Tervetuloa Eurooppa!
Halli nousee Perhossa
NUOTTI - ammatillinen kuntoutus nuorille
Ekorosk-yhteistyö
huikea fiilis:

“Joku uskoo
minuun.”

MATKALLA
2020/2

Kaustinen - Kokkola - Perho - Pietarsaari - Toholampi - Veteli

Kokkotyö-säätiö on:
♥♥ Työelämään kuntouttavia & valmentavia työpajoja
♥♥ Työ- ja yksilövalmennusta
♥♥ Työ- ja oppimismahdollisuuksia, tuotteita ja palveluja
♥♥ Erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita MATKALLA tavoitteisiinsa
♥♥ Kokkolassa sekä Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa
MEILLE VOI TULLA:

Yrityksille ja yksityisille:

Ole yhteydessä:
── omaan te-virkailijaan
── omaan opettajaan
── tai Kokkotyö- säätiön palvelupäällikkö Arja Savelaan
050 435 7731.

yhteistyötä kanssamme:

•
•
•
•
•

harjoitteluun
kuntoutumaan
opiskelemaan
sosiaaliseen valmennukseen
yksilölliseen valmennukseen

Tiedotteen toimitus ja taitto:
Kokkotyö-säätiön viestintä- ja projektipaja

Tiesitkö:
Kokkotyö-säätiötä voi tukea tilaamalla tuotteita tai palveluita työpajoilta sekä ostamalla
kierrätystuotteita myymälöistämme.
Toimintamme pyörittämiseksi tarvitaan kierrätysmateriaalien lisäksi muutakin. Aine- ja
tavaraostoistamme vuonna 2020 noin 65 %
on hankittu paikallisilta toimijoilta. Mukaan
on laskettu valtakunnallisestikin toimivat yritykset, joilla on toimipaikka Kokkolan, Pietarsaaren tai Kaustisen seutukunnissa.
Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,8
miljoonaa ja työllistämme tällä hetkellä 64
henkilöä.

•
•
•
•
•
•

kierrätysmyymälöitä
kahviloita
lähituotemyymälä
kuljetuspalveluita
tilaustuotteita
siivous- ja kiinteistöpalveluita

• yksilö-, työ- ja ryhmävalmennusta
• työ- ja toimintakyvyn arviointeja
• hanke- ja kehittämistoimintaosaamista yhteistyökumppaneille
• kaikenikäisiä osaajia yrityksiin töihin
• yrityksille tukea ja neuvontaa
työsuhteeseen liittyvissä asioissa

65 %

aine- ja tavaraostoista
teemme paikallisilta
toimijoilta
liikevaihtomme 2019

3,8 milj. €
palkattuja 3.12.2020

64 hlöä

HYVÄÄ JOULUA

JA KIITOS
KULUNEESTA VUODESTA!
♥♥ Kokkotyö-säätiöllä jokaiseen
päivään kuuluu satoja kohtaamisia. Kiitos valmentautujat, työkaverit,
verkostot, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja ystävät.
♥♥ Yhteistyössä saamme uskomattoman paljon ja monenlaista aikaan!
♥♥ Jatkamme hyvien asioiden parissa
joulukuun kaikki arkipäivät ja jälleen
ensi vuonna. Nähdään, kuullaan,
kohdataan!

Paussin paikan yrittäjä
Katariina Jokela:
Suuri hyöty on ollut siitä, että nuoren oma
ohjaaja Kokkotyö-säätiöltä on käynyt
työpaikalla kysymässä miten menee ja on
voitu avoimesti yhdessä keskustella mikä
on mennyt hyvin ja mitä voitaisiin kehittää. TE-toimiston kautta tuleva työkokeilija
ei saa tällaista tukea. On hyvä, että uudessa paikassa aloitettaessa tuttu ohjaaja
on edelleen tukena.

Tuli huikea fiilis:

“Joku uskoo
minuun.”

kavia ihmisiä, oli tuolloin mielessäni, täälläkö olen loppuikäni? Pajalla oli hyvä olla
ja porukkaan pääsin hyvin mukaan. Sain
ohjausta työtehtäviin ja aloin saamaan
itsevarmuutta. Opin sosiaalisia taitoja sekä
asiakaspalvelutyön periaatteita. Viihdyin
pajalla se oli mukavaa aikaa.

