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Simin Shafaghat
haluaa palvella
Tornion vapaaseurakunnan 
kirpputorilla.
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Tornion vapaaseurakunnan 
kirpputori on toiminut 
kirkkorakennuksen tilois-

sa jo vuosikymmeniä. Se on ollut 
merkittävä seurakunnan lähetys-
kannatusten varojen kerääjä, lä-
hetyskolehtien lisäksi.

Kirpputorilla on ollut aikojen 
saatossa uskollisia vastuunkan-
tajia. Nyt heistä osa on jo vuode-
potilaina ja hoitokodeissa. Heidän 
uskollinen työnsä ei ole mennyt 
hukkaan. Se panos, minkä he ovat 
antaneet tähän työmuotoon, on 
tuonut hedelmää Jumalan valta-
kuntaan kaukaisten maitten lähe-

tystyön kautta.
Kirpputorilla on ollut joskus niin 

paljon vaatteita, että niitä on ke-
rätty paketeiksi Viron vähävarai-
sille. Näin on voitu olla välittömäs-
ti auttamassa tarpeessa olevia. 
Kirpputorilla työskentelevä Raili 
Riihimaa on eräänkin vaatenyy-
tin koonnut vietäväksi heille. Raili 
on uskollisesti pitänyt kirpputoria 
auki lauantaisin. Hän on saanut sa-
malla olla kohtaamassa ihmisiä ja 
silloin tällöin voinut laittaa Hyviä 
uutisia -lehden heidän käteen. Se 
on ollut seurakunnan evankelioin-
tityötä luontevalla tavalla. 

Lisää
aukiolopäiviä
Kirpputorin pitäminen ei ole itses-
täänselvyys. Se vaatii panostusta 
koko seurakunnalta. Työssä tar-
vitaan juuri niitä uskollisia ihmi-
siä, jotka kokevat tämän työmuo-
don omakseen. Raili on ollut eräs 
heistä, joka on laittanut ikeensä 
tämän työn alle. Hänen miehensä 
Simo on ollut myös monella tapaa 
kirpputorilla avuksi kaiken muun 
vastuunsa ohessa. Ikä on kuiten-
kin asia, joka tulee vääjäämät-
tä eteen, eikä jaksaminen ole sitä 

Kirpputori on tärkeä Torniossa
Tuotto palvelee lähetystyötä

Simin Shafaghat koki että 
kirpputorityö on se, missä 
hän haluaa palvella.
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mitä se on ollut joskus ennen. Nyt 
tarvitaan uusia ihmisiä jatkamaan 
toimintaa ja kehittämään sitä.

Olemme seurakunnassa rukoil-
leet tämän toiminnan puolesta ja 
pyytäneet Jumalalta viisautta teh-
dä oikeita ratkaisuja. Rukouksiin 
on saatu vastaus. Seurakunnas-
tamme tuli esiin Simin Shafaghat, 
joka koki että kirpputorityö on se, 
missä hän haluaa palvella. Näin 
työ saikin todellisen piristysruis-
keen. 

Tähän asti asiakkaiden on pitä-
nyt tyytyä ostoksiin lauantaisin, 
nyt heitä voidaan palvella myös 
tiistaisin ja torstaisin. Lisääntynyt 
aukioloaika on huomattu kadulla 
olevien kylttien kautta, ja ihmiset 
ovat löytäneet tiensä vapaakirkon 
vintille tekemään löytöjä. Ruuh-
kaksi asti ei asiakkaita ole kuiten-
kaan käynyt.

Paremmin
tunnetuksi
Eräs haaste seurakuntamme kirp-
putorin pidossa on ollut sen huono 
löydettävyys. Tähänkin saimme 
apua, kun Kemi-Tornio-paikallis-
lehden päätoimittaja Anitta Ko-
lehmainen teki siitä mainoksen 
lehteen. Ihmiset tulivat lehtijutun 
perusteella kirkolle ja ihmetteli-
vät, että eivät ole tällaisesta ennen 
tienneetkään.

Tämä pisti miettimään, että mi-
ten huonosti me vapaaseurakun-
tanakin itseämme mainostamme. 
Vapaaseurakunta on kuin kau-
pungin parhaiten varjeltu salai-
suus. Onneksi tästäkin voi teh-
dä parannusta. Päätimme laittaa 
säännöllisiä ilmoituksia kirpputo-
ristamme lehteen.

