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ASIAMIEHEN TERVEISET

ITÄMEREN RANNOILTA
KOTIKATSOMOIHIN
– TEKOJA MEREMME HYVÄKSI
KORONAKRIISI ajoi lyhyessä ajassa yhteiskuntamme kovaan ahdinkoon. Valopilkkuna huolen keskellä viestimme
on: työ Itämeren hyväksi jatkuu. Työmaallamme, Itämeren
pelastamisessa, hankkeiden ja projektien suunnittelu ja
toteutus yhteistyökumppanien kanssa etenee. Onneksi
konkreettiset toimenpiteet meren pelastamiseksi eivät
vaadi suuria kokoontumisia. Muutamia peruutuksia ja
siirtoja lukuun ottamatta olemme kyenneet jatkamaan
toimintaamme suunnitelmien mukaan.
Säätiömme taloudellinen pohja kestää kriisin vielä. Viime vuonna varainhankintamme onnistui ennätyksellisen
hyvin ja jo sitä ennen taloudellinen tilanteemme on ollut
vakaa – kiitos siitä monille yhteistyökumppaneillemme ja
rahoittajillemme. Yritys- ja yksityislahjoitusten lisäksi rahoituspohjaamme tuo vakautta myös se, että muutamat
hankkeistamme ovat EU-rahoitteisia tai muuten julkisesti
rahoitettuja. Pitkäjänteisyys on koko toimintamme ydin, onhan merenpelastustyötä edessämme kymmeniksi vuosiksi.
Kevät on säätiöllä harvinaisen täynnä uutta. Tässä
tukijaraportissa kerromme Lannoitelaivaus-hankkeen ja
Satakunnan lannoitekierrätyspilottien käynnistymisestä,
ja muutkin Puhdas Itämeri -hankkeet etenevät. Kerromme
myös Muistojen meri/Minnenas hav -hankkeesta, johon
kutsumme teidät kaikki mukaan. Monista Itämeren muistoista saamme näkymän siihen, millaisena meri meille
näyttäytyy. Meren pelastajina meille on tärkeää nähdä
muuttuko suhteemme mereen, muistomme merestä,
meren tilan muuttumisen myötä. Edistämme myös Itämeripäivää, jonka lanseerasimme viime vuonna Itämeren
omaksi teemapäiväksi ja vuosijuhlaksi. Päivää vietetään
elokuun viimeisenä torstaina.

Fyysisen eristäytymisen pakko on jo ajanut meidät
suomalaiset luonnon helmaan: metsään, jokien, järvien ja
meren rannoille. Vaikka ravintolat ovat kiinni ja kokoontumiset kielletty, luontoon pääsee aina. Meren äärellä aaltojen
tasainen rytmi muistuttaa meitä itseämme suuremmasta
voimasta. Onneksi yhteisöllisyyttä voi toteuttaa myös virtuaalisesti ja monet museot ja kulttuurilaitokset ovat jo
onnistuneesti jakaneet sisältöjään verkossa. Muiden lailla
mietimme mekin tahollamme, miten saada inspiraatiota
ja mielenrauhaa tuovia sisältöjä kotikaranteenissa olevien
ulottuville. Tähän kehitämme parhaillaan palvelua yhteistyössä Museoliiton kanssa – kuulette asiasta lisää pian.
Mottomme säätiössä on ”Mikään ei ole mahdotonta.”
Yllättävät käännökset hankkeissamme ovat meille tuttua
liki 30-vuotisen historiamme varrelta. #MEIDÄNMERI
-kampanja jatkuu pandemiasta huolimatta ja tuo oman
suuren panoksensa työmme jatkuvuuden ja skaalauksen
mahdollistamiseksi. Iloksemme voimme kertoa, että olemme yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa päättäneet
jatkaa kampanjaa ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka.
Säätiössä kokemuksemme toiminnasta monissa haasteellisissa projekteissa ja vaikeissa olosuhteissa tuo meille virtaa.
Jatkamme työtämme Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi. Pidämme kiinni fokuksestamme ja etenemme askel
askeleelta ja pala palalta omassa työssämme. Kriisinkin
keskellä fokuksemme säilyy konkreettisen, tuloksellisen
ja mitattavan työn tekemisessä.
Toivotan teille kaikille voimia tähän kevääseen ja pian
tulevaan kesään. Tavataan pian hieman sinisemmän meren äärellä!
Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurmisen Säätiön asiamies
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ITÄMEREN TILA JA SÄÄTIÖN
UUDET HANKKEET