”Olen Jensku ja asun Toholammilla. Olen
opiskellut Limingassa hotelli-ja ravintola
cateringalan perustutkinnon. Valmistuttuani
muutin Limingasta Toholammille. Alussa olin
hukassa, mistä löydän töitä? Pääsin erääseen lounasravintolaan työkokeiluun puoleksi vuodeksi ja aloittaessani työkokeilun oli
vähän luvassa, että jatkuisi palkkatyönä kokeilun jälkeen. En kuitenkaan työllistynyt ja,
en saanut tietooni syytä miksi työ ei jatkunut.

Minulle tarjoutui paikka työkokeiluun
Paussin Paikassa. Olin hyvin epävarma.
Pääsin yhdessä yksilövalmentajan kanssa
tutustumaan kahvilaan ja sen yrittäjiin ennen kuin tein päätöksen. Sain tukea valmentajalta aloittaessani työkokeilun.

Tämän jälkeen kokeilin koulunkäynnin avustajan töitä sekä päiväkodissa lastenhoitajan
työtehtäviä. Lasten parissa viihdyin, mutta
en jatkanut. Sain palautteen että tarvitsen
paljon ohjausta ja minulta puuttuu alan koulutus.
Tämän jälkeen tuli tunne: onko minusta
mihinkään, saanko koskaan töitä. Aktivointisuunnitelma tilaisuudessa minut ohjattiin
työpajalle. Työpajalla aloitin hyvin sekavissa
tunnelmissa. Vaikka pajalla oli kivoja ja mu-

Kahvilassa koin saavani olla juuri sellainen
kuin olen, olin hyväksytty. Tehtäviin opastettiin pienin askelin. Opastusta oli näyttämällä miten ja lisäksi ohjeistamalla. Alussa
pelkäsin epäonnistumista, mutta pian ymmärsin, ettei siinä ole mitään pelättävää.

Perehdytämme työkokeilijan ja olemme
hänelle läsnä. Kunnollisesta paneutumisesta harjoittelijaan hyötyy yrityskin eniten.
Annamme palautetta, mutta toivomme
sitä myös itse - myös yrittäjä voi oppia ja
hyötyä työkokeilujakson aikana. Haluan
olla kuunteleva työnantaja.
Vinkkinä nuorelle työkokeilijalle: Yritä olla
rohkea! Nuorena ei tarvitse vielä tietää
mikä minusta tulee isona, vaan kokeilemalla uutta löytyy se oma juttu.
Meillä on ihania asiakkaita, jotka ymmärtävät, että harjoitteluvaiheessa nuori
tarvitsee joskus enemmän aikaa joissain
työvaiheissa. Henkilökunta on mukana
neuvomassa, mutta antaa työkokeilijan
tehdä itse, silloin oppii parhaiten. Kun on
turvallinen työilmapiiri, itseluottamus ja
rohkeus kasvaa. Meillä työtä ei tarvitse
tehdä yksin, eikä työkokeilijalla ole yksin
vastuuta asioista. Kaikkea ei tarvitse osata
valmiiksi, työtä tekemällä oppii. Vaikka
rekrytoisimme ammattilaisen, hänetkin
pitää perehdyttää työhön yhtä lailla.

tervetuloa eurooppa!

Kokkotyö-säätiöllä on ollut vuosien mittaan
15 eurooppalaista EVS-nuorta vapaaehtoistyössä. Saimme juuri laatumerkin uuteen
Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan,
ja voimme jatkaa eurooppalaisten nuorten
vastaanottamista pajoille myös ensi vuonna!
Säätiöllä vapaaehtoiset ovat ovat osallistuneet pajan jokapäiväiseen toimintaan
ja bonuksena vetäneet kokkaustyöpajaa,
urheiluporukkaa tai keskusteluryhmää jokainen osaamisensa mukaan.
Osallistumme vapaaehtoisten vastaanottajana Nuorisokeskus Villa Elban koordinoimiin
hankkeesiin. Laatumerkin myöntää ohjelman kansallisena toimistona toimiva Opetushallitus. Päätöksen perusteluissa kiitettiin
mm. monipuolisia työtehtäviä sekä työpajaorganisaation toimimista esimerkkinä myös
muille saman alan toimijoille.

yhteistyö ekoroskin kanssa

Kevään koronatilanteen muututtua ja kahvilan avautuessa jälleen jatkoin työkokeilun
loppuun. Työkokeilun lähestyessä loppua
minulle ehdotettiin palkkatukityöllä jatkoa.
Tästä tuli huikea fiilis, joku uskoo minuun.

