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Synaptori ilmestyy kahden 
viikon välein. Kesällä 2020 
aloimme koostaa teemanu-
meroita, joista ensimmäinen 
on Vaaran paikka. Kesän 
kynnyksellä yksi artikkeli 
käsittelee lapsen hukkumisen 
ehkäisemistä.

Teemanumerossa on kah-
deksan sivua, niin kuin Sy-
naptoreissa yleensä. Sivu-
koko on tarkoituksellisesti 
A4. Jos jokin aihe herättää 
lukijassa kiinnostuksen sen 
kopioimiseen ja jakamiseen 
paperiversiona, se on help-
poa. Olkaa hyvä vaan!

Koti on vaarallinen

Kodeissa sattuu 300 000 
tapaturmaa vuodessa. To-
dellisuudessa niitä on paljon 
enemmän, koska monen-
moisia pikku vammoja ei 
hoidateta missään, eikä niitä 
tilastoida.

Kotitapaturmien ehkäise-
miseksi on tarjolla hyvää 
aineistoa. Sitä löytyy hel-
posti googlettamalla ” Kodin 
turvallisuus”. Huomioon 
otettavien riskien lista löytyy 
esimerkiksi www.kotitapatur-
ma.fi.

Synaptoreissa näytetään 
käytännön vinkkejä, joita 
tuskin löytyy muualta, esi-
merkiksi katolle pääsemisen 

estolevy sivulla 2 ja ranta-
portin lukko sivulla 3.

Tapaturma yllättää
Tuskin kukaan tahallisesti 
hankkii tapaturmaa. Varoi-
vaisuus suojaa, tietenkin. 
Mutta vaaran huomaaminen 
ei aina onnistu ja varoivai-
suus voi herpaantua. Siksi 
tapaturmien ehkäisyssä tek-
niset keinot ovat ensisijaisia.

Vääränlaisen fyysisen rasi-
tuksen ehkäisemiseksi pitää 
löytää ergonomisia ratkaisu-
ja - tai ainakin on vältettävä 
kelvotonta ergonomiaa.

TEEMA

https://www.kotitapaturma.fi/
https://www.kotitapaturma.fi/
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On suurenmoista, että lapsilla 
on synnynnäinen halu päästä 
elämässä eteenpäin. Usein 
tuo eteenpäinmeno tarkoit-
taa myös pyrkimystä ylös, 
mahdollisimman korkealle. 
Sieltä avautuvat näkymät 
maailmaan, niin avaraan, jon-
ne lapsi halajaa vaeltamaan. 

Lapsi ei ole lintu
Kaikki on hyvin, jos lapsi 

ei satu katolta tipahtamaan. 
Lapsi ei ole lintu. Vaaran 
paikan torjunnassa tavoit-
teena on, että lasta ei tarvitse 
alituiseen kieltää ja valvoa, 
ja aikuiset saavat levollisesti 
puuhailla omissa askareis-
saan.

Este ruma hökötys?
Talon aineksista jäi valmiiksi 
maalattuja leveitä lautoja 

käyttämättä. Yhden euron 
kokki havaitsi ne tietenkin, 
kun oli päättänyt ryhtyä tur-
valaiteasentajaksi. Kaikkia 
kiipeämisesteen tarpeita löy-
tyi helposti. 

Konstruktion piti olla sel-
lainen, että esteen saa helpos-
ti pois, mutta lapsi ei kykene 
sitä nostamaan. 

Kuvissa se näkyy edestä 
ja takaa. 

Este on toiminut huoltova-
paasti kolme vuotta. Suvun 
sinnikkäimmät lapsukaiset 
ovat sitä testanneet. Saman 
tarkoituksen täyttäviä ra-
kennelmia voidaan varmaan 
tehdä monella tavalla. Jos 
tästä joku saa sopivan mallin 
omille tikkailleen, niin siitä 
vaan. Tuotesuojaa ei ole.

Estä putoaminen katolta
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Estä lasta hukkumasta

Laiturille pitäisi päästä.

Tämän lukon saa avatuksi. Tätä lapsi ei saa auki.

Ihmiset yrittävät estää on-
nettomuuksia. Tapaturmien 
torjunnassa tavallisin ehkäi-
sykeino on varoittaminen.