ITÄMEREN TILANNENÄKYMÄ
ILMASTONMUUTOSTALVEN JÄLKEEN
ETELÄ-SUOMEN TALVI oli ennätyksellisen leuto ja lumeton. Sen
aikana nähtiin pahimmalla mahdollisella tavalla, mitä haasteita
ilmastonmuutos tuo vesiensuojeluun. Monesta joesta mitattiin
ennätysmäisiä ravinnekuormia. Esimerkiksi Lounais-Suomessa
jokivesien mukana saattoi tulla viikon aikana yli puolet vuotuisesta
ravinnevirtaamasta. Aiemmin vuoden suurimmat ravinnevalu
mat koettiin kevättulvien aikaan, mutta ilmastonmuutostalvien myötä suurimmat valumat mitataan usein joulu-, tammi- ja
helmikuussa.
Merentutkimusalus Arandan tämän vuoden talvimatkan tulokset näyttävät, että myrskyinen ja jäätön talvi on sekoittanut
hapekkaan pintaveden Suomenlahdella tehokkaasti merenpohjan syvänteisiin saakka. Hyvänä puolena tästä on se, että happitilanne oli Suomenlahdella poikkeuksellisen hyvä ja myrkyllistä rikkivetyä ei havaittu lainkaan. Haittapuolena syvänteiden
runsas fosforivaranto on nyt sekoittunut koko vesimassaan, ja
Itämeren pintaveden fosforipitoisuudet olivat korkeita verrattuna viimeisen 20 vuoden keskiarvoon. Yhdellä mittausasemalla

mitattiin jopa koko mittaushistorian korkein fosforipitoisuus.
Niin sanottua laskennallista ylijäämäfosforia, eli pintaveteen
typpirajoitteisen kevätkukinnan jälkeen jäävää fosforia, joka
ruokkii suoraan kesäisiä sinileväkukintoja, oli kuitenkin vuosia
2017 ja 2019 vähemmän. Tämä ennakoisi hieman edellisvuosia
lievempää sinileväkukintaa ensi kesälle, riippuen tietysti tuulista
ja meriveden lämpötilasta. Lämmin ja tuuleton kesä suosii sinilevien massaesiintymiä.
Ikävänä trendinä viime vuosien mittauksissa erottuu Selkämeren fosforipitoisuuksien nousu, joka näkyi selvästi myös
Arandan vuoden 2020 talvimittauksissa. Liukoisen fosforin pitoisuudet ovat olleet Selkämerellä nousussa koko 2010-luvun
ja lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa, mikä lisää
leväkukintojen todennäköisyyttä myös Selkämerellä. Aiemmin
rehevöitymistä pidettiin ennen kaikkea Suomenlahden ja Saaristomeren ongelmana, mutta nyt rehevöityminen on lisääntynyt
myös pohjoisemmilla merialueilla.
Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja

Kuva: Joona Kotilainen
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MERENPELASTUSHANKKEET
ETENEVÄT, TYÖ JATKUU
SÄÄTIÖN
UUDET
HANKKEET