Ekorosk liittyi Kokkotyö-säätiön taustaorganisaatioihin Pietarsaaren Retron liityttyä osaksi
säätiötä. Yhteistyö kierrätyksen ympärillä on
ollut monipuolista siitä saakka. Säätiöllä on
Pietarsaaren uudella hyötykäyttöasemalla
katos, johon voi jättää ehjää tavaraa. Tämä
tavara pääsee jätteenkäsittelyn sijaan vielä
uuteen kotiin Retron myymälän kautta.

Sille muutaman vuoden takaiselle Jeskulle sanoisin: ”Luota itseesi, jokaiselle löytyy
täältä maailmasta paikka.”

Retro myös hoitaa asiakkaiden tilaamat
hyötykäyttöasema- ja puutarhajätekuljetukset Ekoroskille asianmukaiseen kierrätykseen.

Kokkotyö-säätiön

TOIMINTA-ALUE

ja työpajat

KOKKOLA

TOHOLAMPI

Kirkkotie 3
• Toholammin
lähituotemyymälä
• Kahvila
• Matkahuollon palvelut

Yrittäjäntie 2:
• Puutyö ja remonttiryhmä
• Palvelupaja
• Kiinteistöpalvelut
• ICT-paja
• Viestintä- ja projektipaja
• Toimisto
Yrittäjäntie 5-7
• Metallipaja
• Autohuolto
Luoto
Kaarlelankatu 6
• Kokoon shop & café
kierrätysmyymälä
Pietarsaari
• Korjausompelu
• Kuljetuspalvelut
Puutarhakatu 2
• Vinge café

PIETARSAARI

Meille voi tulla
valmennukseen myös

muista Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan kunnista sekä
Pohjois-Pohjanmaalta!

VALMENNUSPALVELUMME 2020:
Työhön kuntouttava

• Kuntouttava työtoiminta
• Työllistymistä edistävä Kelan ammatillinen kuntoutus
• Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Työhön ja koulutukseen kuntouttava
Kannus

KAUSTINEN

Kokkola
Toholampi
Kruunupyy
Pedersöre

Kaustinen

Siltatie 20
• Wanha Markku -kierrätysmyymälä + kuljetukset
• Huonekalujen verhoilu
• Tuunaus ja ompelu
• Kokoonpanotyöt
• Pihatyöt

Uusikaarlepyy

Vaunusepäntie 17
• Retro-kierrätysmyymälä & café
• Kotipalvelu
• Kokoonpanotyöt
• Kuljetukset
• Puutyö ja remonttiryhmä
• Kiinteistöpalvelut
• Elektroniikkatestaus
• Ompelu

kts-MYYMÄLÄ
MUU TYÖPAJA
kts hallinto
kts-kahvila/ruokala

Veteli
Perho

VETELI
Puukalliontie 8
• Elektroniikan purku
• Pyöränkorjaus
• Pienkonekorjaus
• Huonekalujen entisöinti ja
puutyöt

•
•
•
•
•

Nuotti-valmennus
Nuorten työpaja
Oppisopimus
Palkkatuki
Työkokeilu

•
•
•
•

OPI-kurssi
Tuotantokoulu
Koulutussopimus
Opinnäytetyöt

Opiskelijavalmennus

Sosiaalinen valmennus
• Terapeuttinen työtoiminta
• Yhdyskuntapalvelu

meillä voi suorittaa
osia seuraavista
PERUStutkinnoista:

PERHO

Haanentie 26
• Perhon ruokala
Vehmassuontie 5
• Elektroniikan purku
• Puu- ja pihatyöt
• Verhoilu
• Ompelu

•
•
•
•
•
•
•
•

Media-ala ja kuvallinen ilmaisu
Liiketoiminta
Puuteollisuus
Kiinteistö- ja puhdistuspalveluala
Autoala
Kone- ja tuotantotekniikka
Ravintola- ja catering-ala
Pintakäsittelyala

Yhteensä 570
opintosuorituspistettä!

pAJOILTA
MITÄ MENEILLÄÄN?

