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Nykytilakartoitus Pirkanmaalla 
 

Taustatietoa  
perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan  

kehittämistyöhön  
LAPE-perhekeskusmallissa 
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Pirkanmaan ennakkoväkiluku 2017 

Ennakko-väkiluku 

2017 

Pirkanmaa 512324 

Akaa 16 936 

Hämeenkyrö 10 664 

Ikaalinen  7 118 

Juupajoki 1 950 

Kangasala 31 289 

Kihniö 1 978 

Lempäälä 22 835 

Mänttä-Vilppula 10 394 

Nokia 33 251 

Orivesi 9 296 

Parkano 6 646 

Pirkkala 19 160 

Punkalaidun 3 000 

Pälkäne 6 629 

Ruovesi 4 532 

Sastamala 24 946 

Tampere 228 942 

Urjala 4 875 

Valkeakoski 21 253 

Vesilahti 4 446 

Virrat 6 900 

Ylöjärvi 32 897 

v. 2018 mukaan Kuhmoinen 2 287 

Lähde: Tilastokeskus 
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Tietoja Pirkanmaasta 

• Pirkanmaalla 509 937 asukasta (Tilastokeskus 5/2017) 

• Maakunnassa 23 kuntaa 

• Lapsiperheiden osuus väestöstä 39,1%, 0-18 –vuotiaiden osuus 20,4% 

• Tampereella lapsiperheiden osuus 36,4%; haja-asutusalueella 
lapsiperheiden osuus 12,2% 

• Pirkanmaan kuntien palvelutarjonta vaihtelee erittäin paljon;  

• erityisesti järjestöjen palvelutarjonta on keskittynyt Tampereelle ja 
sen ympäristökuntiin 

• Sosiaalihuoltolain mukaiset varhaisen vaiheen sosiaalipalvelut ovat 
riittämättömiä lähes kaikissa kunnissa 

• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelutarjonta koetaan 
riittämättömäksi, mutta tilanne vaihtelee suuresti kuntien välillä 

• Pirkanmaalla välimatkat palveluihin ja julkisten liikenneyhteyksien 
kattavuus vaihtelevat suuresti 

 
 

 

 

 



26.1.2018 5 

Palveluiden saavutettavuus 

Lähipalvelu- 

tasoa 

Kaupunkikeskus- 

tasoa 
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Pirkanmaan valitut kehittämiskohteet kartalla 
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LAPE-Pirkanmaan kehittämistyöryhmät 
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Pirkanmaan LAPE:n 
kohtaamispaikkatoiminnan  

kehittämisen  
työryhmä ja työskentely 
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Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan 

Lape/ Tampere  

 

Anne Halttula, lapsityönohjaaja/ Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere 

Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä 

Sari Kolari, nuorten kuntouttava työtoiminta/ Suunta, Virrat 

Kirsi Koponen, palveluohjaaja/Perheiden talo, Tampere 

Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valkeakoski 

Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori, lasten kulttuurikeskus 

Rulla, Tampere 

Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/MLL, Valkeakoski 

Niina Niiniluoto, koordinaattori, lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere 

Saila Niskanen, avopalveluiden päällikkö, Keiturin Sote Oy/ Ruovesi-

Virrat 

Tea-Maria Nääppä, isäkahvilavastaava/ MLL, Urjala 

Tuija Peurala, hallintojohtaja, Oriveden kaupunki 

Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamala 

Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Parkano 

Reija Siitonen, perhetyöntekijä, Pälkäne/ Kangasala 

Sari Sillanpää, kirjastonhoitaja, Sastamala 

Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja/ srk, Mänttä-Vilppula 

Karoliina Valonen, perhekahvila/MLL, Punkalaidun 

Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö alk. 1.9.2017, Ylöjärvi 

Henna Vuorela, kokemusasiantuntija, Kangasala 

Petteri Väkiparta, avoimen päiväkoti- ja iltapäivätoiminnan 

johtaja/MLL, Nokia 

Päivi Viitanen-Marchegiano 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen työryhmä 
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Työryhmän työskentely 

• työryhmän kokoontumiset noin kerran kuukaudessa tutustuen eri kuntien 

kohtaamispaikkoihin 

• projektikoordinaattori lähettää etukäteen asialistan ja jälkikäteen 

kokousmuistion liitteineen 

• yhteistyö Pippuri-hankkeen muiden kehittämistyöryhmien kanssa 

• tiedotus ja viestintä 

• LAPE Pirkanmaan nettisivut; www.lapepirkanmaa.fi 

• projektikoordinaattorit viestivät sähköpostilla ajankohtaisista asioista, 

uusista julkaisuista jne. 

