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Olavin tervehdys Beershebasta! 
Kun tulee tarpeeksi vanhaksi , tuntee, ettei enää 

"kuulu tähän aikakauteen", kun mikään ei enää ole 

niin kuin "vanhaan hyvään aikaan". Tässä iässä ei 

enää helposti opi uusia asioita, vaikka nyt jo alakou-

luikäisetkin kulkevat ulkona kännykkä kourassa pu-

hua pälpättäen. 

Lauantaina 9.5. täytin 85 vuotta ja, vaikka tiukko-

ja kokoontumismääräyksiä oli jo lievennetty, niin 

odotin vain sisartani Rauha-Liljaa käymään silloin. 

Hän tulikin upean, omasta puutarhastaan kootun 

kukkakimpun kanssa. Kun olin toimistosssani luke-

massa tietokoneeseeni tulleita tervehdyksiä, niin sil-

lä aikaa alakerran avoverannalle oli kokoontunut pa-

rikymmentä henkeä Israelissa asuvia lähisukulaisia ja 

myös Beersheban messiaanisen seurakunnan pastori 

vaimonsa kanssa. Ei siinä oikein voinut pitää 2 met-

rin turvaväliä toinen toiseensa, mutta olihan ihmisil-

lä naamarit kasvoillaan, kuten oli minulla itsellänikin. 

Tämä vierailu oli minulle täysi yllätys. En ollut val-

mistautunut mitään puhetta pitämään, mutta vastai-

lin kysymyksiin ja alleviivasin Jumalan suurta armoa, 

apua ja johdatusta, jota olen saanut kokea näiden 

vuosikymmenien aikana. Niistä melkein 60 vuotta 

olimme onnellisessa avioliitossa Esterin kanssa, jon-

ka kaikki läsnäolleet hyvin muistavat. 

Nuorin poikani Jonatan oli kerännyt noin 100 va-

lokuvan nauhan alkaen lapsuudestani Suomessa, ja 

Ruotsissakin, jossa tapasin Esterin ensi kerran, sekä 

sisältäen alkuvuodet Israelissa alkaen v. 1949 Tibe-

riaassa ja melkein nykypäivään asti. Nauha pyöri 

näyttäen aina kuvan kerrallaan. Vieraat toivat muka-

naan syömistäkin, johon emme itse olleet ollenkaan 

varautuneet – ison täytekakunkin. Kiitollisena Her-

ralle Hänen rakkaudestaan, ystävistä ja esirukoilijois-

ta, joita Hän oli meille perheenä antanut, menin sinä 

iltana nukkumaan vuoden vanhempana kuin olin ol-

lut aamulla herätessäni! 

Israelin keväiseen kalenteriin kuuluu monia perin-

teisiä juhlia, kuten raamatullinen puurim-juhla Este-

rin kirjasta. Olen juuri tänä aamuna lopettanut sen 

kirjan lukemisen, kun luen Raamattua läpi järjestyk-

sessä luvun Vanhasta ja luvun Uudesta testamentis-

ta. Näin tulee tutuksi sekä Vanha Liitto että Uusi Liit-

to, kuten nimien oikeasti pitäisi olla. Kevään suuri 

juhla on tietysti pääsiäinen, sekä juutalaisille että 

kristityille, mutta tänä keväänä ei voitu normaalisti 

juhlia kumpaakaan, kun koko maailman yli vyöryi 

tappava koronavirus Covid-19. Maa toisensa jälkeen 

alkoi rajoittaa ihmisten keskinäistä kanssakäymistä, 

Israelkin suhteellisen nopeasti. Näin perinteisiä juh-

liakaan ei voitu juhlia yhdessä. 2 metriä väliä piti olla 

ihmisten välillä ja kasvoilla naamarit hautajaisissakin. 

Synagogat olisi pitänyt heti sulkea, mutta rabbit ei-

vät totelleet, kunnes monet ortodoksit sairastuivat 

ja pari johtavaa rabbiakin sai viruksen ja kuoli. Ulko-

naliikkumiskielto tyhjensi kadutkin ja vain kodeissa 

perheenä voi juhlia. Israel oli ensimmäisten maiden 

joukossa, joka sai viruksen leviämisen rajoitettua po-

liisin ja sotilaiden valvoessa, että kansa totteli mää-

räyksiä. Messiaaniset seurakunnat olivat varautu-

neet tähän tilanteeseen, niin että voivat lähettää vii-

kottaisen jumalanpalveluksen netissä suoraan älypu-

helimiin. Se toimii myös hyvin tietokoneella, jossa on 

paljon suurempi ruutu. Kaikkien kuuntelijoiden kas-

votkin vilautetaan lopussa. 