Pietarsaaressa on nuorten kanssa keskitytty
joululeivonnaisiin ja tarjottu niitä koko talon
väelle. Retron esteettömyys todettu hyväksi
erään pyörätuolissa istuvan nuoren kanssa kaikki talon osastot käytiin läpi. Kotimaassaan
kosmetologina työskennellyt valmentautuja
opetti muille valmentautujille sokerointia ja
langalla ihokarvojen ja kulmakarvojen nyppimistä. Kynttiläpaja pidettiin joulukuun 2. viikolla.
Perhon ruokalassa on valmistettu ja myyty joululounaita, joululaatikoita ja leivonnaisia.
Kokkolan puutyöpajalla on joulun alla tehty
palvelutiskiä, ikkunaa ja monta opiskelijan tekemää joululahjaa.
Viestintä- ja projektipajalla on ollut joulukuussa kudontakeskiviikkoja, jolloin halukkaat ovat
voineet aloittaa uudelleen kouluaikana takunneen neulomisen. Rannekkeita valmistuu,
ja ne ovat jo innostaneet muutamia uusien
neuleprojektien aloittamiseen kotonakin. Tuotekehittelyn helminä ehti joulumyyntiin pehmopiparitaloja, myynnissä kierrätysmyymälä
Kokoon shopissa ja museokaupassa K.H. Renlundin museolla!

juttuvinkki?

miten voit
kierrättää 			
meille:

Tätä ja paljon muuta tapahtuu
pajoilla joka päivä. Ota kuva ja
lähetä juttuvinkki seuraavaan
lehteen: kati.hyvonen@kokkotyo.fi

Vetelin pajalla entisöitiin kirjoituspöytä, joka
toimitettiin asiakkaalle Kokkolaan. Hän sai sen
jouluksi paikalleen ja oli hyvin tyytyväinen.
Projekti kesti 2 kk.
Joulukuussa Kokkolan Kokoon shopin valmentautuja sai vakituisen työpaikan Kokkolalaisesta yrityksestä!
Autohuollossa on rengassesonki ohi ja tähän
vuodenaikaan suoritetaan autojen sisäpuhdistuksia sekä vahauksia.
Toholammin lähituotemyymälässä pyöritetään
Matkahuollon toimipistettä ja myydään yrittäjien tuotteita asiakkaille. Jouluksi myymälään
on koottu erillinen joulupöytä lahjoiksi sopiville
tuotteille.

1. Tuo myymälöihin
2. Soita, noudamme isoimmat!

halli valmistuu perhossa

Perhon liikkuva paja on ollut mukana rakentamassa uutta hallia Mestaripurkajat oy:lle.
Valmentautujat ovat olleet mukana anturamuottien teosta lähtien eri työvaiheissa
tarvittaessa.

Mestaripurkajien
Hannu Mäkelä:

Tämä on ollut joustava ja hyvä tapa saada
tarvittaessa apukäsiä. Kokkotyö-säätiön porukka on ollut mukana etukäteen sovittuina
päivinä siivoamassa, kantamassa, tekemässä
sitä mitä milloinkin on tarvittu. Yhteisiä työpäiviä on ollut jo kymmeniä.
Kaustisen Wanhassa Markussa kierrätyksen
lomassa on iloittu lumisateesta ja soitettu joululauluja!
Kokkolan Vinge caféssa on ollut piparkakun
tuoksua, joulun tuntua ja iloista ahertamista.
Palvelupaja on tehnyt joulusiivouksia, monia
niistä uusille asiakkaille jotka haluavat helpottaa omaa jouluhössötystään. Elektroniikan
purkua on koko ajan, eli kierrätettävää ja töitä
riittää.
Joulukahveja on nautittu tänä vuonna tavallista pienemmissä porukoissa pajoittain ja kiinteistöittäin. Kiitos kaikille tsempistä ja koronaohjeiden sitkeästä noudattamisesta joulukahveilla
ja pajoilla muutenkin!