Eipä vahinkoja sattuisi, 
jos kaikkia varoituksia olisi 
noudatettu. Varoitusten pe-
rusvika on epävarmuus: se 
voi toimia tai ei.

Aina ei edes muisteta va- 
roittaa. Tekemisen tiimellyk-
sessä varoitukset unohtuvat; 
nyt tehdään eikä meinata. 
Lapset vauhdikkaassa me-
nossaan keskittyvät muuhun, 
ja varoitukset unohtuvat kuin 
ei ikinä olisi kuultu. Kes-
kittymiskyky tuppaa välillä 
herpaantumaan.

Tekninen ratkaisu ensin

Työsuojelun perussääntö 
tapaturmien torjunnassa on 
teknisen ratkaisun ensisijai-
suus. Ei riitä että varotetaan 
laittamasta käsiä sirkkelin 
terään. Oikea ratkaisu on 
terän suojaaminen niin, että 
sormet eivät voi sinne osua. 
Pieni lapsi voi hukkua..

- Lapsi on paikassa, jossa 
ei yleensä ole lapsia

- Aikuiset keskittyvät jo-
honkin muuhun

- Vastuu lapsesta jää so-
pimatta

- Aikuiset ovat kännissä
- Valvova aikuinen joutuu 

poistumaan, esimerkiksi 
hoitamaan toista lasta.

Erehdysten eliminointi

Kaikkialla, missä ihmiset 
jotain tekevät, tehdään ereh-
dyksiä. Kuvissa esitetään

tekninen ratkaisu. Se on 
toiminut hyvin. Joku sanoi, 
että pihasta on tehty aidattu 
keskitysleiri. Olkoon. Muu-
alla on omanalaisena vaarat, 
esimerkiksi lammikko. Suuri 
vesiastia, palju voi hukuttaa 
lapsen: hän kurkistaa, kei-
kahtaa, molskahtaa sinne pää 
edellä, ei pääse kääntymään, 
ei pääse pois. Hengitettävä-
nä on vain vettä. Vaaroihin 
varautumisen tarkoituksena 
ei ole pelotella ja aiheuttaa 
huolta. Päinvastoin. Kun 
tietää, että ympäristön vaa-
ranpaikat on etsitty ja estetty, 
voi nauttia elämästä. 
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Tilastojen mukaan koti ja sen 
lähiympäristö ovat vaarallista 
seutua. Siellä sattuu kolhuja, 
haavoja ja vaikeampia tapa-
turmia, joista jotkut johtavat 
jopa kuolemaan. Tästä ei pidä 
päätellä, että turvallisuutensa 
vaalimiseksi ihmisten pi-
tää mahdollisimman vähän 
oleskella kodissaan. Viivi 
ja Wagner-sarjakuvassa si-
kamainen Wagner ei ole 
sentään ole perustellut kal-
jakapakkaan hinkuamistaan 
turvallisuusnäkökohdilla. 

Portaissa kompastuu

Tapaturmien torjunnan pe-
riaatteena on, että yritetään 
keksiä tekninen ratkaisu. 
Pelkkä varominen ei riitä. 

Eikä ole oikein, että vain 
äärimmäisen tarkasti toimi-
malla tapaturman voi välttää! 

Vaikka portaat ovat kohta-
laisen isoja rakenteita, niiden 
näkeminen ei ole aina help-
poa. Puuportaiden lautojen 
väliraidat vilistävät silmissä. 
Askelmat näyttävät ikään 
kuin sulautuvan toisiinsa. 

Hämärässä tai pimeydessä 
askelmat voi erottaa varmasti 
vain käsikopelolla. Ei ole 
tyylikästä kontata yöllä oman 
kotitalon portailla. Naapuri 
kertoisi kylillä, miten talon-
väki säälittävästi ponnistelee 
turvallisen liikkumisensa 
hyväksi. 

Portaisiin maalattiin tur-
varaidat kolme vuotta sitten. 
Askelmien vaaleat reunat 

erottuvat edelleen ja raidat 
voi tietenkin maalata tarvit-
taessa uudelleen. Mainitta-
koon, että musta-keltainen 
turvaraitateippi repsotti ja 
irtosi kahdessa vuodessa. 

Märkä on liukasta

Vesi vanhin voitehista. Vesi 
pahin voitehista - kaikilla 
pinnoilla, joiden päällä ihmi-
nen liikkuu. Metsässä sam-
maleiset puunrangat ja kalliot 
ovat sateen jälkeen liukkaita 
kuin jääkalvon peittämät. 