Olemme huomanneet, että kirp-
putorin kautta asiakkaat voivat 
helpommin tutustua seurakun-
taan ja sen ihmisiin. Myös seura-
kuntalaiset ovat löytäneet oman 
kirpputorin uudestaan ja tehneet 
löytöjä tavaroista ja vaatteista. 

Ahkera puheenjohtajamme Mar-
ja-Leena Nurminen on joskus toi-
minut Railin sijaisena ja samalla 
saanut myydä seurakunnan kirja-
myynnistäkin tuotteita kiinnostu-
neille asiakkaille.

Kirpputori tuntuu olevan moni-
puolinen vaikuttaja seurakunnan 
elämässä. Rukoilemme, että se 

Tornion vapaaseurakunta
Säännöllinen toiminta
Tiistai  Kirpputori  klo 10-15

Keskiviikko Rukousilta  klo 18
  (kuukauden viimeinen keskiviikko kotirukouspiiri)

Torstai  Aamurukous  klo 7, kirpputori klo 10-15

Perjantai  Sählyvuoro  Hannulan koululla klo 18-19.30

Lauantai  Kirpputori  klo 10-14

Sunnuntai Jumalanpalvelus  klo 12

Toiminta tarkemmin: www.tornio.svk.fi

voisi vielä enemmän olla raken-
tamassa seurakuntaamme. Ru-
koilemme myös, että kirpputori 
olisi välittämässä Jumalan pelas-
tustahtoa tästä tietämättömille, 
kun he tulevat hakemaan tarpeita 
elämänsä arkeen.

Jarmo Moisio

Kirpputorilla on ollut joskus niin pal-
jon vaatteita, että niitä on kerätty 
paketeiksi Viron vähävaraisille.
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Keväällä pidimme joinakin 
tiistai-iltoina lukupiiriä, ja 
kokoonnuimme keskuste-

lemaan kotona luetusta kirjasta. 
Ensimmäisestä kirjasta keskus-
tellessamme nousi esiin se, miten 
vaikeaa meidän on tavoittaa jälki-
kristillisen yhteiskuntamme ihmi-
siä. Toiseksi valittiinkin juuri tätä 
aihetta käsittelevä kirja Täydelli-
set älkööt vaivautuko.

Samoihin aikoihin Kiponnie-
messä työntekijäpäivillä vieraili 
kirjan kirjoittajan seurakunnas-
ta pastori, joka haastoi syvälle 
luotaavilla kysymyksillään miet-
timään Jumalan näkökulmaa ih-
misten lähestymiseen. Tämän 
texasilaisen seurakunnan netti-
sivuilta löytyi myös vapaasti käy-
tettävissä oleva ja tarttuvasti 
kirjoitettu neliosainen pienryh-

mämateriaali Morph. Tätä nuo-
rekkaan terävää, käytännöllistä 
ja raamatullista aineistoa päätet-
tiin testata kesän aikana käymällä 
läpi sen ensimmäinen osa, otsikol-
la Rakasta Jumalaa. Se oli kahdek-
san viikon paketti, joka käännet-
tiin käytännön syistä suomeksi. 
Olemme yhteydessä myös kurssin 
tekijöiden kanssa.

Yksin ja yhdessä
Materiaali sekä ohjaa henkilökoh-
taiseen Jumala-suhteeseen että 
jakamaan ja rukoilemaan asioi-
ta yhdessä. Se antaa konkreetti-
sia työvälineitä niille, jotka ovat 
tulleet seurakuntaan ilman aiem-
paa kosketusta hengellisiin asioi-
hin. Pitempään uskossa olleen se 
yllättää tuoreilla näkökulmillaan.

Yksi osa materiaalia ovat kysy-

mykset, joista keskustellaan niin 
Jumalan kuin toistenkin kanssa. 
”Mitä todella haluan?” ”Haluanko 
rakastaa Jumalaa vai sittenkin jo-
tain muuta?” ”Mistä etsin turval-
lisuutta?” ”Saako Jumala olla mi-
nulle huomisen Jumala?” ”Olenko 
taipuvainen lainalaisuuteen vai 
armon väärinkäyttöön?” ”Minäkö 
teeskentelijä?”