BIOKAASUTUOTANNON RISKISELVITYS
SÄÄTIÖ rahoitti vuonna 2017 koko Itämeren alueen laajuisen
esiselvityksen biokaasuntuotannon ravinnepäästöriskeistä
Itämereen. Vuonna 2018 valmistuneen selvityksen mukaan
biokaasun tuotanto voi aiheuttaa useissa Itämeren alueen
maissa ravinnepäästöjä, jotka päätyvät vesistöihin ja
Itämereen.
Vuonna 2019 säätiö, yhdessä eri organisaatioista muodostuvan hankekonsortion kanssa, haki EU Interreg Central Baltic
-ohjelmasta rahoitusta uudelle Sustainable Biogas -hankkeelle
(Sustainable Nutrient Management in Biogas Production), jonka
tavoitteena on biokaasutuotannon ravinnepäästöjen vähentäminen niin tuotannosta kuin mädätteiden käytöstä Suomessa,
Latviassa ja Ahvenanmaalla. Myönteinen rahoituspäätös saatiin
tammikuussa 2020, ja hanke käynnistyy myöhemmin keväällä.

TAVOITE
Vähentää
biokaasutuotannon
vesistövaikutuksia
Tutustu John Nurmisen Säätiön teettämään riskiarvioon:
Summary of the findings of the risk assessment of biogas production
in the Baltic Sea Region from nutrient management perspective

SÄÄTIÖN UUSI LANNOITELAIVAUS-HANKE
HAKEE RATKAISUJA LANNOITEKULJETUSTEN
RAVINNEPÄÄSTÖIHIN
ITÄMEREN SUOJELUSSA tunnistettiin muutama vuosi sitten
uusi, mahdollisesti hyvin merkittävä ravinnepäästölähde: lannoitteiden merikuljetukset. Ravinnepäästöriski liittyy satamissa
tapahtuvaan lannoitelastien lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Lannoitelastauksissa ongelmana ovat muun muassa lannoitteiden
pölyäminen, joutuminen mereen joko suoraan lastausvaiheessa
tai satamien hulevesien mukana, sekä muut käytännöt, joissa
pölyävä materiaali kulkeutuu ilman mukana ympäristöön. Lastiruumien lannoitepitoisten pesuvesien päästäminen mereen 12
merimailin päässä rannikosta on luvallista kansainvälisten sopimusten mukaan, koska niissä ei ole haitallisia aineita.
Koska päästölähteen mittaluokka ja merkitys Itämeren rehevöitymisen kannalta voi olla pahimmillaan suuri, säätiö päätti
vuoden 2019 lopussa käynnistää uuden Lannoitelaivaushankkeen.
Hankkeen ensi vaiheessa selvitetään satamien lannoitelastaukseen sekä lastiruumien pesuun liittyvät parhaat tekniikat ja käytännöt sekä pyritään tarkentamaan ongelman suuruutta Itämeren
suurimmissa lannoitesatamissa. Seuraavassa vaiheessa edistetään päästöjä vähentävien toimien käyttöönottoa koko Itämeren
alueella yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, satamaoperaattoreiden, lannoitteiden valmistajien ja kaupunkien kanssa.

Hankkeen mittakaavaa havainnollistaa kuvitteellinen esimerkki.
Rahtilaivassa on lastina 5 000 tonnia lannoitetta. Lastina
olevassa yhdistelmälannoitteessa fosforia on viisi prosenttia.
Kuljetussopimuksissa sallittu, pääasiassa lastauksen eri vaiheissa
syntyvä hävikki on 0,5% lastista. Tässä laskelmassa on oletettu, että
hukka olisi tästä vain kymmenesosa. Tällöin mereen päätyisi 2,5
tonnia lannoitetta, joka sisältää 125 kg fosforia. Tämä fosforimäärä
riittäisi tuottamaan mereen päätyessään 125 tonnia levää.
Kuvitus: Anne Haapanen