Laiturin lautaportaat ovat 
mukavammat nousta ja las-
keutua kuin kapea metallinen 
ripa. Mutta ne ovat aina märät 
ja liukkaat. Portaiden puupin-
noille asettuu luonnostaan 

levää, jonka limaisuus tekee 
ne vielä liukkaammiksi.  

Kunnon kaiteet antavat tu-
kea. Portaiden liukkautta voi 
torjua yksinkertaisella mene-
telmällä. Yli 10 vuotta sitten 
leikkasin muovisesta, niin 
sanotusta ruohomatosta as-
kelmien kokoiset kappaleet. 
Metallisella listalla kiinnitin 
ne visusti paikalleen. 

Kukaan ei ole koskaan 
näillä portailla liukastunut. 
Portaita peittävä karhea ruo-
homatto on kulunut käytössä 
kesien ja talvien vaihtuessa, 
mutta se toimii. 

Oma uintikauteni jatkuu 
vapusta marraskuuhun. Olen 
hoksannut, että uiminen on 
aivan mahdotonta silloin kun 
järvi on jäässä.

Vaaralliset portaat
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Myrkyllisiä marjoja
Alex Grafix Galleriassa Lah-
dessa sijaitsee Synaptorin 
toimitus. Taidenäyttelyn pi-
täminen avoinna on hiljaista 
ja rauhallista toimintaa. Eikä 
julkaisujen valmistaminen-
kaan ole riehakasta hommaa. 
Hyvin ne sopivat samoihin 
tiloihin. 

Hämeenkoskella 
AGG hiljenee

Vuonna 2014 Alex Grafix 
Galleria aloitti kuitenkin 
muualla, 28 km päässä Hä-
meenkoskella. Siellä se on 
olemassa edelleen, ja näyt-
telyt ovat jatkuneet kesäi-
sin neljässä rakennuksessa. 
Näyttelykausi kesällä 2019 
oli AGG:n historian vilkkain. 
AGG Lahti oli kesällä kiinni. 

Lokakuussa Hämeenkos-
ken galleria siirtyy talvile-
poon herätäkseen eloon taas 
ensi keväänä. 

Luonto on lähellä. Näytte-
lytilojen lähietäisyydelle on 
luotu pienimuotoinen arbo-
retum, johon on kerätty aivan 
tavallisia kasveja metsästä. 
Viime kesän näyttelyvieraat 
antoivat sulosointuisia lau-
suntoja gallerian miljööstä. 

Ahomansikoiden satokausi 
on pitkä, ja lapset penkovat 
herkkupaikkaa ja popsivat 
mansikoita aina paikalle tul-
tuaan. Vanhan papan mieli 
herkistyy, kun hänelle tuo-
daan heinänkorsi, johon on 
pujotettu pikkuisen liiskaan-
tuneita mansikoita. 

Marjasato jatkuu

Myöhemmin punaisten mar-

jojen merkki vaihtuu. Man-
sikkapaikasta alkaa löytyä 
puolukoita. Vaikka ne ovat 
kirpeitä, lapset syövät niitä 
iloisesti irvistellen. 

Kahden metrin päässä kas-
vaa kielopehko, joka ke-
väällä levitti ihanaa tuoksua 
lapsen nenän korkeudel-
le. Kielon valkoiset kukat 
houkuttivat katsomaan it-
seään lähietäisyydeltä: ne 
ovat somia pikkuisia kel-
loja, ja tuoksu voimistuu. 
Kielon marjat ovat haaleam-
man punaisia kuin puolukat. 
Niiden syömisestä lasta va-
roitetaan. 

Kielo on aito luonnontuo-

te, siis myrkyllinen. Koska 
tekninen ratkaisu on turval-
lisuuskysymyksissä ensisi-
jainen, minä riivin kaikki 
kielon marjat ja heitin ne 
jorpakkoon. Ei tarvitse juosta 
lapsen perässä vaanimassa 
mitä marjoja se nyt just pisti 
suuhunsa. 