Kysymyksiä on pohdittu kahden 
tai kolmen hengen ryhmissä ryh-
män valitsemassa paikassa ja ai-
kana. Ryhmätyön pohjaksi katsot-
tava video on katsottu isommalla 
porukalla Vapiksella.

Kokemuksia 
”morffailusta”
Mattias Häyryn mukaan Morph 
oli hyvä tilaisuus tutustua parem-
min seurakuntalaisiin, kun kes-

Lähemmäs Jumalaa ja ihmisiä
Pienryhmämateriaali raapaisi pintaa syvemmältä
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kustelut käytiin tiiviissä ryhmässä.
- Se oli myös haastavaa, koska 

asioita joutui pohtimaan todel-
la syvällisesti. Tosin ilman Mor-
phia näillä alueilla ei olisi varmas-
ti kasvanutkaan. Plussan puolelle 
jäi selvästi! Mattias summaa ko-
kemusta.

- Pidin Morph me -kurssista to-
della paljon, sanoo Tuuli Pikku-
mäki, kolmen pikkutytön äiti.

- Materiaalin läpikäyminen pie-
nessä ryhmässä ja aiheisiin liitty-
vät hiljaiset hetket auttoivat mi-
nua vaikean elämänvaiheen yli, 
hän jatkaa.

Syksyn toimintaa
Viikkojuhla sunnuntaisin klo 16. 
Tullaan kohtaamaan ja ylistämään 
yhdessä Herraa, oppimaan Sanas-
ta, rukoilemaan toinen toistemme 
puolesta ja tutustumaan toisiim-
me pienen iltapalan äärellä.

Neljänä syystiistaina kello 18 
(15.10., 29.10., 12.11. ja 26.10.) 
kokoonnutaan  Rakenna luonnet-
ta -materiaalin kysymysten ym-
pärillä eli jatketaan ”morffailua”. 
Tulemalla Vapikselle löytää itsel-
leen ryhmän, vaikka ei aikaisem-
min olisi ollut mukana. Muina tiis-
tai-iltoina rukoillaan opetuksen 
pohjalta.

Torstaina kello 7–7.45 rukousta 
ajankohtaisten asioiden puolesta.

Perhekerhossa keskiviikkoisin 
kello 11 pienten lasten vanhem-
mat jakavat heille ajankohtaisia 
asioita. Kerhossa jatketaan talvi-
kaudella aloitettua kasvatusaihet-
ta Danny Silkin Vanhemmuuden 
tarkoitus -kirjan pohjalta.

Lastenkerho jatkuu keskiviik-
koisin kello 18.

Miesten ilta ”Karhukopla” ko-
koontuu noin kerran kuussa ko-
deissa, ilmoituksissa tarkemmin.

Rukouksemme on, että kokoon-
tumisemme olisivat todellista Ju-
malan kohtaamista ja yhteyttä 
ihmisten välillä. Sellaiseen ilma-

piiriin on ensimmäistäkin kertaa 
hyvä tulla.

Syyssateen siunaus -tapahtuma 
25.–27.10. Luterilaisen, hellun-
tai- ja vapaaseurakunnan yhdessä 
New Wine -verkoston kanssa jär-
jestämä konferenssi on tänä vuon-
na suunnattu ”nuorille ja nuorten-
mielisille”. Sen järjestelyvastuussa 
ovat seurakuntien nuorisotyön 
vastaavat yhdessä pastorityöryh-
män kanssa. Englantilaiset vie-
railijat Mark Griffiths ja David 

Ritchie ovat kokeneita nuoriso-
työntekijöitä.

Nuorisotyö
Jani Filppa on toiminut seura-
kunnan nuorisotyöntekijänä ne-
lisen vuotta tukirenkaan turvin. 
Hän on tehnyt työtä erityisesti 
maahanmuuttajanuorten kanssa. 
Talvella Jani piti muutamien mui-
den vanhempien nuorten kanssa 
nuoriso-Alfan. 