5

PELTOJEN KIPSIKÄSITTELYÄ VIEDÄÄN
MAAILMALLE JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN
JOHTAMASSA GYPSUM INITIATIVE
-HANKKEESSA
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
JA HELSINGIN YLIOPISTO ovat käynnistäneet vuoden 2020
alussa Gypsum Initiative -hankkeen, jonka tavoitteena on levittää tietoa tehokkaaksi vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen
kipsikäsittelystä Itämeren alueella sekä selvittää menetelmän
soveltuvuutta eri maissa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta ulkoministeriön myöntämällä Itämeren, Barentsin ja arktisen
yhteistyön määrärahalla.
Kaksivuotisessa hankkeessa on tavoitteena luoda kipsikäsittelyn mahdollistavat viljelijöiden, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöverkostot Baltiaan, Puolaan, Saksaan, Ruotsiin ja
Tanskaan, tehdä pienen mittakaavan analyysejä kipsin soveltuvuudesta paikallisiin olosuhteisiin sekä valmistella kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden
tukiohjelmiin Itämeren rantavaltioissa.

Kipsiä levitettiin pellolle Nurmijärvellä Vantaanjoen
kipsihankkeessa syksyllä 2019. Kuva: Ilkka Vuorinen

SATAKUNNAN LANTAKIERRÄTYSPILOTTI
-YHTEISHANKKEESSA PARANNETAAN
LANNAN RAVINTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖÄ
KOTIELÄINTUOTANNOSSA SYNTYVÄ lantaylijäämä on
haaste monille eläintuotantotiloille. Lietelannan kuljetus on
kustannustehokasta vain melko lyhyen kuljetusmatkan päässä
oleville peltoalueille. Siksi alueilla, joille on keskittynyt runsaasti
eläintuotantoa, pelloille levitettävät lannoitusmäärät kasvavat
etenkin fosforin suhteen kasvien tarvetta suuremmaksi. Tämä
puolestaan nostaa peltojen fosforitasoa ja sen myötä lisää niiltä
tulevia ravinnevalumia vesistöihin. Suomessa eläintuotanto on
keskittynyt etenkin Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle.
Satakunnan lantakierrätyspilotissa John Nurmisen Säätiö
sekä lihantuottajapuolelta HKScan, yhtiön sianlihan sopimustuottaja Emomylly ja kasvinviljelypuolelta Raisio ovat sopineet
yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.

Prosessoimalla lantaa niin, että sen fosforipitoisuus kasvaa ja
kokonaismassa pienenee, voidaan levitysalaa laajentaa pidemmän
kuljetusmatkan päässä oleville alhaisen fosforitason peltolohkoille.
Kuvassa separoitua lantaa. Kuva: Kai Huovinen
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Hankkeessa siirretään kolme vuoden aikana yhteensä noin
7500 kg lantafosforia ravinneylijäämäisestä eläintuotannon
keskittymästä, Satakunnan Huittisista, ravinnealijäämäiselle
viljelyalueelle Pirkanmaalle. Tarkoituksena on sekä tuottaa
paikallisia ympäristöhyötyjä niin vesistöjen kuin maaperänkin
tilan paranemisen kautta, että vähentää Selkämereen päätyvää ravinnekuormitusta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja
toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi koko Suomessa.

PUHDAS ITÄMERI – KOSKA SE SAAVUTETAAN?
ITÄMEREN SUOJELU vaatii pitkäjänteistä työtä. John Nurmisen Säätiön ponnistusten ja yhteistyöhankkeiden ansiosta
vuosittainen rehevöitymistä aiheuttava fosforikuormitus Suomenlahdella on pienentynyt peräti 75 prosenttia. Tämä on
mertensuojelun maailmanennätys. Koko Itämeren tasolla
työtä kuitenkin vielä riittää.

Alla oleva grafiikka kuvaa Itämereen pääsevän fosforin
ja typen määrää sekä tavoitetilaa. Jotta päästäisiin hyvään
ekologiseen tilaan pitäisi päästöjä edelleen vähentää fosforin osalta 9 000 tonnia vuodessa ja typen 50 000 tonnia
vuodessa.