Yhteistyö alkoi siitä, kun tarvitsin metsästysseuran talkooporukalle maalausapua. Onneksi keksin kysyä Perhon työpajalta, ja siinä
tuli pajaohjaaja Markun kanssa puheeksi,
että he voisivat osallistua muihinkin projekteihin.
Nyt meillä on tästä porukasta aloittamassa
työkokeilija, joka tulee yrityksen töihin neljänä päivänä viikossa. Pajayhteistyössä olemme ensin tutustuneet ja nähneet miten homma toimii.

3. Tai tuo vaatteet säätiön
keräyskonttiin
── Kokkolassa:
Kaarlelankatu 6 (Kokoon shop)
Lasimestarintie 12 (K-Merituuli)
Metsämäentie 16 (Kuusimäki)
── Kruunupyyssä:
Kruunupyyntie 9
── Pietarsaaressa:
Launisaarentie 90
(Kokkotyön katos Ekoroskilla)
── Vaunusepäntie 17 (Retro)
── Pännäisissä:
Vaasantie 8 (Rinki ekopiste)
── Uuusikaarlepyyssä:
Frillmossantie 2 (Ostrocenter)
── Larsmossa:
Kackurvägen 1 (S-market)
── Kaustisella:
Siltatie 20 (Wanha Markku)
── Perhossa:
Vehmassuontie 5 (Perhon työpaja)

Otamme
vastaan:
•
•
•
•

Kodinkoneita ja elektroniikkaa
huonekaluja ja mattoja
astioita ja koriste-esineitä
ehjiä ja puhtaita vaatteita ja kenkiä
sekä kodintekstiilejä
• harrastevälineitä
• kirjoja ja lehtiä
• polkupyöriä

“Alussa mulla ei ollut motivaatiota tehdä mitään asioille.

P
A
SI

Nuotista oli mulle apua sillon kun olin aikalailla hukassa enkä oikeen tienny mitä mun pitäis
tehdä. Mä olin viettäny viimesen vuoden ihan
vaan yrittäen selvitä omista henkilökohtaisista
ongelmista. Nuotin kautta mä pääsin taas palautumaan arkirutiineihin, osallistuin TEAK-palveluun, hain ja sain paikan ammattikorkeasta.
Tukiraha taas anto mulle enemmän tilaa hengittää kun olin siihen asti ollut vaan työttömänä.
Eniten mua varmaan auttoi asettaa omia tavoitteita ja löytää asioille jotain merkitystä.”

NUOTTI
MITEN MUKAAN:
• olet 16 – 29- vuotias
• ja toimintakykysi on
olennaisesti heikentynyt
> ei tarvita
lääkärinlausuntoa tai
hakemusta
> ota yhteys Kelaan ja kerro,
että haluat Nuottiin
> Kela myöntää

Pasi, Nuotti-valmentautuja

ammatillinen
kuntoutus
NUORILLE

♥♥ Jos nuori tarvitsee tukea tulevaisuuden
suunnittelussa, jos jokin rajoittaa opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai
opintojen jatkamista
♥♥ NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua
myös opintojen aikana
♥♥ Tavoitteena on löytää kiinnostus omaan
elämäntilanteeseen, taitoihin ja
vahvuuksiin
♥♥ Maksutonta, valmennuksen ajan voi
saada kuntoutusrahaa

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren omassa arkiympäristössä. Tarvittaessa voidaan Kelasta hakea lisäaikaa tai kokonainen lisäjakso.
Valmentajatapaamisiin voi ottaa mukaan myös läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan verkostoonkin tapaamisten välillä.
NUOTTI-valmennusta on mahdollista saada Kokkotyö-säätiön toteuttamana Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla suomenkielisenä palveluna.

