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1 Johdanto 

Liikkuminen on luonnollinen osa varhaislapsuutta. Lapset mielellään juoksevat paikasta toiseen 

niin sisällä kuin ulkona. Omien rajojen ja taitojen testaaminen kiipeillen, hyppien ja temppuil-

len on lapsille ominaista toimintaa. Useilla tutkimuksilla on todettu lasten liikkumisen olevan 

merkittävä tekijä heidän motoristen taitojen kehittymiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden tu-

kemiseksi (OKM 2016, 6–7; Sääkslahti 2015, 125–129; Zimmer 2002, 20). Lasten monipuoli-

sen ja vapaan liikkumisen mahdollistavan ympäristön muuttuminen enemmän ohjatuksi sekä 

valvotuksi (Zimmer 2002, 18–19) yhdessä tietoteknisten laitteiden käytön lisääntymisen kanssa 

vähentävät lasten spontaania liikkumista päivän aikana. Tämän vuoksi niin varhaiskasvattajien 

kuin huoltajienkin olisi tärkeää kiinnittää huomiota lasten liikunnan määrään. Lasten liikunnan 

lisäämiseksi ja havainnoimiseksi on tuotettu kirjallisuutta, tutkimuksia sekä käytännössä toimi-

via hankkeita. Esimerkiksi Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen tavoitteena on lisätä ja moni-

puolistaa lasten päivittäisen liikunnan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa.  

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntasuosituksien täyttymisen seuraaminen 

tai tutkiminen on jäänyt vähemmälle kuin yleisen tuen piirissä olevien lasten. Inklusiivinen 

varhaiskasvatus ja sen sisällä tapahtuva liikuntakasvatus ei erittele tehostetun tai erityisen tuen 

piirissä olevia lapsia. Inkluusion näkökulmasta kaikille yhteinen liikuntakasvatus on tasa-arvoa 

palveleva toimintamalli, jonka toimimisen edellytyksenä on kuitenkin riittävät varhaiskasva-

tuksen henkilöstöresurssit. Jotta erityistä tukea tarvitsevien lasten monipuolinen osallistuminen 

ja osallisuus liikuntakasvatukseen voi toteutua, on mm. ryhmäavustajilla sekä henkilökohtai-

silla avustajilla joissakin tapauksissa suuri merkitys.  

Tutkimus kuuluu erityispedagogiikkaan, ja tarkoituksena on tutkia huoltajien tietoja tukea tar-

vitsevien lasten liikuntakasvatuksesta varhaiskasvatuksen aikana. Lasten päivittäiset liikunta-

suositukset koskevat myös vapaa-ajan liikkumista, mutta olen rajannut tutkimuksen koskemaan 

liikuntaa varhaiskasvatuksessa, jotta tutkimusaineisto pysyy tiiviinä. Punaisena lankana näen 

liikunta- ja erityisvarhaiskasvatuksen sekä huoltajien näkökulman em. aiheisiin. 

Huoltajien tietoja tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksesta on aiheel-

lista tutkia, jotta on mahdollista selvittää, kohtaavatko kasvattajien näkemykset ja huoltajien 

tiedot varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden ja päivittäisten liikuntasuositusten toteutumi-

sesta käytännössä. Jos tiedot tavoitteiden toteutumisesta eroavat toisistaan merkittävästi, voi-

daan pyrkiä pohtimaan, kuinka käsitykset saadaan kohtaamaan.  
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2 Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatusajan liikunta 