• työskentelyn edetessä päivitettävä työkirja 

• muu viestintä sähköpostitse tai puhelimitse 

• kehittämistyöryhmän jäsenten yhteistyö THL:n , kuntien LAPE-ryhmien 

kanssa ja uusien toimintamallien jalkauttaminen omiin työyhteisöihin 

ketterien kokeilujen kautta 

• työskentelyyn sisältyy mm. ryhmätöitä sekä kotitehtäviä 

• osallistuminen ja yhteistyö THL/ Marjatta Kekkosen ja 

Perhekeskustoimintamallin avoin kohtaamispaikka –työpajan kanssa 

 

http://www.lapepirkanmaa.fi/
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Perhekeskuksen 

kohtaamispaikkatoiminnan  

kehittämisen tavoitteet ja 

toteutuminen  

Pirkanmaalla 
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Tavoitteena  

on tuottaa yleinen, yhteinen 

jäsennys, joka selkiyttää ja 

jäsentää perhekeskuksen 

kohtaamispaikan toimintaa 

tulevassa maakunnallisessa 

perhekeskuspalvelujen 

kokonaisuudessa.  

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoite 
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Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoitteet 

 

Perhekeskustoimintamallissa kohtaamispaikan toiminnan tavoitteena on 

”…Kohtaamispaikan tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisölli-
syyttä sekä tarjota vertaistukea ja varhaista tukea sekä vähentää perheiden ja 
vanhempien    yksinäisyyttä. Kohtaamispaikan toiminnassa huomioidaan moni-
kulttuuristen ja maahanmuuttajaperheiden tarpeet. Perheet osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin”  

(Perhekeskussuunnitelma, STM, 2016). 

 

 

 

Päivi Viitanen-Marchegiano 

 

Työryhmätyöskentelyn ytimessä ovat asiakkaiden kohtaamiseen ja laadukkaaseen 

työskentelyyn sekä eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön liittyvät yhteiset 

ratkaisut, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi vahvistuu. 

  

Tavoitteena on tuottaa yleinen, yhteinen jäsennys, joka selkiyttää ja jäsentää 

perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaa tulevassa maakunnallisessa 

perhekeskuspalvelujen kokonaisuudessa. Kohtaamispaikan mallinnuksen 

tavoitteena ei ole määrittää yksityiskohtaisesti sitä, miten eri maakunnissa tulisi 

tuottaa ja organisoida kohtaamispaikan toiminta. 
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VAIHE 1 

 

Kokoontuminen, 

kartoitus, 

suunnittelu, 

valmistelu ja 

toiminnan 

rakenteellisen 

kehikon mallinnus  

 

8/2017 – 12/2017 

 

  

VAIHE 2 

 

Toimintaperiaatteet 

 

Palvelupolut 

 

Perhekeskuksen 

kohtaamispaikkoje

n pilotointi 

 

1/2018 – 5/2018 

 
 

VAIHE 3 

 

Arviointi 

 

Tarvittaessa ketterät 

korjausliikkeet 

 

Toimintamallin 

käyttöönotto jatkuu 

 

6/2018 – 12/2018 

 

VAIHE 4 

 

Arviointi (jatkuva) 

 

Tarvittaessa ketterät 

korjausliikkeet 

 

Toimintamallin 

käyttöönotto jatkuu 

 

1/2019 - 

 

 

Alustava työskentelysuunnitelma 
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VAIHE 1 (8/2017 – 12/2017) 

 

Tapaamiset 

 

11.9.2017          klo 14 - 16,  Tampere, Tipotien sosiaali- ja terveysasema 

2.10.2017          klo 14 - 16,  Pirtti -perhekeskus, Keskustie 1, Pälkäne 

13.10.2017        klo 9 - 12,  THL/ Helsinki (kohtaamispaikkatyöpaja) 

6.11.2017          klo 14 - 16,  Perhetupa Pikkukettu, Lempäälä 

14.12.2017        klo 14 - 16,  Tampere, Tipotien sosiaali- ja terveysasema 

 

Kokoontuminen, kartoitus, suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen 

kehikon mallinnus  

 

• Pirkanmaalaisten kohtaamispaikkojen kartoitus (lapsiperheet ja nuoret) 

• sidosryhmäanalyysin tekeminen 

• piloteista keskustelu, motivointi ja sopiminen 

• perheiden osallistaminen; asiakaskyselyt ym. 

