
 

Ohjelmassa on kuusi erilaista toimintoa ja ohjelma on tarkoitettu pääasiassa 15–28-

vuotiaille nuorille ja kaikenikäisille nuorten parissa toimiville. Ikärajat vaihtelevat 

toiminnoittain, ja joissakin tapauksissa ohjelmaan voi osallistua myös 13–14-vuotiaat ja 

29–30-vuotiaat nuoret. 
 

          

http://www.cimo.fi/ohjelmat/youth_in_action
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/stipendit_oppilaille_ja_opiskelijoille/?id=731


Europe for Citizens 

• Kansalaisten Eurooppa−ohjelmalla edistetään seuraavia yleisiä 

tavoitteita mm.:  

• tarjotaan kansalaisille mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa, osallistua 

yhä tiiviimmän, demokraattisen ja maailmalle avautuneen sekä kulttuurisen 

monimuotoisuuden yhdistämän ja rikastuttaman Euroopan rakentamiseen 

• kehitetään yhteisiin arvoihin, historiaan ja kulttuuriin perustuvan 

eurooppalaisen identiteetin tunnetta  

• lujitetaan unionin kansalaisten suvaitsevaisuutta ja keskinäistä 

ymmärtämystä kunnioittaen ja edistäen kulttuurista ja kielellistä 

moninaisuutta, samalla kun tuetaan kulttuurien välistä vuoropuhelua.  

• Action 1 - Active Citizens for Europe  

 *Measure 1.1 Town Twinning citizens meetings/Ystävyyskuntatoiminta 

 *Measure 1.2 Thematic Networking of Twinned Towns/Kansalaishankkeet 

• Lisätietoja saa ohjelmaoppaasta ja vinkkejä sekä esimerkkejä tukea 

saaneista hankkeista saa Kansalaisen Eurooppa−ohjelman julkaisusta. 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/about_citizenship_en.php
http://www.avi.fi/
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1271_en.pdf


Aluehallintovirastot 

• Aluehallintovirastot tukevat myös koulujen kansainvälistymistä kukin eri 

tavoin. 

• Manner-Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa (AVI). Ahvenanmaalla valtion 

aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Kannattaa ottaa 

yhteyttä oman alueen virastoon: 

 

Etelä-Suomen AVI 

Itä-Suomen AVI 

Lapin AVI 

Lounais-Suomen AVI 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 

Pohjois-Suomen AVI 

 

 

http://www.avi.fi/
http://www.homma.fi/homma
http://www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/Sivut/Etusivu.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/Sivut/Etusivu.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/Sivut/Etusivu.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/lapinavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/lounaissuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/lounaissuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/fi/virastot/lounaissuomenavi/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/LANSIJASISASUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/POHJOISSUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/POHJOISSUOMENAVI/Sivut/default.aspx
http://www.avi.fi/FI/VIRASTOT/POHJOISSUOMENAVI/Sivut/default.aspx


Ulkoministeriö 

 

Ulkoministeriö tukee kulttuuriyhteistyötä kehitysmaissa kerran vuodessa 

järjestettävällä haulla 

• Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurialan 

hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan 

toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. 

• Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla mm. kulttuuriyhdistys, -järjestö tai oppilaitos 

niin kohdemaassa kuin Suomessa. 

• Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä 

muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin. 

 

 Yhdyshenkilöä voi tavoitella keskuksen kautta:  

 (09) 160 05 tai 578 15/julkisuusdiplomatian yksikkö/kulttuuri 

 

 

 

 

http://formin.fi/public/default.aspx?nodeid=42484&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.avi.fi/


Summer Academy   

Democracy at School 
• The Summer Academy offers training in the field of education for human rights and 

democratic citizenship to teams of school heads, teachers and representatives of 

local NGOs and parents’ associations.  

 

The Academy combines a one week face to face training in Poland and a 10 month 

online follow-up, as well as preparatory tasks. Closely linked to the participants’ own 

experiences and expectations, the training uses a whole school approach focusing on 

school governance, teaching methods, classroom climate and partnership with the 

local community. 

 

It is available for participants from Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, 

Ukraine (the Eastern Partnership countries), Denmark, Finland, Germany, Norway, 

Poland, Russia and Sweden.  

 

 

• Application deadline is in February. 

 

 

 

http://www.theewc.org/content/activities/summer.academy.democracy.at.school/


Sähköpostilistoja, joilla tiedotetaan 

rahoitusmahdollisuuksista 

• Globaalikasvatus-lista 

  Ajankohtaisia uutisia, koulutus- ja tapahtumatietoja globaalikasvatustoiminnasta.  

  Tarkoitettu globaalikasvatusverkoston jäsenille ja muille kiinnostuneille.  

  Lisätietoa ja tilausosoite: http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l 

 

• Comenius-lista 

  Keskustelu- ja tiedotusfoorumi koulujen kansainvälistymisasioista vastaaville erityisesti EU:n Comenius- 

  ohjelmaan ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Junior-ohjelmaan liittyvistä asioista. 

  HUOM! Myös Pohjois-Amerikka-ohjelmia 

  Tilaa täältä: https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius 

 

• eTwinning  

- Eurooppalainen uutiskirje: 

  eTwinning-uutiskirje antaa tietoa eTwinning-kouluista ja tavoista, joilla koulut voivat osallistua. Sen 

  tarkoituksena on luoda eTwinning-yhteisö, jossa opettajat voivat jakaa kokemuksiaan. eTwinning- 

  uutiskirje lähetetään kuukausittain sähköpostitse 23:lla kielellä.       

  Tilaus sähköpostilla: valentina.garoia@eun.org. Muista kertoa, minkä kielisen kirjeen haluat. 

 

- Suomen uutiskirje: 

  eTwinning/Suomi -listalle liittymispyynnöt: 

       Yrjö Hyötyniemi 

Opetushallitus 
yrjo.hyotyniemi@oph.fi 

 

 

 

 

 

 

http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l
http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l
http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l
https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius
mailto:valentina.garoia@eun.org
mailto:yrjo.hyotyniemi@oph.fi


Muu tiedotus rahoituksesta 

 

*valtakunnalliset KV-päivät 

*alueelliset tapahtumat (esim. AVIn  

järjestämät) 

*kansalliset verkostot 

*yhdistykset 

*yliopistot 

*www.rahoitus.fi (maksullinen) 

*kilpailukutsut mm.  

*One Minute Videos  

 (mediatyöpajat nuorille eri maissa) 

 

 

 

 

   

http://www.theoneminutesjr.org/


 

Eija Ruohomäki 

eija.ruohomaki@ouka.fi 

+358447039189 

OTA YHTEYTTÄ! 