Filpan perhe kasvoi syyskuus-
sa neljännellä lapsella, pikkupo-
jalla. Tukirenkaan tuotto on niin 
pieni, että Jani teki vaikean pää-
töksen lähteä työnhakijaksi etsi-
mään normaalia palkkatyötä. Hän 
pitää mahdollisuuksien mukaan 
edelleen nuorteniltoja ja yhteyttä 
nuoriin.

Rukoillaan Janin puolesta, että 
Jumalan suunnitelmat tämän 
nuoren perheen kohdalla toteu-
tuisivat täydelleen. Janin turvalli-
nen luottamus Isään, halu välittää 
Jumalan rakkautta palvelemalla 
myös armolahjoilla ja kärsivälli-
syys hankalissakin tilanteissa ovat 
esimerkillisiä.

Riitta Tolonen

Mattias Häyryn mukaan Morph oli 
hyvä tilaisuus tutustua paremmin 
seurakuntalaisiin, kun keskustelut 
käytiin tiiviissä ryhmässä.

Vieraat:  Mark Griffiths, David Ritchie, Englanti, Jukka Jämsén, Jyväskylä  
Kielet:  Suomi ja Englanti
Paikat:  Kairatemppeli, Kairatie 37, Seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Café Tivoli
Järjestäjät: Rovaniemen ev.lut. srk, Helluntaisrk ja Vapaasrk, New Wine -verkosto

Innostavaa opetusta uskosta, työpajat, rukouspalvelua, 
paneeli, ylistystä

18.45 Ylistys
19.30 Elevate Night
21.00 Café: Mukavaa yhdessäoloa

Kairatemppeli25.10

10.00 Jumalan todellisuus – todellinen Jumala 
11.30 Ruokailu
12.30 Minä ja minun uskoni – käytännössä koettua
14.00 Välipala 
14.30 TYÖPAJAT  
 1) Mene, näe ja koe – Katutyöpaja
 2) Pintaa syvemmälle
16.00 Ruokailu
17.00 Näillä eväillä – Katse eteenpäin
19.00 Splash!  – Café Tivoli 
 (Ohjelmassa live musaa, puhetta yms.) 

Seurakuntakeskus
“Let it rain”- koulutuspäivä

26.10

12.00 Isien sydämet lasten puoleen
14.00 Ruokailu & Kahvi/tee
15.30 Ylistys
16.00 Viesti seuraavalle polvelle

Kairatemppeli27.10

Luterilaisen, helluntai- ja vapaaseurakunnan yhdessä New Wine -verkoston 
kanssa järjestämä Syyssateen siunaus -konferenssi Rovaniemellä on tänä 
vuonna suunnattu ”nuorille ja nuortenmielisille”.



6

K
U

VA
: S

EI
JA

 H
IL

T
U

N
EN

Lappilehden aineistopäivä on 
käsillä. Se on tänään. Monen-
laisten haasteiden keskellä asia 
on jäänyt hoitamatta – jälleen. 
Otan mukaan kynän ja vihkon ja 
sen kamerankin. Päätän haas-
tatella ihmisiä, joita tänään ta-
paan.

Autokeskustelu 
vanhusten perhetyöstä

Tänä aamuna menen Luostolta 
Sodankylään naapurin kyydissä. 
Matkalla tulee puhetta vanhustyö-
hön suunnatusta perhetyökoulu-
tuksesta. Sen tavoitteena on pys-
tyä järjestämään vanhusten hoito 
mahdollisimman pitkälle heidän 
kodeissaan ja kotikylissään. Lisäk-
si vaikkapa leikkauksesta toipumi-
sen ajaksi vanhus voitaisiin sijoit-
taa perheeseen terveyskeskuksen 
vuodeosaston sijasta. Nämä rat-
kaisut olisivat hyviä paitsi van-
hukselle itselleen, myös kuntata-
loudelle. Aihe kiinnostaa ja  juuri 
edellisenä päivänä olin jutellut sa-
masta koulutuksesta seurakun-
taamme kuuluvan Sirpa Oksasen 
kanssa. Hän on yksi perhetyökurs-
sin osallistujista. 