“Tuntuu hyvältä
		kuulua johonkin”
Lopetin yritystoimintani 2012 pitkällisen sairastelun jälkeen. Sen jälkeen olen ollut muutamassa työkokeilussa ja yrittänyt opiskella
välillä. Nyt olen ollut vuosia kotona kuntoutustuella. Päivät ovat menneet jaksamisen
mukaan lähinnä pienten kotitöiden ja kissojen hoitamisen parissa. Päivän kohokohtana
on ollut se, että aviomies tulee pian töistä ja
käy kaupassa.
Ajan myötä myös sosiaaliset kontaktit ovat
vähentyneet. Välillä olen lähtenyt ulos vain
käydäkseni tupakalla, postilaatikolla tai
psykiatrian sairaanhoitajan vastaanotolla.
Omalta mukavuusalueelta on ollut hyvin
vaikeaa, miltei mahdotonta, poistua.

“Saa palautetta,
kannustusta, hyväksyntää
ja ehkä vähän
itsevarmuutta ja
pisaran rohkeuttakin...“

Kunnes kerran luin lauseen Kelan kuntoutustukipäätöksestä: ”Katsomme kuitenkin,
että ammatillinen kuntoutus saattaisi tulla
tarpeelliseksi mahdollisesti loppuvuonna
2019 tai keväällä 2020.” Silloin tilanteeni
tuntui epätoivoiselta! En todellakaan ollut
vieläkään valmis edes ajattelemaan kotoa
poistumista. Puhumattakaan, että minun
pitäisi oikeasti suunnitella tulevaisuuttani.
Siinä oli jo tekemistä, että jaksoin yhden
päivän tekemisiä suunnitella!
Myönnän, että olin aikoinaan käynyt ”vakoilemassa” Perhon pajalla. Kävin pikaisesti
kierrätysmyymälässä. Kävin myös viemässä
pientä elektroniikkaa purettavaksi. Mielessäni kävi, että mitä jos tulisinkin tänne…
Päästyäni takaisin kotiin halusin unohtaa
koko jutun. En minä kuitenkaan viitsisi, enkä
jaksaisi. Ei siitä kuitenkaan tulisi mitään, koska minä en muista, jaksa, osaa, enkä opi
enää ikinä mitään. Mitä jos kaikki menee
pieleen? Olin noista asioista ihan varma.
Muutaman kuukauden päästä istuin kauhuissani Perhon pajalla aamukahvilla.
Näitä aamukahveja on nyt juotu tosi mukavalla porukalla jo yli puoli vuotta. En
voi sanoa, että olisi ollut helppoa irtautua
kotiympyröistä. Monta yötä on valvottu ja
stressattu kaikkea mahdollista… Välillä on
ottanut pattiin lähteä, mutta enimmäkseen
on ollut mukava tulla.
Täällä saa tehdä sen mitä jaksaa, tai sitten
olla tekemättä. Tuntuu hyvältä kuulua johonkin! Saa palautetta, kannustusta, hyväksyntää ja ehkä vähän itsevarmuutta ja
pisaran rohkeuttakin... Niin ja tietysti kahvia
ja hyvää seuraa!
Marita, valmentautuja

JOULUISET
MYYMÄLÄMME

Kuljetus- ja muuttopalvelut
Pietarsaaren seudulla
Tarvittaessa myös siivoamme
uuden ja vanhan asuntosi, helppoa!

050 553 3071

lähituotemyymälä
Kirkkotie 3
Toholampi

kOkOON
Kaarlelankatu 6
Kokkola

Joululeivonnaismyyjäiset
14-19.12.

VINGe CafÉ

KOKOON
CAFÉ
Tilaukset ja tarjouspyynnöt:
tai 040 553 3260

WaNha
markkU
Siltatie 20
Kaustinen

reTrO
Vaunusepäntie17
Pietarsaari

• Kierrätysaarteet
• Pajatuotteet
• Toholammilla lähituottajien
tarjonta

Puutyöt ja remontit
• Portit, aidat, postilaatikkotelineet
• Varastot ja katokset
• Terassit
• Liikelahjat
• Huonekalujen entisöinti
• Korjaustyöt ja remonttikohteet

Puutyöpajamme
Kokkolassa:
Yrittäjäntie 2
050 322 9984

Vetelissä:
Puukalliontie 8
040 836 8898

Perhossa:
Vehmassuontie 5
040 839 4004

Pietarsaaressa:
Vaunusepäntie 17
050 558 8586