Kaikki soma ei ole hyvää

Myrkytyskeskukseen tulee 
eniten yhteydenottoja kielon 
marjojen vuoksi. Kielo on 
pahamainen myrkyllisyy-
tensä vuoksi, mutta eivät 
sen marjat hengenvaarallisia 
ole. Kielon myrkky imeytyy 

huonosti elimistöön. Jos vuo-
denaika olisi kesä, punaiset 
marjat voisivat olla näsiää. 
Sekin on aito luonnontuote 
ja todella hengenvaarallises-
ti myrkyllinen! Ei kannata 
antaa näsiän kasvaa piha-
piirissä.  

Mitä syksyisin metsästä 
löytyvän kasvin valkoiseen 
väriin tulee, on hyvä muistaa 
että erittäin vaarallinen, aito 
luonnontuote on valkoinen 
kärpässieni. Jos sammali-
kosta löytyy sieni, joka on 
kokonaan valkoinen, se on 
parasta jättää metsään. Ei 
kannata tuoda sitä kotiin edes 
lisätutkimuksia varten.   
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Vaaraksi määritellään tilanne, joka voi aiheuttaa ihmiselle tapaturman. Tilastollisesti ovat koti ja sen ympäristö vaarallisinta 
aluetta. Toiseksi vaarallisinta on mennä töihin tai kouluun. 

Työsuojelua on harrastettu 1800-luvulta saakka. Työnteko on melkein yhtä vaarallista kotona puuhailu. Töihin lähtiessä 
ei tiedä, kuinka kurjassa kunnossa pääsee kotiin.

Niska kipeäksi toimistossa

Työpaikka näyttää laadukkaalta. Ergonomiaan on satsattu: 
on pehmusteita pöydällä ja tuolissa käsinojat. 

Möhömahalle tarkoitettu pöydän ”kolo” ei 
hyödytä. Tuolin käsinojat estävät pääsemästä 
lähemmäs. Työntekijä yrittää irrottaa käsinojat.
 Ei onnistu. Työntekijälle tarjotaan ”näyttöpääte-
laseja”. Ne eivät hyödytä, monitori jää liian 
kauas. ”Näyttöpäätekiikari” tilataan.

Työntekijä saa tietokoneohjelman toimimaan puolessa tunnissa. Hän yrittää lukea 3 mm korkuista tekstiä kuvaruudulta. 
Sitä ei voi siirtää lähemmäs, koska hyllytaso monitorin alla on liian kapea. Katso ylempi kuva.
Työntekijä menee rähmälleen. Näppäimistön ja hiiren käyttö on hankalaa, mutta hänellä on sisua. 
Niskakipu muuttuu klo 14 aikaan päänsäryksi, joka jatkuu kotona ja estää nukahtamisen. Näin käy, kun joutuu vaaran 
paikkaan.
Työntekijä sai vuonna 1994 valtakunnallisen palkinnon ergonomian kehittämisestä. Se ei nyt auta. 1990-luvulla hän teki 
Työturvallisuuskeskukselle koulutusvideoita näyttöpäätetyön ergonomiasta. Ei ole iloa niistäkään. 
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Synaptorissa ilmestyy juttu-
sarja Vaaran paikka. Siinä 
esitellään arkielämän riskejä, 
ja tietysti ratkaisuja ikävyyk-
sien välttämiseksi. 
Tilastollisesti koti on erittäin 
vaarallinen paikka, joten 
kannattaa pysytellä sieltä 
kaukana.

Kolari kotiovella
Tavallisia kotitapaturmia 
ovat kaatumiset ja putoami-
set. Minä onnistuin kodin 
rappusella ajamaan moot-
toripyörällä itseni päälle. 
Maailmalla pyöräilin ilman 
haavereita 190 000 km. 

Vaarallinen tehtävä
Kahdeksan rengasta vaih-
damme itse kevään ja talven 
tullessa. Kun autotallista 
kerran renkaat varastettiin, 
keksin hankalamman ”nouto-
paikan”. Samalla syntyi vaa-
rallinen tehtävä, renkaiden 
kuljetus autotallin vintille.

Koska en ole yhtä nuori 
kuin nuorena, kannoin vain 
yhtä rengasta kerralla. Se oli 
painava, ja piti siirtää porras 
portaalta. 

Ranteiden ja polvien nivel-
rikot eivät hommaa helpotta-
neet. Tuntui todennäköiseltä, 
että tässä touhussa kohta  

synkennän kotitapaturmien 
tilastoja. 