LÄHDE: HELCOM
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MUISTOJEN MERI

SÄÄTIÖN KULTTUURITEKO:
MUISTOJEN MERI -HANKE
HUHTIKUUSSA JULKAISTUN Muistojen meri -hankkeen
tavoitteena on avata näkökulmia ihmisten mielikuviin ja uskomuksiin merestä sekä aktivoida suomalaiset miettimään suhdettaan Itämereen. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi
tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään,
miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella.
Muistojen kirjo ja suomalaisten Itämeri-suhde kuratoidaan
monimediaiseksi näyttelykokonaisuudeksi, joka julkaistaan
Itämeripäivänä 27.8.2020. Muistoja kerätään myös näyttelyn
jälkeen ja niistä voidaan koostaa myöhemmin esimerkiksi uusia
näyttelyitä, kirjoja tai podcasteja.
Luvan antaneiden muistot toimitetaan lisäksi Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Tavoitteenamme on jättää pysyvä jälki kansakunnan muistiin ja kartuttaa kansallista kulttuuriperintöämme!

TULE MUKAAN LEVITTÄMÄÄN SANAA
ITÄMEREN AINUTLAATUISUUDESTA
MUISTON VOI JAKAA kuvana, tekstinä, ääninauhana tai videona. Se voi olla lyhyt tai pitkä, hauska tai liikuttava – jopa
pelottava! Tärkeintä on, että muisto on kertojalle jollain tavalla
merkityksellinen.
Lue lisää vuoden 2020 kulttuuriteostamme ja jätä
meille oma Itämeri-muistosi osoitteessa:
www.johnnurmisensaatio.fi/muistojenmeri

Kutsumme John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppanit jakamaan hankkeen verkkosivua ja
haastamaan omia sidosryhmiään mukaan muistojen keruuseen.

HAASTA
OMAT
SIDOSRYHMÄSI
MUKAAN!
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Tarjoamme myös syyskuusta lähtien mahdollisuutta lainata muistoista koostetun virtuaalinäyttelyn kumppaneidemme tiloihin.

ITÄMERIPÄIVÄ

27.8.2020 JUHLITAAN
YHTEISTÄ ITÄMERIPÄIVÄÄ
ITÄMERIPÄIVÄ on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on
innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme
sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi
Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.
Säätiö toivoo päivän kumppaneiksi mahdollisimman monipuolisesti toimijoita niin kulttuurin, ympäristönsuojelun
kuin muidenkin alojen piiristä. Itämeripäivän kumppaneiksi on
ilmoittautunut jo nyt kymmeniä tahoja kaupungeista, järjestöihin, kulttuuritoimijoihin ja yrityksiin.

AINA ELOKUUN VIIMEISENÄ TORSTAINA
ITÄMERIPÄIVÄÄ VIETETÄÄN vuosittain elokuun viimeisenä
torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Meren
juhlapäivään voi osallistua monella tavalla, kuten järjestämällä
kaikille avoimen tapahtuman tai tekemällä tekoja Itämeren hyväksi.
Tapahtumia voi järjestää mihin tahansa merelliseen teemaan
liittyen. Itämeripäivän tapahtuma voi siis olla esimerkiksi näyttely,
työpaja, opastettu luontoretki tai vaikkapa kaikille avoin luento.

Järjestäjänä voi toimia organisaatio, kaveriporukka, järjestö tai
mikä tahansa Itämeripäivästä innostunut taho. Tapahtumat
ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joihin osallistuminen on
pääasiassa ilmaista. Tapahtumien järjestämisen ohella Itämeripäivän kumppanit voivat tehdä myös Itämeri-tekoja.
Itämeri-teko voi olla mikä vain merta juhlistava tempaus.
Lähtekää työporukalla saariseikkailulle, kootkaa jengi siivoamaan lähiranta, kokatkaa yhdessä Itämerimenu tai keksikää
jotain ihan muuta!
Organisaatiot, työporukat ja muut tahot voivat ilmoittaa ja
jakaa oman Itämeri-tekonsa tai tapahtumansa Itämeripäivän
verkkosivuilla www.itämeripäivä.fi.
Seuraamme tarkasti Koronaepidemian tilannetta ja viranomaissuosituksia. Itämeripäiväksi 27.8.2020 on suunnitteilla
useita tapahtumia, mutta ne toteutetaan ainoastaan, jos viranomaiset arvioivat kokonaistilanteen turvalliseksi. Tarvittaessa
Itämeripäivä voidaan toteuttaa myös kokonaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa kokemuksia ja elämyksiä jakaen.