Minä näkisin koko tämän koronavirustilanteen 

olevan selvä varoitus Jumalalta sekä uskomattomille 

että uskovillekin. Uskoville se on eräs selvä lopun 

ajan merkki siitä, että Jumalan tuomiot ovat tulossa 

jumalattoman maailman päälle "Herran päivän" tuo-

mioissa, erikoisesti kaikille Raamatun totuuksista 

luopuneille "nimellisesti kristityille" kansoille, 2.Tess. 

2:1-12. Jumala on omassa sanassaan ilmaissut, että 

Herran päivän tuomiot tulevat sen luopumuksen jäl-

keen, joka nyt näyttää jo alkaneen. 

Israelin Raamattuseura, jonka johtajan tunnen jo 

hänen lapsuudestaan, lähetti 24.4.20 tarkemman se-

lostuksen lehtiuutiseen uudesta Raamatun käännök-

sestä Tanskassa. Käännös on Danish contemporary 

Bible. Israel-sana esiintyy siinä UT:ssa vain 2 kertaa, 

vaikka alkuperäisessä kreikan tekstissä se on mainit-

tu yli 60 kertaa. Israel on korvattu sanalla juutalaiset 

tai ihmiset. Selityksenä annetaan, että Israel voi 

tarkoittaa vain maata. Esim. Matt. 2:21: "Joosef 

nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kotiin." 



Kreikaksi "Israelin maahan". Matt. 15:31: "He ylisti-

vät Jumalaa." Kreikaksi "Israelin Jumalaa". Joh. 1:49: 

"Sinä olet kaikkien ihmisten kuningas." Kreikaksi "Si-

nä olet Jumalan Poika, Israelin kuningas". En tiedä, 

kuinka paljon Suomessa tiedetään tästä tanskalai-

sesta raamatunkäännöksestä, mutta minusta se on 

järkyttävä asia ja osoittaa, kuinka me todella eläm-

me lopun ajassa, kun Raamattuseurakin lankeaa 

mielistelemään maailman poliittista mielipidettä Is-

raelista, jolla kuitenkin on se asema Jumalan edessä, 

joka sille on Raamatussa annettu. Jumalan lupaama 

1000-vuotinen Rauhanvaltakunta tulee silloin, kun 

Israelin kansa ottaa Jeesuksen vastaan, joka palaa 

Messiaana ja Kuninkaana hallitsemaan Jerusalemissa 

Daavidin valtaistuimella, Jer. 3:17. 

Kristuksen morsiusseurakunnalle on nyt annettu 

varoitus valvoen odottaa sulhasensa saapumista. Ju-

mala on näiden kaikkien tilanteiden yläpuolella ja 

Hänen lapsinaan saamme odottaa taivaallista hää-

juhlaa. "Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa 

mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuk-

senne on lähellä" Luuk. 21:28-33. Airut-lehden etusi-

vulla on nyt varoitus: "Eräänä tavallisena päivänä 

pasuuna soi ja Herra tulee..." 

Herran armon ja rakkauden varassa loppuun asti, 

vanheneva veljenne Herrassa, Olavi Syväntö 
 

 
 

Terveisiä täältä Beershebasta, 
Tänään 7.6.20 vaimoni Melissa sai valmiiksi mais-

terintutkinnon Beersheban yliopistossa Israel-opin-

noissa. Melissa on opiskellut lähes 4 vuotta yliopis-

tossa ja on todella iloinen, että opiskelut ovat viralli-

sesti ohi. Naomi (10-vuotias) tyttäremme on nyt jo 

toista viikkoa koulussa ja innoissaan opiskelemassa. 