Oppia ulkomailta  
Keski-Euroopan vanhoissa 
kaupungeissa näkee taloissa 
nostokurkia ylimpien kerros-
ten seinissä. Siellä on varas-
toja, joihin tavarat nostettiin 
kadulta. Kuivia ja turvallisia 
säilytyspaikkoja. Sellainen 
meillekin.

Askartelin tukevalle puo-
mille kiinnikkeet autotallin 
vintin kattoon. Puomin si-
joitin just niin korkealle, että 
köydellä vetäessä autonren-
gas tuli sopivasti aukosta 

sisään. Ei tarvinnut kuppe-
lehtia aukolla putoamassa. 
Vetäminen on kevyempää 
kuin nostaminen.

Kun 8 rengasta löysi vintil-
tä paikkansa, nostin puomin 
sivuun. 

Saapa nähdä, kehittelen-
kö hissisysteemin: Köyden 
toiseen päähän kiinnitän tal-
virenkaan ja toiseen päähän 
kesärenkaan. Vaihto-ope-
raation aikana auto on tunkin 
varassa, ja tallin seinää pitkin 
renkaat vaan vierekkäin nou-
sevat ja laskeutuvat. 

Voimaa ei tarvita juuri 
ollenkaan.   

Vaaralliset portaat

Hyvin suunniteltu 
osuu kohdalleen.

Tyypilliset vaaralliset portaat.

Joka rengas sylissä nousee, 
se terveytensä menettää.

Avustaja on päätoimisesti kuvataiteilija, 
kuten virka-asusta näkyy.

Koukku pysyy ja pyörä nousee. Työ tehty on, mä pääsin voittajaksi.
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Yllättäviä pieniä vaaroja
Ergonomiassa etsitään ter-
veellisiä ja käteviä työme-
netelmiä. Työasennot ovat 
perinteinen ergonomisen 
tarkastelun kohde. Ihmisen 
mittasuhteille ihanteellinen 
asento on usein myös käy-
tännöllinen, ja edesauttaa 
tehokasta työskentelyä. 

Epäkäytännöllisyys ei suo-
ranaisesti sairastuta työnteki-
jää, mutta sillä on henkistä 
vaikutusta. Se harmittaa! 

Ihmisen motivaatio koos-
tuu useasta osatekijästä, jois-
ta yksi on luontainen halu 
tehdä työnsä hyvin. 

Hankaluus harmittaa

Epäkäytännöllinen menetel-
mä tai huono työkalu heiken-
tää tätä motivaatiotekijää. 
On myös mahdollista, että 
ihminen pahoittaa mielensä, 
kun hän joutuu kelvotto-
milla vehkeillä ähertämään. 
Sen voi kokea loukkaukse-
na, arvostuksen puutteena: 
”Jos minun työni merkitys 
ymmärrettäisiin, ei minulle 
tällaisia…”

Suurimmaksi osaksi ergo-
nomia on yksinkertaista ja 
kiinnostavaa. Esimerkiksi 
istuma-asento on kokeilta-
vissa helposti. Jos tuoli on 
liian alhaalla, pöydän ää-
ressä työskentelevä joutuu 
pitämään käsiä koholla. Sen 
havaitsee heti paikalle istu-
essa. Ja parin tunnin kuluttua 
on niska kipeä.

Synaptorin numerossa 
5/2019, sivulla 6 näytettiin 

aito, ergonomisesti hirveä 
toimistotyöpaikka. Kalusteet 
siinä olivat kalliit ja työter-
veyshuollon ohjeiden mu-
kaan hankitut. Niin sanottu 
maalaisjärki oli unohtunut, 
vaikka se on maallikko-
ergonomin opas.

Myös valaistuksen ihan-
teellinen järjestäminen kuu-

luu ergonomiaan. Yleisiä 
vikoja ovat heikko työvalo 
ja väärin suunnatut lamput. 
Aiheeseen palataan. 

Iso tila on ahdas 
ja vaarallinen

Kuvassa näkyy huonetila. 
Itse asiassa huone oli niin 
iso, että vain osittain se mah-
tui kuvaan. Siellä oli siis 
ylimääräistä tilaa paljon. 

Kalusteiden sijoittelua ei 
muutettu tätä juttua varten. 
Asetelma on aito.