Tutkimuksen teema on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikka ja liikuntakasvatus. Varhais-

kasvatuksessa lapset viettävät tyypillisesti suuren osan päivänsä aktiivisesta ajasta eli valveilla 

oloajastaan. Tästä syystä huoltajien tiedot ja näkemykset lastensa toimista varhaiskasvatuksen 

aikana ovat tärkeää tietoa. Varhaiskasvattajien ja huoltajien välisen tiedonkulun ja vuoropuhe-

lun merkitys korostuu silloin, kun lapsi ei syystä tai toisesta kykene ilmaisemaan itse päivän 

aikana tapahtuneita asioita. Toivon tutkimuksen tuovan näkökulmaa myös tähän aiheeseen, jos 

haastatteluun vastanneiden huoltajien lasten tuen tarpeet eroavat suuresti toisistaan. Ajattelisin 

erilaisten tuen tarpeiden vaikuttavan siihen, millaista liikuntakasvatusta lapsen kanssa on mah-

dollista toteuttaa. Esimerkiksi kuuro lapsi tarvitsee jumppahetken ohjeistukset viitottuna tai ku-

villa muodostettuna, vastaavasti liikuntarajoitteinen lapsi voi tarvita avustajan kulkemaan vie-

rellään tai ohjaamaan raajoja oikeaan liikerataan ja puolestaan lapsi, jolla on vaikeuksia tark-

kaavaisuudessa, saattaa tarvita jumppahetkellä yksilölliset ohjeistukset ja ohjeiden kertaamista. 

Jokaisella lapsella on oikeus päivittäiseen leikkiin ja liikkumiseen varhaiskasvatuspäivän ai-

kana (varhaiskasvatuslaki 540/2018; OKM 2016.). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

yksi oppimisen osa-alueista on aiheeltaan Kasvan, liikun ja kehityn, jonka tavoitteisiin kuuluu 

lapsen monipuolisen liikkumisen tukeminen ja terveyttä sekä hyvinvointia arvostavan elämän-

tavan pohjan luominen. Vasun perusteiden mukaan keinoja tämän osa-alueen tavoitteiden to-

teuttamiseksi on mm.  varmistaa mahdollisuudet päivittäin tapahtuvaan ohjattuun ja/tai vapaa-

ehtoiseen liikuntaan, tarjota liikuntakasvatusta säännöllisesti ja tukea lasta liikunnan ilon löy-

tämiseksi. (Opetushallitus 2018.) Tukea tarvitsevan lapsen liikkumisen mahdollistamiseksi saa-

tetaan tarvita avustajaa tai apuvälineitä. Tärkeintä on kuitenkin ottaa huomioon lapsen yksilöl-

liset tarpeet liikuntakasvatusta suunniteltaessa. 

PIILO-hankkeen (Sääkslähti, Mehtälä & Tammelin 2021, 4) mukaan valtaosa lapsista pääsee 

ulkoilemaan varhaiskasvatuspäivän aikana 1–2 tuntia ja kotonaan 30–60 minuuttia. Tästä voi-

daan päätellä, että suuri osa lapsen päivittäisestä liikkumisesta täyttyy varhaiskasvatuksen ai-

kana. Tämän vuoksi vuoropuhelu lapsen liikkumisesta ja liikkumistaidoista varhaiskasvatuksen 

ja kodin välillä on tärkeää, jotta tarvittaessa voidaan lisätä tukea lapsen motoristen taitojen ke-

hittymiseksi tai kannustaa lasta lisäämään päiväänsä hyppyjä ja pomppuja. Lisäksi tutkimuk-

sessa oli kysytty varhaiskasvattajilta, kuinka varhaiskasvatuksessa tuodaan huoltajille näky-

väksi lasten liikkumista. Varhaiskasvattajien mukaan tietoa vanhemmille välitetään vasukes-
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kusteluissa, hakutilanteissa, näkyvällä dokumentoinnilla, kuten valokuvilla, sekä toiminnalli-

silla vanhempainilloilla tai käsittelemällä aihetta vanhempainillassa (Sääkslahti, Mehtälä & 

Tammelin 2021, 169–170). 