Itse olen ollut päivätöissä fysioterapeuttina paikalli-

sessa klinikassa ja myöskin kotikäynneillä. Koronaka-

ranteenin aikana emme ole pystyneet jakamaan 

Raamattuja suoraan ihmisten käsiin, mutta olemme 

tuoneet Raamattuja tänne Beersheban Raamattu-

kauppaan ja seurakunnan tiloihin ilmaisjakeluun, 

kunnes taas saamme toimia vapaasti karanteenin 

loputtua. Isäni Olavin kanssa jatkamme raamattu-

työtä pitäen yhteyksiä niihin henkilöihin, jotka ovat 

kiinostuneita saamaan Raamattuja jakeluun juuta-

laisille ja arabeille täällä Israelissa. 

Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että vaikka suu-

rin osa maasta on vähentämässä palvelujaan naisten 

turvakodeille koronapandemian vuoksi, olemme yh-

dessä Dov Bikasin kanssa pystyneet laajentamaan 

naisten turvakotia entistä tilavampaan paikkaan 

Beershebassa. Vuokraamamme viiden makuuhuo-

neen talo, jossa on iso salonki ja piha, avattiin viralli-

sesti 1. toukokuuta. Turvakoti tarjoaa turvapaikan 

naisille, jotka pakenevat vaikeista olosuhteista koti-

väkivallan takia, ja antaa heille paikan, jossa he saa-

vat aloittaa elämänsä uudelleenrakentamisen. Tällä 

hetkellä meillä on eräs nuori nainen, joka on kuuro-

mykkä ja joka on kokenut pitkään väkivaltaa. Rukoi-

lemme, että Jumala lähettäisi niitä naisia, jotka eni-

ten tarvitsevat apua ja ennen kaikkea kuulla uskosta 

Jumalaan, joka rakastaa meitä jokaista. 

Toivotamme Jumalan rauhaa ja siunausta teille 

kaikille ja iloista juhannusta, 

Jonatan & Melissa Syväntö 

 

Terveiset Galileasta kesäkuussa 2020 
Olemme uudenlaisessa tilanteessa tämän uuden 

koronaviruksen takia. Kun edelliset apulaiset joutui-

vat palaamaan Suomeen, uusia ei sitten saatukaan 

tilalle. Mekin Merin kanssa olemme jo "yli-ikäisiä", 

siksi apulaiset ovat olleet tarpeellisia. Nyt tämä koro-

na muutti tilanteen ja olemme jääneet kaksin pak-

kailemaan. Minä pakkailen Raamatut ja Meri kirjoit-

telee pyytäjien osoitteita paketteihin. Mutta vaikka 

me vanhetaan, Jumala sana ei vanhene. Sitä tarvi-

taan jatkuvasti ja yhä enemmän. Vävymme, joka 

asuu tässä samassa kylässä, hoitaa puolestaan pake-

tit sitten postitettavaksi. Itse kuulumme riskiryh-

mään ja siksi emme käy kaupungilla emmekä postis-

sa, jotta emme saisi tuota koronatartuntaa. Nirit-tyt-

täremme, joka asuu tässä lähellä, on huolehtinut 

meidän ruokaostoksistamme. 

Raamattupyyntöjä tulee jatkuvasti, pääasiassa Af-

rikan eri maista, niin että kirjejonot joutuvat odotta-

maan vuoroaan pitkäänkin, valitettavasti. Minä olen 

saanut uudet sydänlääkkeet ja se tarkoittaa, että pi-

tää vähän hiljentää vauhtia ja lyhentää työaikaa. Silti 

Raamattuja lähtee edelleen. Onneksi saamme asua 

omakotitalossa, sillä täällä määrättiin ihmiset pysy-

mään kotonaan melko pitkään. Ulkoilla sai ainoas-

taan 100 m etäisyydellä kotoa. Kerrostaloissa asu-

ville tämä aika on ollut tuskallista, varsinkin lapsiper-

heille. 

Raamatussa on eräs paikka, joka puhuu tällaisesta 

tilanteesta, Jes. 26:20: "Mene, kansani, kammioihisi 

ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on 



ohitse mennyt." Tätä totisesti jouduttiin kokemaan 

konkreettisesti erityisesti pesahin aikaan, kun seder-

iltana eli juutalaisen pääsiäisen aattona oli määrätty 

ulkonaliikkumiskielto! Kaikkien piti siis pysytellä si-

sällä aivan kuten ensimmäisenä pesahina, jolloin Ju-

mala rankaisi egyptiläisiä mutta säästi israelilaiset. 