• yhteistyö THLn Marjatta Kekkosen kanssa   

 

 

  

Työskentelysuunnitelma, vaihe 1 
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VAIHE 2 (1/2018 – 6/2018) 

 

Tapaamiset 

 

18.1.2018           klo 14-16, Tampere, Tipotien sosiaali- ja terveysasema 

26.1.2018  klo 13-15.30, THL/ Helsinki (kohtaamispaikkatyöpaja) 

8.2.2018  klo 12-16, maakunnallinen kohtaamispaikkatoiminnan  

  kehittäminen Tampereella/ THL Marjatta Kekkonen  

19.2.2018           klo 14-16     

20.3.2018           klo 14-16   

26.4.2018           klo 14-16, Orivesi, Järjestöjen talo 

22.5.2018         klo 14-16, Tampere, Lasten kulttuurikeskus Rulla 

15.6.2018  klo 8.30-11    

 

Toimintaperiaatteet, palvelupolut 

Perhekeskuksen kohtaamispaikkojen pilotointi 

(1/2018- 

 

 

 

  

Työskentelysuunnitelma, vaihe 2 
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Kartoitus 
 

Pirkanmaan  
kohtaamispaikat 12/2017 
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Palvelun tuottaja/ 

Nimi + osoite  

  

Kohderyhmä  

(esimerkkejä) 

Mitä toimintaa/ kuinka usein 

(esimerkkejä) 

Muuta erityistä… 

(esimerkkejä) 

KAUPUNKI, KUNTA 1. 

Toimialue, Palvelusektori, järjestö 

Yhteystiedot  
Nuoret 

Kuntalaiset 

  keille muille toimintaa tarjolla 

keneltä lisätietoa 

Varhaiskasvatus; avoin varhaiskasvatus, avoimet 

päiväkodit,  

MLL, perhekahvila, järjestötalo, hyvinvointikahvila, 

perheiden talot 

  

 esim. lapsiperheet Perhekahvila perjantaisin 

  

vapaaehtoistoimijat 

Seurakunta nuorisokerhot, kohtaamispaikat Nuoret, varhaisnuoret Vanhempain verkosto järjestää joka toinen 

viikonloppu lauantaisin 

  

Seurakunnan lapsi- ja perhekerhot , kerhotalot 

 

Lapsiperheet Esim. avoin päiväkerho, lapsitoimintaa, 

ohjattua toimintaa 

Äideille, isille, mummoille, vaareille, hoitajille 

yhdessä lasten kanssa. Kotona/ 

perhepäivähoidossa hoidettaville lapsille. 

Nuorisotoimi, Nuorisotila Nuoret 

 

Discot, retket 

 

Kyläyhdistyksen perhekerho 

  

Lapset ja perheet 0-6v lapset hoitajineen 

1 x viikko 

  

Perhekeskus 

So-Te -keskus,  

  

Raskausryhmät     

Kunta/ perhetyö, äitiys- ja lastenneuvola ja 

varhaiskasvatus  

Alle kouluikäisten 

perheet; 

ennaltaehkäisevää 

tukea ja toimintaa. 

  

1 x viikko   

Vauvakahvila, perhekahvila, nuorisokahvila, 

kyläparkki, kyläkahvila, kylätalo, perhetalo, avoimet 

perhekerhot, perhetupa, nuorisokellarit, muut  

1-3 krt/viikko, päivittäin, 1 x kuukausi jne. 

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017 

(päivitetään…)  
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Pilotit 
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Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat kunnat 

 

Kangasala; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan? 