2.1 Varhaiskasvatukseen liittyviä termejä 

Tässä alaluvussa avaan tutkimuksessa käytettäviä käsitteitä. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 

alle kouluikäisille lapsille tarjottavaa lakisääteistä varhaiskasvatusta (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018). Varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoi-

messa varhaiskasvatuksessa. Erityisvarhaiskasvatus on osa inklusiivistä varhaiskasvatusta, jol-

loin lapsen tuki varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää pedagogisin tai rakenteellisin keinoin 

tai muilla hyvinvointia tukevilla tavoilla (Opetushallitus 2018, 56–57). Inkluusio varhaiskasva-

tuksessa tarkoittaa tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen yksilöllisten tarpeiden sisäl-

lyttämistä varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan (Pihlaja & Viitala 2018, 30–31). 

Käytän sekä termiä varhaiskasvatus että erityisvarhaiskasvatus hieman rinnakkain, sillä tutki-

mukseni kohdistuu varhaiskasvatuksen kentälle enkä pidä tutkimustulosten kannalta merkittä-

vänä lähteä erottamaan ja eristämään näitä kahta toisistaan. Inklusiivisessa ja integroidussa var-

haiskasvatusryhmässä tai -yksikössä sama kasvattaja voi antaa hakutilanteessa kuulumiset sekä 

erityistä tukea tarvitsevan että tavallisen lapsen päivästä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) 

Liikkuminen on käsitteenä laaja, sillä se pitää sisällään niin päivittäisissä toimissa tapahtuvan 

rauhallisen liikkeen, kuten kävely, ruokailu ja piirtäminen, kuin myös hengästyttävän ja reip-

paan liikkumisen, kuten juoksu, pallopelit ja kiipeily (Zimmer 2002, 14). Liikuntakasvatuksella 

tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa lapsen kehityksen tukemista liikkumalla ja sen 

tavoitteena on edesauttaa luomaan kestävä pohja liikunnalliselle elämäntavalle. (Sääkslahti 

2015, 151–152.) Lasten suositellaan liikkuvan päivittäin vähintään kolme tuntia, joista yhden 

(1) tunnin tulisi olla hengästyttävää ja vauhdikasta liikkumista. Loput kaksi (2) tuntia tulisi pitää 

sisällään reipasta sekä kevyttä aktiivisuutta. Runsasta istuskelua tulisi välttää. (OKM 2016:21.) 

Tässä tutkimuksessa huoltajalla ja vanhemmalla tarkoitetaan lapsen huolenpidosta ja kasvatuk-

sesta kotona vastaavaa henkilöä. Kasvattaja tai varhaiskasvattaja on varhaiskasvatuksessa työs-

kentelevä henkilö (varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja, henkilökohtainen avustaja tai 

ryhmäavustaja). Varhaiskasvattajien ja huoltajien välinen yhteistyö eli kasvatuskumppanuus on 

osa varhaiskasvatusta (Opetushallitus 2018, 55–56). Huoltajien ja vanhempien väliseen yhteis-

työhön kuuluu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti käydä vuorovaikutuksellista keskuste-

lua lapsen edun ja yksilöllisten tarpeiden tukemiseksi.  
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3 Menetelmäluku 

Menetelmäluvussa esittelen tutkimusongelman ja -menetelmän. Tutkimusongelman pohtimi-

sen aloitin tutkimuksen teeman asettamisen jälkeen. Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan ja 

liikuntakasvatuksen alueelta löytyi useita itselleni mielenkiintoisia aihealueita, joita pohtimalla 

ja tutkimalla löysin teoriapohjan, jonka avulla muodostin mielekkään tutkimusongelman. Tut-

kimuksen toteutan haastatteluna. Haastateltavia tavoittelen ensisijaisesti Porista ja lähikunnista, 

jotta myös kasvokkain toteutettava haastattelu olisi mahdollista.  

3.1 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa huoltajien tietoja tehostettua tai erityistä tukea tarvit-

sevien lapsien liikuntakasvatuksesta varhaiskasvatuksen aikana. Asettamallani tutkimuskysy-

myksellä haluan selvittää, millaista tietoa erityislasten vanhemmilla on lasten liikuntakasvatuk-

sesta sekä vastaavatko vanhempien saamat tiedot varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksesta 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaista vanhempien ja kasvattajien välistä vuorovaikutusta.  