Aslak tarvitaan 
ensihoidon hälytyksiin

Pari tuntia aamupäivästä vietän 
Sodankylässä sijaitsevan Pelastus-
helikopteri Aslakin tukikohdassa. 
Aslakin operatiivinen johtaja Jyri 
Lilja esittelee yhdistyksen toimin-
taa ja valmiuksia: päivittäinen hä-
lytyspäivystys kello 10–18, lääkä-
ri, sairaanhoitaja ja pelastaja aina 
käytettävissä, kaksi helikopteria 
Sodankylässä ja lääkäriauto, joka 
tarjoaa enemmän hoidollista apua 
kiireellisissä hätätapauksissa kuin 
tavallinen ambulanssi sekä oma 
monipuolinen lääkäriasema tuki-
kohdan yhteydessä. 

Viime aikoina on täällä Lapis-
sa herättänyt keskustelua se, ettei 
hätäkeskuksesta Aslakille ohjata 
kiireellisiä ensihoidon hälytysteh-
täviä, vaikka tarve olisi vain muu-
taman minuutin päässä Aslakin 
tukikohdasta. Tähän epäkohtaan 
pyritään hakemaan muutosta. 

Mediapaja mukana Kättä 
pidempää lapsityöhön 
-tuotannossa

Seuraavaksi koukkaan Seita-sää-
tiön mediapajalle hakemaan ko-

valevyn, jolle viimeisimmät Kättä 
pidempää lapsityöhön -opetussar-
jan kuvaukset on tallennettu. Työ-
valmentaja Marko Keinonen ja 
työpajaohjaaja Jari Eero kuvaavat 
ohjelman työpajaosuuksia Seita-
säätiön Ekoterminaalissa. 

- Mediapaja on tehnyt yli 200 
erityylistä videotuotantoa mai-
nosspoteista kahden tunnin doku-
mentteihin, mutta tämä on ensim-
mäinen TV-sarja, jossa olemme 
mukana. Tartuimme avoimin mie-
lin haasteeseen. Olemme iloisia 
ja ylpeitä, että voimme osallistua 
tuotantoon, Keinonen toteaa. 

Kättä pidempää lapsityöhön 
-sarjaa esitetään TV7-kanavalla 
joka tiistai kello 18.30. Uusi jakso 
ilmestyy joka toinen viikko. Sarja 
on Suomen Vapaakirkon Nuoret 
ry:n ja Ristin Tuki ry:n yhteistuo-
tantoa. Kuhunkin jaksoon löytyy 
pohdinta- ja keskustelukysymyk-
siä osoitteesta www.vapis.fi/kat-
tapidempaa. Samasta osoitteesta 
löytyy myös tili- ja viitenumero, 
jolla voit antaa tukesi sarjan edi-
tointikustannuksiin.

Kohtaamisia Sodankylässä

Marko Keinonen (vas.) 
ja Jari Eero kuvaavat 
Kättä pidempää lapsi-
työhön -sarjaa.
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Kaisan kyydissä palautetta 
järjestömarkkinoista

Matkalla seuraavaan kohteeseen 
saan kyydin Kaisa Kulmalalta, 
joka toimii vapaaehtoistyön ke-
hittämishankkeen hankevastaava-
na. Hänen sydämellään on se, että 
erilaisten järjestöjen ja yhdistys-
ten sekä myös seurakuntien moni-
puolinen osaaminen huomioidaan 
entistä paremmin ja otetaan mu-
kaan kunnan palvelujärjestelmien 
rinnalle. Muutaman sanan ehdim-
me vaihtaa pari viikkoa sitten pi-
detyistä järjestömarkkinoista. 

- Palaute oli positiivista ja osal-
listuneiden järjestöjen aktiivisuus 
todella innostavaa – kuten aina, 
Kulmala iloitsee. 

Palava pensas ja muita 
puhuvia puita

Aleksanteri Kenan koululla ta-
paan raamattukerhoryhmän, jon-
ka kanssa puhumme tänään Moo-
seksen elämästä. Tällä kertaa 
lapsilla on myös paljon kysymyk-
siä ja omia ajatuksia taivaasta. Lo-
puksi pienet kelopölkyt muuttu-
vat lasten käsittelyssä hienoiksi 
palaviksi pensaiksi ja muiksi pu-
huviksi puiksi.