Lempäälä; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan 

Nokia; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan  

Tampere; Hervanta ja Vuores - perhekeskustoimintamalli sis. 1-2 

kohtaamispaikkaa   

 

Uudet kohtaamispaikat 

 

Valkeakoski; Sorrilan perhekeskus -kohtaamispaikka; Valkeakosken perhetyö 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

Sastamala; palveluverkoston kohtaamispaikka; Sastamalan seudun sosiaali- 

ja terveyspalvelut yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

Orivesi; MLL-perhekahvilan kehittäminen perhekeskustoimintamallin 

kohtaamispaikaksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa  

Ruovesi-Virrat; uusi kohtaamispaikka; Keiturin Sote Oy yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa 

Parkano-Kihniö; uusi kohtaamispaikka; Kolmostien Terveys Oy yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa 

Mänttä-Vilppula; uusi kohtaamispaikka; avoin päiväkoti; Mäntänvuoren 

Terveys Oy, Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatus ja srk 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

Pirkanmaan kohtaamispaikkatoiminnan pilotit 



26.1.2018 21 

Kohtaamispaikkapilotointia Orivedellä 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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Mitä muuta? 
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TILAT 

• maantieteellisesti ja fyysisesti helposti tavoitettavissa; 

kauppareissun varrella; perheiden liikkumisen kannalta 

keskeisellä paikalla ja siellä missä ihmiset käyvät muutenkin  

• esteetön; myös fyysisesti 

• kaunis ja kodinomainen, ei mikään laitos; tarpeeksi tilaa; ei 

saisi olla liian hieno vaan paikka, jossa uskaltaa olla 

• helposti muokkautuva 

• kaikenikäisille oma nurkkaus 

• tavaroiden säilyttämismahdollisuudet 

• kahvi-/ ruokailumahdollisuus 

 

ASIAKKUUS 

• tarvelähtöinen; kuuntelemiseen (jatkuvaan) perustuvat 

palvelut ja rakenteet 

• vertaistuellisuus, kaikille avoin 

• yhdenvertainen 

• asiakaslähtöisyys, jokainen voi kokea olevansa tervetullut 

sellaisena kuin on; huomioi monimuotoiset perheet 

• osallistaminen mukana heti alusta alkaen/ jo 

suunnitteluvaiheessa; asiakasraadit pitkin matkaa ja 

säännöllisesti 

• vertaisryhmiä tarpeen mukaan (asiakaspinnasta nousevat 

tarpeet!) 

• kyky dialogiin ja kyky kuulla ihmistä ja vahvistaa omia 

voimavaroja 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit? 

PROSESSIT/ PALVELUT 

• tiedottaminen palveluista kootusti  

• helposti muokkautuva 

• maksutonta asiakkaille; kahvitarjoilu? pikkumaksullinen kahvi? 

• aikoja asiakkaiden käytettäväksi 

• kioskityyppinen toiminta 

• apuvälinelainaamo erilaisia tilaisuuksia varten roudauspalvelulla 

• järjestöt voisivat olla vastuussa kohtaamisesta ja matalasta kynnyksestä 

lakisääteisten palveluiden ohella? 

• avoinna 24/7 

 

VERKOSTO 

• aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa (mm. 

neuvolat - ryhmäneuvolat, järjestöt, seurakunnat, liikelaitokset…) 

• tiivis yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa 

 

HENKILÖSTÖ/ HALLINTO 

• rakenteita rikkovaa 

• avoinna tarpeen mukaan 

• helposti muokkautuva 

• työntekijän täytyy tietää mistä saa vastauksia (koulutuksia, tilaisuuksia eri 

aihepiireistä) 

• eri alojen ammattilaisia; palveluohjaaja sovitusti paikalla  

• työaikarakenteen joustavuus; ajallinen tavoittavuus (myös iltaisin) 

• vuokrat vertaisuuden ja muun yhteistyön mahdollistavaksi  

• hyvin koordinoitua toimintaa: ei päällekkäisiä palveluita 

• tiedon kulku nopeata ja päivitettyä 

• budjetit johtotasolla sovitut 

• ammatillista osaamista; tietoa jakavaa, opastusta, ohjausta ja neuvontaa 

• byrokratialtaan vähäinen; ei virkamiesmäisyyttä 

• kohtaamispaikassa emäntä tai isäntä/ koordinaattori ja vertaishenkilöitä/ 

vapaaehtoisia nk. hengareita 

 

 

 

Pälkäneen Pirtissä (2.10.2017) Pirkanmaan LAPE:n kohtaamispaikkakehittämisen työryhmässä 

sekä Tampereen lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden yhteistyön Perheverkossa (6.10.2017) 

koottua ”Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit”: 
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1. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme kohtaamispaikalla osana 

perhekeskustoimintamallia. 

2. Yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tärkeydestä osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

palveluita (asiakaspolut ja –prosessit). 

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä tietää ja osata kohtaamispaikassa toimiessani 

(koulutus-minimiosaaminen). 

4. Muiden toimijoiden kanssa sujuvan yhteistoiminnan tärkeyden ymmärtäminen (esim. 

palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, Pyydä apua -nappi). 

5. Ymmärrys aktiivisesta asiakkaiden osallistamisesta osana työn kuvaa. 

6. Käsitys siitä, miten kohtaamispaikkatoiminnan arviointia ja seurantaa toteutetaan (mm. oikeat 

ja toimintaa kuvaavat indikaattorit). 

7. Perhekeskustoimintamallin palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellisessa 

kehittämisessä mukana oleminen. 

8. Palvelun saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät . 

9. Koordinoimisen vastuun selkiyttäminen ja näin päällekkäisen työn vähentäminen. 

10. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) perhekeskustoimintamallin kuvauksissa, Lasten ja 

perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), kuntastrategiassa, hyvinvointikertomuksessa 

ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miettimällä kohtaamispaikan rakentamisen 

minimikriteereitä… 

 
Työryhmän tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja 

rakentaa maakunnallista kohtaamispaikkatoimintaa 



Kotitehtävä 
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Kotitehtävä 

Kotitehtävänä oman kohtaamispaikan toimintaperiaatteiden 
laatiminen/päivittäminen:  

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu? 

• Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään?  

• Kuinka kohtaamispaikka on avoinna? 

• Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa? 

• Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)? 

• Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö? 

• Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät? 

• Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista? 

• …mitä muuta?  

• Mikä toimii? 

• Mihin toivot täydennystä? 

• Mitä puuttuu? 
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Palvelupolkua hahmottamaan… 

”Kehittämistyön tavoitteena 

on, että asiakas saa 

tarvitsemansa avun 

mahdollisimman varhain ja 

sujuvasti.” 

 
 



Checklist 
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Tavoitteena on kuvata avoimen kohtaamispaikan  

• sidosryhmät ja palveluverkosto perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa 

• perheiden ja lasten tarpeet toiminnalle  

• perheiden ja lasten osallisuus 

• toimintaperiaatteet  

• kohtaamispaikan voimavarat 

• toimintamuodot, toiminnot, tehtävät; keskeiset yhtäläisyydet ja erot 

• erilaisten perheiden huomioon ottaminen toiminnassa, ml. maahanmuuttaja- ja 

turvapaikanhakijaperheet 

• johtaminen, koordinaatio ja yhteistoiminta  

 

 

Tavoitteena on tuottaa tietoa avoimesta kohtaamispaikasta aikuisten ja lasten 
matalan kynnyksen toimintamuotona ja perheiden arjessa selviytymisen tukena 

• tuottaa kuvaus avoimesta kohtaamispaikasta perhekeskustoimintamallissa 

• tuottaa ja koota tietoa kohtaamispaikan hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista 

• luoda vertaiskehittämisen verkostoja ja toimintamalleja 

 

Päivi Viitanen-Marchegiano 

Onko tehty? 



Osallisuus ja vertaisuus 
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Osallisuus - osallistaminen 

Miksi osallistaa? ...osallistua? 
Osallistaminen 
Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen:  

se, että joku ottaa osaa ja on mukana jossain;  

ihmisten mukaan ottaminen on vahva viesti! 

 

Osallisuus 

Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun 

ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, 

työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta.  

 

Kuntalaisen pitää hyötyä osallistumisestaan 
 

Mikä saa osallistumaan?  

Jonkinlaisen hyödyn saaminen on edellytys päätökselle osallistua 

toiminnan kehittämiseen. Motivoivat hyödyt ovat usein 

henkilökohtaisia, mutta ne välillisesti hyödyttävät myös esim. 

yhteiskunnallista kehittämistyötä. 
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Vertaisuus - vertaistuki 

Vertaisuus 

• ymmärretyksi tulemisen ja samankaltaisuuden kokemus kun 
elämänkokemuksissa tai elämäntilanteissa on yhdistävä 
tekijä  

Vertaistuki 

• järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai 

ryhmässä 

• vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja 

toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina; keskeistä 

vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen sekä 

luottamus 

• vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan 

elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen  

• annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa 

ammattityötä vaan toimii sen tukena 
 
 

 

Kun diagnoosina on ihmisyys, me kaikki olemme vertaisia 



Projektikoordinaattori 

Päivi Viitanen-Marchegiano 

Puh. 040 639 7358 
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