Kummallisesti ainoa työ-
piste huoneessa on sullottu 
nurkkaan. Tuolin takana hyl-
lyllä tavarat meinaavat valua 
istujan päälle. Ahtaan paikan 
kammoa ei saa tässä potea. 

Kolmannessa kuvassa 
istujan peukalo jää tuolin 
kyynärtuen ja pöydän väliin. 
Ihan totta. Tämä ei ole kei-
notekoisesti tällätty kuva. 

Kun tuolille istuu, se pai-
nuu joustavasti alaspäin usei-
ta senttejä. Kun istuja yrittää 
vetää tuolia lähemmäs pöy-

tää, hän ottaa kyynärtuesta 
otteen vasemmalla  kädel-
lään. Istuinta eteen vetäessä 
istuja kohottautuu hieman, 
ja silloin tuoli ponnahtaa 
ylöspäin. Peukku puristuu 
jumiin. 

Tässä vaiheessa on koko-
uspöydän ympärille kerään-
tynyt henkilöitä. He kuulevat 
sadattelua ja ajattelevat, että 
alkaapa huonosti tämä yh-
teistapaaminen. 

Peukaloon ei sentään tule 
pahempaa vammaa. Mutta 
hassu on tämäkin pieni vaa-
ran paikka. Uskaltaako min-
nekään mennä istumaan, kun 
yhtäkkiä jää pinteeseen…?
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Ehdit saada alkuperäisen Valkeeniemi-kirjan. 
Sen ostat 20 eurolla, mutta vain 
Alex Grafix Galleriasta, Mariankatu 15, Lahti. 
Kaupanpäällisiksi saat pakinakokoelman 
Valkeeniemen arkistot avautuvat (ovh 20 euroa)

Suurteoksen painos myydään loppuun 
Lukijoiden lausumia
”Loppuun päästyäni luin uudes-
taan. Toisella lukemalla parempi!”
”Sujuvaa. Helppo lukea, hyvä 
tekstityyppi ja tekstikoko.” 
”Elämänläheinen ja aito.” 
”Nauroin! Olin tuolilta pudota!”

Arvosteltua
”Jannen suorapuheisuus ja här-
käpäinen periaatteellisuus ajavat 
hänet työelämässään jatkuvasti 
sakenevaan liemeen. 
Jonkinlainen ähkyn vaara romaania 
lukiessa kuitenkin väijyy. 
Hersyvää huumoria, mainioita sat-
tumuksia ja toinen toistaan opetta-
vampia tarinoita kirjassa siis riittää. 
Lukijan kannattaakin nautiskella 
tätä kirjaa sopivin annoksin.” 

Tekijän tuumailua
En kadu, että tein ison kirjan. 
Keski-Euroopassa 700 sivua on ok.  
En pahoittele, että tarjoan lukijoille 
naurun ja ajattelemisen aiheita.
Kirja osoittautui ajankohtaiseksi, 
esimerkiksi professori Jyrki Kor-
keilan esittämä muutos psykiatrian 
avohoidossa. 
Lahdessa tietojärjestelmän hakke-
rointi ja sen ehkäiseminen - kuin 
Janne-kirjan lopussa.

Huumori? Humoristeja olivat 
kaikki kirjailijat, jotka loivat 
suomenkielisen kirjallisuuden. 

Jannen traaginen tulevaisuus
Jyrki poistaa Jannen tarinasta 180 
sivua. Nykyää tarttee nääs kaikesta 
leikata.  

Janne Valkeeniemen 
käyttöohje

Volter Kilven mestariteoksesta 
Alastalon salissa kerrottiin, että 
Helsingin Sanomissa oli julkaistu 
kirjan käyttöohje. 
Täytyy kiireesti julkaista 
Janne Valkeeniemen käyttöohje:

1. Ole kärsivällinen.
2. Hyppää kuitenkin sopimatto-
mien kohtien yli.
3. Lue yksi luku päivässä. 
Saat lukuiloa kuukaudeksi.
4. Ole tarkkana, niin löydät 
vitsejä, joita ei heti huomaa.
5. Jos olet terveydenhuollon 
ammattilainen, hyödynnä Jannea 
oppikirjana. 
6. Älä sure Jannen kohtaloa. 
Väärinkäsitys oikaistiin pakina-
kirjassa.

Verkkokauppassa sujuvasti 
35 euroa toimituskuluineen

https://www.jannevalkeeniemi.fi/tilaukset