Kynttilä pakastimen 
päällä

Koululta kävelen Suomisen per-
heen kotiin ja istahdan keittiön 
pöydän ääreen. Tämä paikka on 
vuosien ajan ollut yksi seurakun-
tamme tärkeä kohtaamispaikka. 
Niin nytkin. Vuokko Suomisel-
la on tuttuun tapaan ohikulkijalle 
ateria valmiina.

Tänään pakastimen päällä palaa 
kynttilä. Se kertoo siitä, että Vuo-
kon sisko, Tuula Rytkönen on 
edellisenä iltana muuttanut Tai-
vaan kotiin. Pitkäaikainen Lapin 
työn tukija ja esirukoilija on pääs-
syt perille. Pysähdymme hetkek-
si. Jatkan matkaa vakavana, mutta 
kiitollisena.

Leiripalaveri
kotimatkalla

Kotiin kuljen tänään koulukyy-
deissä. Pysäkillä odottelee tuttuja 
nuoria Vaalajärveltä, Kelujärveltä, 
Orajärveltä sekä Askan ja Torvi-
sen suunnalta. Pysähdyn juttele-
maan moniin ryhmiin edetessäni 
kohti Rovaniemen suuntaan me-
nevän linja-auton pysäkkiä. Osaa 
nuorista näen pitkästä aikaa. Osan 
kanssa sovitaan, että tavataan sit-
ten taas raamiksessa perjantaina. 
Koko bussimatkan ja vielä koulu-
taksissa Torvisesta Luostolle mat-
kustan naapurini Nooran kans-

sa, joka on ollut isosena leireillä. 
Yhdessä suunnitellaan seuraavan 
leirin ajankohtaa. 

Monta merkittävää kohtaamista 
mahtui päivään. Kaikki ne liittyvät 
jotenkin seurakuntamme yhteyk-
siin tällä paikkakunnalla. Jätän ru-
kousaiheiksenne kaikki nämä ih-
miset, ryhmät, asiat ja hankkeet. 

”Toimikaa sen kaupungin par-
haaksi, johon minä olen teidät 
siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta 
Herraa, sillä sen menestys on tei-
dänkin menestyksenne.” Jer. 29:7

Satu Kettunen

Pelastushelikopteri Aslakin opera-
tiivinen johtaja Jyri Lilja kertoi As-
lakin toiminnasta.

Vapaaseurakunnan esittelypöytä Sodankylän järjestömarkkinoilla. Seinällä 
visailu Mitä tiedät Suomen Vapaakirkosta.

Kuvan talo on herättämässä ideoita 
siitä, mitä järjestöjen yhteinen Kylä-
talo Kitinen voisi sisältää.
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Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen alueella. 
Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi jollekin Lapin 
vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti. Kiitos lahjastasi!

Vapaakirkon
Lapin lähetys
PL 198
13101 Hämeenlinna

123576

ROVANIEMEN VAPAASEURAKUNTA
Vartiokatu 14-16 L 2, 96100 Rovaniemi
Puh. 040 529 5985
E-mail: rovaniemi(at)svk.fi
Internet: www.rovaniemi.svk.fi
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Riitta Tolonen
Metsärinne 5 A, 96910 Rovaniemi
Puh. 040 778 2383
E-mail: riitta.tolonen(at)kotikone.fi

SODANKYLÄN VAPAASEURAKUNTA
Lompolontie 1, 99600 Sodankylä
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Markku Kettunen
Ahmakaarre 5 D 12, 99555 Luosto
Puh. 040 738 7087
E-mail: markku.kettunen(at)pp9.inet.fi

TORNION VAPAASEURAKUNTA
PL 18 (Saarenpäänkatu 20), 95401 Tornio
Puh. (016) 481 863
E-mail: marru_nurminen(at)hotmail.com
Lapin lähetyksen yhdyshenkilö:
Marja-Leena Nurminen
Uusikatu 8 B 21, 95400 Tornio
Puh. 040 541 9411

Lappilehden aineisto:
pekka.tolonen(at)kotikone.fi

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

EUR

FI79 2047 1800 1401 04  

Suomen Vapaakirkko
PL 198
13101 HÄMEENLINNA

BIC: NDEAFIHH