Tutkimuskysymys, johon haen tutkimuksella vastausta:  

1. Millaista tietoa vanhemmat saavat varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksesta?   

Taustakysymyksien ja lapsen tukea koskevien kysymysten (Liite 1, kohdat 1.–2.) avulla tavoit-

teeni on selvittää, onko lapsen varhaiskasvatuksesta vastaava yksikkö osallistunut Liikkuva var-

haiskasvatus -hankkeeseen ja millaiset edellytykset lapsella on osallistua ohjattuun tai vapaa-

ehtoiseen liikkumiseen. Tässä kohdassa kartoitetaan esimerkiksi mahdolliset liikuntarajoitteet 

ja onko lapsella mahdollisuus avustajaan. Lisäksi näiden kysymysten avulla on mahdollista ja-

otella huoltajien vastauksia analyysia tehdessä, esimerkiksi lapsen iän tai tuen tarpeen tekijöi-

den vaikutuksesta vastauksiin. Lisäksi viimeisen osion (Liite 1, kohta 5.) kysymykset tarkenta-

vat huoltajien omia ajatuksia koskien lapsen mahdollisuuksia liikkumiseen. Nämä kysymykset 

kokoavat yhteen huoltajan näkökulman lapsensa liikkumisesta. 

Kohdassa Liikuntakasvatus ja -suositukset (Liite 1, kohta 3.) esitän kysymyksiä, joiden avulla 

voin kartoittaa huoltajien omia tietoja ja ajatuksia yleisesti liikuntakasvatuksesta ja heidän tie-

toisuudestaan liittyen liikunnan merkitykseen. Näiden kysymysten avulla on mahdollista tulkita 

myöhemmän kohdan vastauksia tai laajentaa aineiston analyysia (esim. huoltajien tietoisuus 

liikunnan tärkeydestä taitojen kehitykselle voi tehdä huoltajasta aktiivisemman kysymään ja 

olemaan kiinnostunut lapsensa liikkumisesta).  
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Lapsen liikkumien varhaiskasvatuksessa -teeman kysymykset (Liite 1, kohta 4.) koskevat huol-

tajien kokemuksia siitä, millaista tietoa he saavat lapsensa liikkumisesta varhaiskasvatuspäivän 

ajalta. Tämä teema on tutkimusongelman kannalta tärkein, jonka vuoksi olen asettanut siihen 

liittyvät kysymykset keskivaiheille. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää, toteutuuko eri-

tyistä tukea saavan lapsen päivittäinen liikuntasuositus, vaan tutkimuksen näkökulma keskittyy 

lapsen huoltajan tietoihin ja ajatuksiin aiheesta. 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin haastattelututkimuksen, koska tarkoitukseni on kartoittaa huol-

tajien tietoja erityisvarhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksesta. Hirsjärven, Remeksen ja Saja-

vaaran (2007, 176–180) mukaan haastattelu on suositeltava keino tutkimusmenetelmäksi, kun 

halutaan selvittää, mitä joku ajattelee tai kokee.   

Haastateltavia lähden tavoittelemaan paikallisen erityislasten vanhempia kokoavan järjestön 

kautta eli vertaistukiryhmästä. Porin seudulla toimivia järjestöjä ovat muun muassa Satakunnan 

Omaishoitajat ry ja Leijonaemot. Toivon haastateltavaksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten, 

joilla on erityisen tuen tarpeita, huoltajia. Tavoitteena on saada 4–6 haastateltavaa. Erityisvar-

haiskasvatus toteutetaan usein inklusiivisesti osana varhaiskasvatusta, ja näin ollen vain eri-

tyistä tukea tarjoavan varhaiskasvatusyksikön tai -ryhmän lähestyminen olisi haasteellisempaa. 

Lisäksi teoreettisen viitekehyksen liikunta-aiheinen aineisto pohjautuu tavalliseen varhaiskas-

vatukseen, johon sisältyy myös inklusiiviset varhaiskasvatusryhmät, jolloin reflektointi siihen 

on loogisempaa.  

Nauhoitetut haastattelut muutan tekstimuotoon litteroimalla, samalla anonymisoin aineiston. 

Litterointi voi olla merkityksellinen osa aineiston käsittelyä, sillä sen avulla on mahdollista 

huomata haastattelutilanteessa vähemmälle huomiolle jääneitä asioita (Syrjäläinen, Eronen, & 

Värri 2008, 20).  
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4 Alustava suunnitelma tutkimuksen toteuttamiseksi 

Seuraavaksi pohdin, kuinka toteutan aineiston analyysin sekä suunnittelen alustavaa aikataulua 

tutkimuksen toteuttamiselle. Haastavinta alustavan suunnitelman tekemisessä on tuottaa ni-

mensä mukaisesti suunnitelma – ei tiukkaa kehystä, jonka mukaan tutkimuksen tulisi väkinäi-

sesti edetä. 

4.1 Aineiston analyysi 

Tämä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus: aineiston analyysin menetelmää en ole vielä 

lukinnut. Ajattelen sen muodostuvan aineiston keruun ja siihen tutustumisen myötä. Vaihtoeh-

toina on luokittaminen, teemoittaminen, selittäminen ja ymmärtäminen. Tällä hetkellä toden-

näköisin analyysimenetelmä on teemoittaminen, sillä aineistonkeruu tapahtuu teemahaastatte-

luna. Näin ollen olen jo jakanut haastattelukysymykset teemoihin, joiden mukaan voin analyy-

sia tehdessä jakaa aineistoni. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 260–262.) 

Tutkimuksen kohderyhmä on erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten huoltajat. Aineis-

tonkeruumenetelmänä käytän teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 202–204). Olen laatinut haastattelurungon, jonka kysymysten avulla 

käyn keskustelua haastateltavien kanssa. Aineiston analyysiin vaikuttaa esimerkiksi erityisen 

tuen tarpeeseen johtaneet tekijät; liikuntarajoitteet hankaloittavat liikkumista eri tavalla kuin 

neurologiset tekijät. Lisäksi analyysiin vaikuttaa se, kuinka reflektoin haastatteluista syntynyttä 

aineistoa olemassa olevaan tutkimuksen teoriapohjaan.  

4.2 Tutkimuksen alustava aikataulu 

Tutkimussuunnitelman tulee olla valmis 1.11. mennessä ja etäohjaus järjestetään 13.11. Tämän 

jälkeen voin aloittaa aineiston keräämisen, jos tutkimussuunnitelmani ei vaadi täydentämistä. 

Aloitan aineiston keräämisen tutkimuskutsun (Liite 2.) lähettämisellä järjestöön marraskuun 

aikana, ja tavoitteena on toteuttaa haastatteluja sitä mukaa, kun olen tavoittanut haastattelukut-

suun tarttuneita huoltajia. Ajattelisin haastattelujen olevan kerättynä tammikuun puoleen väliin 

mennessä. 

Haastattelujen litteroinnin eli puheen muuttamisen kirjoitettuun muotoon tekstitiedostoksi to-

teutan mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen, esimerkiksi muutaman päivän sisällä 

haastattelun ajankohdasta. Samalla anonymisoin haastattelut. Analysointi tapahtuu vaiheittain, 
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kun olen saanut kaikki haastattelut toteutettua ja litteroitua. Tähän varaan aikaa noin kuukau-

den, sillä analysointi sekä lopullisen tutkimusraportin kirjoittaminen ajoittuu osittain päällek-

käin. Aikataulutukseen vaikuttaa myös viimeisen proseminaaria koskevan luennon ajankohta, 

joka on loppukeväästä. Tavoitteeni on saada tutkimusraportti kirjoitettua maaliskuun loppuun 

mennessä. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

1. Taustakysymykset 

 Missä kunnassa lapsesi osallistuu varhaiskasvatukseen? 

 Onko lapsesi varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa vai avoimessa 

päiväkodissa? 

 Onko lapsesi päiväkoti/perhepäivähoitaja/avoin päiväkoti mukana Liikkuva varhais-

kasvatus -hankkeessa? 

 Minkä ikäinen lapsesi on? 

 Onko lapsellasi sisaruksia? 

 

2. Lapsen erityistarpeet 

 Onko lapsellasi ryhmäavustaja tai henkilökohtainen avustaja? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat lapsesi erityisen tai tehostetun tuen tarpeeseen (mahdollinen 

diagnoosi, tuen tarpeet)? 

 Onko lapsellasi liikkumista rajoittavia tai hankaloittavia tekijöitä? 

 Millaiseksi koet lapsesi tarpeet liikkua? 

 

3. Liikuntakasvatus ja -suositukset 

 Millaista tietoa olet saanut koskien lasten päivittäisiä liikuntasuosituksia? 

 Mistä olet saanut em. tiedon (neuvola, internet, varhaiskasvatus, tuttavien/läheisten 

kautta)? 

 Kaipaisitko enemmän tietoa lasten liikuntasuosituksista? 

 Pystytkö arvioimaan, kuinka hyvin liikuntasuositukset toteutuvat lapsesi kohdalla? 
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 Kertoisitko omin sanoin ajatuksiasi liikuntakasvatuksesta? 

 Keskusteletteko lapsen kanssa päivän liikkumisesta? 

 

4. Lapsen liikkuminen varhaiskasvatuksessa – kuulumiset kasvattajilta 

 Millaista tietoa saat päiväkodin henkilökunnalta lapsesi liikkumisesta varhaiskasvatus-

päivän ajalta? 

 Kuinka usein saat em. tietoa? (päivittäin, viikoittain, harvemmin)  

 Miten saat tiedon? (tulo- ja hakutilanteissa, vasukeskusteluissa, valokuvin) 

 Koetko saavasi riittävästi tietoa lapsesi liikkumisesta varhaiskasvatuspäivän ajalta?  

 Jos et, mistä ajattelet sen johtuvan? 

 Jos lapsella on sisaruksia: koetko saavasi tämän lapsen liikkumisesta  

a. vähemmän 

b. yhtä paljon vai 

c. enemmän tietoa kuin sisaruksien päivästä? 

 Mistä ajattelet tämän johtuvan? 

 

5. Lapsen mahdollisuudet liikkumiseen 

 Millaiseksi koet lapsesi mahdollisuudet ohjattuun liikuntaan varhaiskasvatuksessa? 

 Millaiseksi koet lapsesi mahdollisuudet vapaaseen liikuntaan varhaiskasvatuksessa? 

 Millaiseksi koet lapsesi mahdollisuudet liikuntaan vapaa-ajalla (koti, harrastukset)? 

 Haluatko kertoa vielä jotain?  
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Liite 2. Tutkimuskutsu 

Hei!  

Olen Jenna Salonen, erityispedagogiikan aineopiskelija Turun avoimesta yliopistosta. Olen te-

kemässä proseminaarityötä, jonka aiheena on tukea tarvitsevien lasten vanhempien tiedot 

päiväkodin liikuntakasvatuksesta. Tutkimukseen tavoittelen huoltajia, joiden lapsi on var-

haiskasvatuksessa ja tarvitsee erityistä tai tehostettua tukea. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 

siten, ettei tutkimukseen osallistujia voida tunnistaa. Toteutan tutkimuksen haastatteluna, joka 

voidaan toteuttaa kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteyden kautta (Zoom, Teams, Skype). Haas-

tatteluun on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia. 

Viestin lopusta löytyy tietosuojailmoitus ja haastattelurunko, jonka kysymyksiin voi etukäteen 

tutustua. Kiitos haastattelukutsuun vastaaville jo etukäteen! 

Yhteyttä voi ottaa: viestillä puh. 044 0613795 tai sähköpostitse jenna.salonen.pori@gmail.com 

Ystävällisin terveisin 

Jenna Salonen 
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Liite 3. Tietosuojailmoitus  
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