TULE MUKAAN JUHLIMAAN ITÄMERIPÄIVÄÄ
TOTEUTTAMALLA ITÄMERI-TEKO!
Jaa sykähdyttävin merimuistosi, kokkaa työporukalla
Itämerimenu tai järjestä joukkopulahdus. Hae inspiraatiota omaan Itämeri-tekoosi tutustumalla Itämeripäivän
valmiisiin tempauksiin: www.itämeripäivä.fi/teot

27.8.2020
ILMOITA OMA
ORGANISAATIOSI
MUKAAN JUHLISTAMAAN
MEREN MONIMUOTOISUUTTA JA
MITTAAMATONTA
ARVOA.

www. itämeripäivä.fi
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#MEIDÄNMERI
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VARAINHANKINNAN
UUTISET

YRITYSTUKIJOIDEN MATERIAALIPANKKI ON
PÄIVITTYNYT
PSST YRITYSTUKIJA! Oletko jo tutustunut uudistettuun materiaalipankkiimme? Sieltä löydät esimerkiksi John Nurmisen Säätiön
kokoamia Itämeren suojeluvinkkejä, joita on helppo jakaa esimerkiksi
someseuraajillenne. Lisäksi olemme koonneet materiaalipankkiin laajasti materiaalia, joiden avulla yrityksenne voi osoittaa tukevansa John
Nurmisen Säätiön pitkäjänteistä Itämeren ja sen perinnön suojelutyötä.
Materiaalipankin löydät osoitteesta:
www.johnnurmisensaatio.fi/materiaalipankki/
Salasanan materiaalipankkiin voit pyytää varainhankintajohtajaltamme
Erkki Salolta, erkki.salo(at)jnfoundation.fi.

PELASTA PALA ITÄMERTA
TAPAHTUMA TULOSSA ja lahjoituskohde hukassa? Mitä jos pelastaisit palan
Itämerta lempirantasi tai -poukamasi edestä? Säätiön puhdasmeri.fi-sivustolla voit pelastaa palan Itämerta. Uutena toimintona voit nyt luoda tiimin
ja kehottaa tapahtumaan osallistuvia pelastamaan omia palojaan Itämerta. Kokonaislahjoitussumma kertyy tiimisi alle. Yhdessä olette suojelemassa Itämeren ja sen arvokkaan kulttuuriperinnön säilymistä. Itämeri
pelastetaan pala kerrallaan – sinun avullasi.
Tutustu sivustoon: www.puhdasmeri.fi

LIITY JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN SUUREEN AALTOON
ITÄMEREN PELASTAMINEN vaatii yhteistyötä. Niin kuin aaltojenkin
tekeminen katsomoissa. Nyt katsomomme on Itämeren ranta. Ryhdy
kuukausilahjoittajaksi ja liity John Nurmisen Säätiön Suureen Aaltoon.
Kuukausilahjoittaminen on paras tapa tukea pitkäjänteistä suojelutyötä.
Olet mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville.
Aitiopaikalla näet ja kuulet ensimmäisten joukossa mitä Itämerelle kuuluu.
Liity joukkoomme osoitteesta: www.johnnurmisensaatio.fi/lahjoita/

Kuva: Timo Ketonen
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PELASTAMME ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN
TULEVILLE SUKUPOLVILLE

John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi
@johnnurmisensaatio

@johnnurmisensaatio

@jnurmisensaatio

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö

