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Kerjäläinen
kirkon ovella

H

uopalahden kirkolle on ilmestynyt
kerjäläinen. Hän ei puhu suomea,
eikä englantia. Pakkasellakin hän istuu siinä kuin itsepäinen mänty. Mitä pitäisi tehdä?
Tämä on herättänyt kyselyä ja kummastusta. Työntekijäkokouksessakin tästä on keskustelu. Kirkkoon on vaikea tulla, jos sivuuttaa
kerjäläisen kirkon ovella. Mutta mihin kerjäläiselle annetut rahat päätyvät: menevätkö ne
järjestäytyneen rikollisuuden haaviin, ’viholliselle’?
On varmasti totta, että paras tapa vaikuttaa
kerjäläisongelmaan, on tukea taloudellisesti
järjestöjä, jotka vaikuttavat ongelman syihin.
Tämä taitaa olla suositus.
Silti mieleen nousee kertomus laupias samarialaisesta. Tien varrella on tajuton ihminen, jolta on riistetty kansalaisuuden tunnukset. Jos häntä auttaa, saattaa siis auttaa viholliskansaa. Pappi ja leeviläinen eivät auta, koska apu saattaa mennä viholliselle. Samarialainen ei ehkä ole sen hurskaampi, mutta ajattelee toisin: ”Autan, hän saattaa olla omia.”
Ehkä kirkon kerjäläisen taustalla on ”viholliskansa”. Ehkä rahaa ei kannata antaa. Silti voimme tervehtiä häntä ja hymyillä. Istua
vaikka hetkeksi vierelle. Voimme kutsua
messuun ja kirkkokahville, syömäänkin.
Hän saattaa olla
omia.

Pappi
Sami Lahtinen
Twitter:
@samtinen

Kastetut
Rakas Vapahtaja, varjele nämä kastetut aina kasteen
armossa ja anna heidän kasvaa Sinun tuntemisessasi.
Siunaa heidän vanhempiaan, kotiväkeään ja kummejaan.
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Noel Benjamin Haapio
Oliver Aaron Somersalo

Helmi Helinä Virtanen
Juho William Samuel Kiiski
Saima Lumi Inkeri Kovanen

Kuolleet
Herra, me muistamme Sinun edessäsi poisnukkuneita
rakkaitamme, lohduta surevia ylösnousemuksen ja
iankaikkisen elämän toivolla.
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Boliviassa tyttöjen arki voi
olla monella tavalla syrjivää

Teksti ja kuvat: Jaakko Lavonius, Lähetysseuran
organisaation kehittämisen asiantuntija Boliviassa.
Artikkeli on osa Lähetysseuran artikkelisarjaa moniperustaisesta
syrjinnästä. Syrjittyjen ryhmien tukeminen ja syrjintään puuttuminen ovat keskeinen osa Lähetysseuran työtä.

Boliviassa naisten
asema ja alkuperäiskansaan kuuluminen ovat perinteisiä
syrjinnän syitä. Viime vuosina edistystä
on tapahtunut, vaikka
matka tasavertaisiin
mahdollisuuksiin on
vielä pitkä.
Bolivian ylängöillä lähellä
Perun rajaa puhaltaa kylmä
tuuli. 4 000 metrin korkeudessa sää ailahtelee: välillä
aurinko polttaa, sitten saattaa nousta paksu sumu tai
taivaalta voi ropista rakeita.
Täällä laamoja ja alpakoita paimentaa Yessica Mendoza, joka täyttää pian 16.
Paimentolaisuus on tärkeä
elinkeino, sillä tässä säässä
kasvikunnasta pärjää vain
peruna.
Mendozaa syrjitään, koska hän on orpo. Äiti oli heittänyt pikkutytön Titicacajärveen, jonka saaressa tyttö
oli syntynyt. Toinen nainen
pelasti lapsen veden varasta ja toi mukanaan ylängöille Qullpani-yhteisöön, mutta etenkin uuden perheen
miniä suhtautuu Yessicaan
alentavasti.
”Kukaan ei auta, kun syrjitään”, Mendoza sanoo.
Hän ei ole kokemuksensa kanssa yksin. Hänen toverinsa Arminda Paye Aruquipa lähti neljäntoista vanhana Qullpanista kanttiinitöihin kultakaivoskylään
Sucheziin, aivan Perun rajalle, sillä toimeentulo kotikylässä oli tiukassa.
Häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi, ja hänelle
syntyi nyt yksivuotias lapsi.
Arminda palasi kotikyläänsä, missä häntä syrjitään yksinhuoltajuuden johdosta.
Onneksi vanhemmat ovat olleet tukena, hän sanoo.
Yksinhuoltajuuden stigma piinaa myös kaveruksista kolmatta: Carmen Rosa Mamani sai esikoisensa kuusitoistavuotiaana, ja
kun lapsi oli yhden, mies otti ja lähti.
”Ihmiset eivät taida tietää, millaista on olla yksinhuoltajaäiti”, nyt 22-vuotias
Mamani sanoo. Hänestä syrjintä johtuu siitä, että ihmiset eivät osaa eläytyä toisen
asemaan.
Koulu jää helposti
lyhyeen
Yessicaa, Armindaa ja Carmenia yhdistää sekin, että
koulut ovat jääneet kesken:
Yessicalla viiteen, Armindalla kuuteen ja Carmenilla kolmeen vuoteen.
Poikien opiskeluun ja elämässä etenemiseen panostetaan Bolivian maaseudulla tyttöjä paljon enemmän.
Tyttöjen odotetaan perustavan perhe nuorena ja hoitavan kotia ja lapsia, myös
pienempiä
sisaruksiaan.
Macho-kulttuuri elää maaseudulla vahvana ja suku-

HAAGAN SEURAKUNNAN
TAPAHTUMAKALENTERI
Messu sunnuntaisin
klo 10 Huopalahden
kirkossa.
Messu su 7.4. klo 10,
Mari Silin, Miira MuromaNikunen, Hanna Autio.

Palmusunnuntaina 14.4.
Sunnuntai kirkolla klo 9-13.
Kts. erillisilmoitus.

Letkeitä lattarisäveliä
ke 10.4. klo 18. Luoteis-Helsingin
musiikkiopiston pop-laulajat
tulkitsevat lattarirytmejä.
Konsertti toteutetaan yhteis
työssä Pohjois-Haaga seura ry:n
kanssa.

Messu su 28.4. klo 10,
Katri Uutela, Mari Silin, Hanna
Autio. Riku Salminen, laulu.
Messu su 5.5. klo 10,
Miira Muroma-Nikunen,
Marjut Mulari, Olli Mönttinen;
Hanna Lappalainen, huilu.
Käsityöyhdistyksille jaettiin neulontakoneita, jotta
he voivat soveltaa oppimia taitojaan käytännössä.
Qullpanin kylä sijaitsee yli 4000 metrin korkeudessa.

puoliroolit ovat jäykät. Niistä poikkeaminen aiheuttaa
helposti syrjintää, ja perheväkivaltakin on yleistä.
Asenteet muuttuvat hitaasti, sanoo Lähetysseuran
hankkeen sosiaalityöntekijä
Karen Huaylluco Aliaga.
”Mutta edistysaskelia on
jo nähtävissä.”
Lähetysseuran ja paikallisen kirkon yhteishankkeessa
tasa-arvo otetaan huomioon
kaikessa. Tematiikkaa lähestytään konfliktien ratkaisun,
hyvän kohtelun, rauhankulttuurin ja väkivallanehkäisyn
kautta.

lattoman elämän. Tapauk
sia viedään oikeuteen ja naisille tarjotaan ilmaista oikeusapua ja psykologista tukea. Silti vuoden 2018 yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana naisiin kohdistuvia
tappoja tai murhia oli tehty maassa 85 kappaletta, eli
tehtävää riittää.
Tasa-arvo on lisääntynyt Evo Moralesin kaudella,
mutta samalla hänen hallintonsa on jakanut kansaa. Vähän yleistäen voi sanoa, että Moralesia kannatetaan
maaseudulla ja vastustetaan
kaupungeissa – vaikka kaupungeissa toki on enemmistö maalta muuttaneita ihmisiä, jotka usein tukevat Moralesia.
Morales on asettunut neljännen kerran ehdolle vuoden 2019 presidentinvaaleissa, vastoin kansanäänestyksen tulosta. Tämä luo maahan jännitteitä, jotka voivat
purkautua levottomuuksina.
Jotkut enteilevät jopa sisällissotaa.

Kaupungeissa vastassa
voi olla rasismi
Yessica Mendozan mielessä käy välillä muutto pääkaupunkiin La Paziin. Jos
hän sinne päätyy, häntä saattaa odottaa alkuperään liittyvä syrjintä. Vaikka Bolivia
on kieltänyt syrjinnän ja rasismin lailla vuonna 2010 ja
vuoden 2008 perustuslain
mukaan Bolivia on monikansallinen maa, ei syrjintä ole
täysin poistunut.
Perinteisesti alkuperäiskansojen jäsenet on alistettu palvelemaan valtakulttuurin valkoista tai mestizo-väestöä, vaikka alkuperäiskansojen edustajat muodostavat
maassa enemmistön.
Tilanne on kuitenkin
helpottunut
merkittävästi
aymara-alkuperäiskansaan
kuuluvan presidentti Evo
Moralesin hallinnon aikana. Kolonialismin aikakaudelta periytyneitä syrjiviä rakenteita on systemaattisesti purettu, ja tasa-arvokysymykset on nostettu yhteiskunnassa valtavirtaan.
”Ennen oli normaalia, että kaupoissa palveltiin ensin
valkoisemmat asiakkaat, eikä
alkuperäiskansoilla ollut siihen vastaansanomista”, kuvaa Claudia Cordero Matha El Alton kaupungista.

”Nykyään voi huomauttaa
olleensa jonossa ensin”, hän
sanoo.
Alkuperäiskansoilla
on
nykyään omat yliopistonsa,
mutta myös espanjankielisissä yliopistoissa voi tehdä lopputyön alkuperäiskielillä, sanoo Rita Flores. Hän työskentelee dosenttina UPEAyliopistossa El Alton kaupungissa.
Vielä parikymmentä vuotta sitten alkuperäiskansojen
jäseniä ei yliopistossa juuri
näkynyt. Edelleen osa opiskelijoista kummastelee Floresia, joka on paitsi naispuo-

linen dosentti, myös aymara,
joka käyttää perinteistä pollera-hametta. Periaatteessa
häntäkin voidaan syrjiä kolmesta syystä: sukupuolen,
alkuperäiskansaan kuulumisen ja pukeutumisen tähden.
Naisten asema
parantunut, mutta
kansa jakautunut
Vaikka perinteiset sukupuoliroolit elävät tiukassa, on
naisten asema kohentunut
vuosien varrella.
Vuonna 2013 Boliviassa säädettiin laki, joka pyrkii
takaamaan naisille väkival-

Tule
tukemaan
Bolivian
lapsia ja
nuoria !
Haagan seurakunta tukee
Suomen Lähetysseuran työtä
Bolivian kaivosalueiden lasten
ja nuorten parissa.

Kaksi suloista
alpakkaa
rapsuteltavana ja
ruokittavana
klo 11-13!

Osallistumalla palmusunnuntain messuun ja
Sunnuntai kirkolla -tapahtumaan 14.4. klo 9 – 13
Huopalahden kirkolla pääset tukemaan tätä työtä
mm. vapaaehtoisen kolehdin muodossa.
• Kirkolle voi tulla nauttimaan aamupalaa klo 9.
Messu klo 10, jonka toimittavat Marjut Mulari,
Sami Lahtinen, Hanna Autio, Olli Mönttinen,
Lähde-kuoro.
• Messun jälkeen salaattia,
grillimakkaraa, kirkkokahvit
ja pullat.
• Lapsille ohjelmaa Tönöllä.
• Diakonian päivystys klo 12-13.
• Kellotapulista voit ihastella Haagan maisemia.
• Tapahtumassa saa ensiesityksensä myös
seurakunnan sävellystilaus: Bolivia-laulu.

#haagansrk
#sunnuntaikirkolla

PS. Seuraava
Sunnuntai kirkolla
-päivä Suvivirren
sunnuntaina 26.5.

Toivoa ja iloa elämän
pienistä asioista
Palataanpa vielä ylänkojen
kylmiin tuuliin, jonka arjes-

sa poliittiset jännitteet eivät
juuri näy. Qullpanissa Yessica Mendozaa, Arminda Paye
Aruquipaa tai Carmen Rosa Mamania ei syrjitä alkuperäiskansaan kuulumisesta, sillä kaikki ovat samassa
veneessä.
Kun tytöiltä kysyy, mikä
heidän elämäänsä tuo iloa
tai toivoa, on vastausta ensin vaikeaa saada. He miettivät tovin.
”Markkinoilla ja kirkossa
käynti”, Yessica Mendoza lopulta sanoo ujosti.
”Musiikin
kuuntelusta
tulee iloa”, sanoo Arminda
Paye Aruquipa. Toivoa hän
saa käsityötaitojen opette
lusta Lähetysseuran tukeman Bolivian evankelisluterilaisen kirkon hankkeen avulla. Hankkeen nimi
on Sumaq Kawsay, eli hyvä
elämä.
Aruquipa aikoo myydä
käsitöitä ja jatkaa koulunkäyntiä saamillaan tuloilla.
Käsityötaidot tuovat toivoa
tulevaisuuteen myös Carmen Rosa Mamanille.
”Haluan tehdä töitä, että
lapsellani olisi mahdollisuudet opiskella”, hän sanoo hymyillen.

Medismessu
ke 8.5. klo 18, Miika Kolari.
Messu su 12.5. klo 10,
Sami Lahtinen, Miika Kolari,
Hanna Autio.
Laudes eli aamurukous
ma 15.4. ja 29.4. klo 7.30.
Vanhan hetkirukousperinteen
mukaan, kesto n. 25 min.
Mari Silin.
Arkiehtoollinen
ke klo 15, palvelukeskuksessa,
Hopeatie 14. 3.4. Marjut Mulari,
Olli Mönttinen. 17.4. Miira
Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen. 15.5. Katri Uutela,
Olli Mönttinen.
Miesten piiri
ti 9.4. klo 18.30 Kivijalassa.
Aiheena ”Kysymyksiä kirkosta
ja kirkolle.” Alustaa Hannu
Vapaavuori.
Toivon tiistai 21.5. klo 18,
Harhailijan tarina. Sami Lahtinen haastattelee Erkki Haapaniemeä. Sanaa, rukousta,
hengellistä musiikkia. Mukana Lähde-kuoro. Tee- ja kahvi
tarjoilu. Lastenhoito järjestetty.

Pianomusiikkia huhtikuun
illassa to 11.4. klo 19. LuoteisHelsingin musiikkiopiston pianooppilaat esittävät kappaleita eri
aikakausilta. Kesto n. 1 tunti.
Sibelius-lukion kevätkonsertti
to 25.4. klo 18.
Vappusoitto ke 1.5.klo 11.
Helsinki Brass Quartet.
(ks. vapputapahtuma)
Kevätlauluhetki – yhteislaulu
tilaisuus ke 1.5.klo 12.
(ks. vapputapahtuma)
Sellon juhlaa
to 2.5. klo 18 ja 19.
Luhmon opiskelijat esiintyvät.
Konsertti
to 9.5. klo 19 Luhmon huilistit.
Kallion Laulun kevätkonsertti
ti 14.5. klo 19, joht. Anni Tolvanen. Vapaa pääsy, ohj. 15 euroa.

Viikoittaista
toimintaa
Esirukouspiiri ma klo 15.
Lähetyspiiri ti klo 13.
Syvennytään Raamatun kirjoihin
lähetyksen näkökulmasta. Vetäjänä toimii TT Juhani Forsberg.
Raamattupiiri to 4.4., 18.4.,
2.5., 16.5. klo 17.30.
Lähetysraamattupiiri ma 8.4.,
6.5., 20.5. klo 13 – 14.30.
Psalmilaulajat to klo 18,
tied. olli.monttinen@evl.fi.

Ilmastonmuutos
– nyt!

Kello5tee to klo 16.30.
Ehtoollishartaus 11.4. klo 16.15.

Kirkon kansainvälisen
työn ilta ke 29.5. klo 18.30–20.
Alustus, keskustelua, teetarjoilu.
Hiilineutraali kirkko?
Vieraana Kirkon energia- ja
ilmastostrategiatyöryhmän pj,
ilmastotutkija FT Laura Riuttanen Helsingin yliopistosta.

Lähde-kuoro ma klo 18.

VAPPUTAPAHTUMA lähetyksen hyväksi
Vappupäivänä 1.5.2019 KLO 11-13
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vapaa pääsy, ellei toisin mainita
Konsertti
to 4.4. klo 19, Esa Pietilä, saksofoni. (kansainvälistäkin mainetta keränneen taiteilijan soolokonsertti). Vapaa pääsy, ohjelma 5€
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Messun jälkeen kirkkokahvit.

Yessica Mendoza (vas.), Arminda Paye Aruquipa ja Carmen Rosa Mamani kokevat
syrjintää yhteisössään. Käsityöyhdistystoimintaan ja -työpajoihin osallistuminen
vahvistaa heidän tulevaisuudennäkymiään.

Musiikkia

klo 11 Lipunnosto, partiolaiset. Siniristilippumme, Helsinki Brass Quartet
klo 11.15-12 Torvisoittoa kirkossa, Helsinki Brass Quartet
Lapsille omaa ohjelmaa Tönöllä
klo 12 Kevätlauluja kirkossa
Haagan kauniita maisemia kellotapulista
Hernesoppaa ja grillimakkaraa
Kahvi- ja simabuffet, leivonnaisia, vohveleita, munkkeja
Käsitöitä
Pika-arpajaiset

TERVETULOA!

Aikuisten sähly ti klo 20–21
Pohjois-Haagan ala-asteella,
Tolarintie 6.
Teematorstai to klo 12.30-14.30.
Lounas 6 €, ohjelma alkaa
n. klo 13.
4.4 Nivelrikko ja sen itsehoito,
aluesuunnittelija, fysioterapeutti Hanna Jungman Suomen nivelyhdistys ry. 11.4. Kiveen hakattu. Pyhät tekstit ja perinteet
muutoksessa. toim. Martti Nissinen ja Leena Vähäkylä. Mukana
TT Hannu Vapaavuori. 18.4. Hiljainen viikko ei Teematorstaita.
25.4. Veteraanipäivä, Irma Lähdesmäki. 2.5. Leila Mäkipentti,
lausunta; Heidi Björkman-Korhonen, piano. 9.5. Hauskaa ja todellista runoillen, kirjailijaTuula Korolainen. 16.5. SPR:n tehtävissä
Pohjois-Koreassa, Tuula Nilson.
23.5. Kevätjuhla.
Liikuntakerhot 1-6 lk tytöille ja
pojille sekä poikien sählykerhot
1-6 lk Pohjois-Haagan ala-asteella, Tolarintie 6, tied. pauli.virtanen@evl.fi.

Ti ja pe JunnuTönö klo 13-16
(ala-asteikäisille) ja Tönöillat
klo 18-22 (nuorille).
Käsityökerho Duunauspaja
ti 16.4. ja 14.5. sekä ma 29.4.
ja 27.5. klo 18–20.
Aikuisten lautapelikerho
la 6.4., 20.4., 4.5., 18.5. ja 1.6.
klo 12-15.30 Huopalahden
kirkon Kivijalassa.

Lapsille ja perheille
Vauvakirkko la 6.4. klo 15.
Miira Muroma-Nikunen, Hanna
Autio. Lauluja ja laululeikkejä
sekä köröttelyä. Kastepuun
nimilehtien jako kastetuille.
Kummit ja isovanhemmat sekä
muut läheiset ovat lämpimästi
tervetulleita.
Pääsiäisen ihme, perheiden
arkipyhäkoulu Tönöllä ma 8.4.
klo 18.30-19. Pääsiäisvaellus.
Lasten pääsiäisvaellukset
9.–12.4.klo 9-12 Tönöllä.
Tervetuloa elämysmatkalle
pääsiäisen tapahtumiin. Sopii
kaikenikäisille. Lähdöt puolen
tunnin välein. Ryhmille ilmoittautuminen: Miira Muroma-Nikunen,
p. 050 380 3235.
2. pääsiäispäivän perhemessu
ma 22.4. klo 10. Messun jälkeen
pääsiäismunien etsintää.
Perhekerhot

Viikoittain kokoontuvat perhe
kerhot ovat matalan kynnyksen
kohtauspaikkoja. Kerhoissa on
kahvi ja leipätarjoilu, joskus
ohjelmatuokio (esim. musiikkia
tai askartelua) sekä lopuksi pieni
hartaushetki. Kerhoihin ei tarvitse
ilmoittautua, vaan voit tulla silloin,
kun sinulle sopii.
Ma klo 17.30-19
Lasten ja nuorten talo Tönöllä.
To klo 9.30-11 kirkolla.
Pe klo 10-11.30 Mariankodissa,
Schildtinpolku 6. Myös Mariankodin asukkaat ovat tervetulleita kerhoon.
Muskarit

kirkossa tiistai-aamupäivisin ja
ma klo 17-17.30. Soitetaan,
lauletaan, leikitään, liikutaan.
Opettajina kanttori ja varhaisiän
musiikinopettaja Hanna Autio
sekä lastenohjaaja Ulla Leivo.
Muskarikauden hinta 50 €/lapsi,
sisaruksilta 25 €.
Vapaita paikkoja voi tiedustella:
hanna.autio@evl.fi.

Muuta
ajankohtaista
Diakonian ajanvarauspäivystys
ma ja to klo 10-12. Voit jättää
soittopyynnön diakoniatyön
tekijälle kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 3200.

Hiljainen
viikko ja
pääsiäinen
Huopalahden kirkko,
Vespertie 12 (Hissi) /
Kauppalankuja 7
Pergolesin Stabat mater
ke 17.4. klo 18.
Enni Maaninka, sopraano
ja Nea Meriranta, altto.
Katariina Kopsa, urut.
Kiirastorstain päivämessu
18.4. klo 12.30, Katri Uutela,
Olli Mönttinen.
Kiirastorstain messu
18.4. klo 18, Heikki Nenonen,
Olli Mönttinen. Samuli Hyvärinen, sello.
Kiirastorstain juhlaillallinen
nuorille 18.4. klo 18 Tönöllä.
Pitkäperjantain
jumalanpalvelus
19.4. klo 10, Mari Silin,
Olli Mönttinen. Samuli
Hyvärinen, sello.
Haydnin jousikvartetto
Jeesuksen seitsemän
sanaa ristillä
pitkäperjantaina 19.4. klo 14.
Ackord-kvartetti. Tekstit
Seppo Lappalainen.
Pääsiäispäivän messu
21.4. klo 10, Sami Lahtinen,
Miika Kolari, Olli Mönttinen.
2. Pääsiäispäivän
perhemessu
22.4. klo 10, Miira MuromaNikunen, Sami Lahtinen,
Hanna Autio. Messun jälkeen
pääsiäismunien etsintää.

osallistumismaksu Yhteisvastuulippaaseen järjestämällä vaikka
kahvikekkerit ystäville. Kaikki
oman tempauksen tai tapahtuman järjestäneet palkitaan
lippaan palautuksen yhteydessä.
Lippaan saat virastosta
ma-to klo 10-13.

Perjantaikahvit kaupalla
Tervetuloa kahvittelemaan ja
juttelemaan Pohjois-Haagan
K-Supermarketille (Eliel Saarisen
tie 5) joka kuukauden toinen
perjantai klo 14-16! Kahvit tarjoaa
K-Supermarket, juttuseuraa
Haagan seurakunnan papit.
Mukana 12.4. Sami Lahtinen ja
Marjut Mulari ja 10.5. Miira Muroma-Nikunen ja Marjut Mulari.
Nähdään kaupalla!

Silja ja Juhani Forsberg
160 vuotta!
Tervetuloa viettämään yhteistä
syntymäpäiväjuhlaa konsertin
merkeissä su 28.4. klo 15 Huopa
lahden kirkkoon. Jousikvartetti
ACKORD. Shostakovitsh: jousi
kvartetto nr. 8 ja Dvoȓak: jousikvartetto nr. 12 (”amerikkalainen”). Konsertin jälkeen karja
lanpiirakka- ja kakkukahvit
seurakuntasalissa. Toiveena
on, että ei lahjoja eikä kukkia,
vaan nautitaan konsertista ja
yhdessäolosta. Avoin kaikille,
ei ennakkoilmoittautumista.

Osallistu yv-keräykseen lipaskerääjänä tai järjestämällä oma
tempaus! Kerää vapaaehtoinen

Vapputapahtuma lähetyksen
hyväksi vappupäivänä 1.5.
kts. erillisilmoitus.