Silloin israelilaiset luottivat Mooseksen sanaan ja te-

kivät niin kuin hän oli käskenyt, sivelsivät ovien pie-

let uhrikaritsan verellä ja näin säästyivät. Samoin 

meidän tulee kuunnella Jeesuksen ohjeita ja turvata 

hänen verensä suojaan. 

Saimme yhden Syvännön lisää perheeseen, kun 

pojanpoikamme avioitui Suomessa maaliskuussa. 

Juuri oli astunut voimaan kokoontumisrajoitukset, 

niinpä ei voinutkaan kutsua vihkitilaisuuteen muuta 

kuin vanhemmat ja sisarukset. Asia oli ilmeisen eri-

koinen, sillä siitä kirjoitti mm. Helsingin Sanomat 

27.3.20: "'Korona ei tule tähän väliin', sanoi Marco 

Syväntö, tarttui Petraansa kädestä ja sanoi 'tahdon' 

Helsingin typötyhjässä tuomiokirkossa." Olemme 

tästä hyvin kiitollisia. 
 

Tuore aviopari Marco ja Petra Syväntö 
 

Tämä mennyt talvi on ollut niin runsassateinen, 

että vuosia vajaana ollut Kinneretin järvi on vihdoin 

täyttynyt. Tämä on suuri kiitosaihe! Pohjoisen joet 

virtaavat raikasta vettä ja luonto on mielissään. Jo-

kohan olisi myös Hengen sateiden aika? Sitä toivom-

me ja rukoilemme tälle kärsivälle maalle ja maail-

malle. Kiitos esirukouksista! Niitä on tarvittu ja tarvi-

taan edelleen, aivan erityisesti tänä aikana. Sana 

muistuttaa meitä lohdullisesti: Kun näette kaiken 

tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä. 

Kalervo ja Meri Syväntö 
 

Kesäterveiset Galileasta! 
Kinneretin järvi on täynnä! Runsaat sateet pitkin 

kevättä ovat nostaneet veden pinnan ylärajaan, jos-

sa emme ole nähneet sitä moneen vuoteen – vettä 

jouduttiin jopa laskemaan Kuolleeseen mereen, ettei 

Kinneretin rannalla olevat hotellit vahingoittuisi. 

Noin pari viikkoa sitten koimme koko maassa ennä-

tyspitkän kuuman aallon: seitsemän päivää peräk-

käin pysyivät lämpöasteet yli neljässäkymmenessä ja 

pahimmillaan lähestyivät viittäkymmentä... 

Vihdoin kolmansien vaalien jälkeen Israelissa on 

nyt uusi hallitus ja iloksemme ensimmäistä kertaa 

maahanmuuttoministeriksi valittiin etiopianjuutalai-

nen nainen! Tilanne Israelissa on kuitenkin hyvin 

epävakaa emmekä tiedä, mitä huominen tuo tulles-

saan. Ainoa tukeva perusta, jolla voimme seisoa ja 

joka ei muutu, on Herramme Jeesus ja Jumalan sa-

nassa olevat lupaukset. 

Koronaviruksen takia meillä oli kahden kuukau-

den yleinen karanteeni, josta seurasi, että Israelissa 

on nyt yli miljoona työtöntä ja moni yksityisyrittäjä 

on joutunut sulkemaan liikkeensä. Ohjeet ja varoi-

tukset muuttuvat koko ajan tilanteen mukaan, niin 

että vaikka koulut alkoivat toimintansa kolme viik-

koa sitten, mikä mahdollisti vanhempien paluun töi-

hin, jouduttiin kuitenkin nyt sulkemaan jo 65 koulua 

ja lastentarhaa uusien tartuntatapausten myötä. Mi-

nisterit ja kaikki vastuunkantajat hallituksessa tarvit-

sevat todellakin meidän esirukouksiamme, koska 

harkitsematon tai tyhmä päätös voi johtaa vakaviin 

seurauksiin. 

Messiaaniset seurakunnat ympäri Israelia pitävät 

kokouksia Zoomin välityksellä. Vaikka se ei ole sama 

kuin kokoontua yhteen ja monella kesti aikansa uu-

den tekniikan oppimisessa, antaa se kuitenkin mah-

dollisuuden jatkaa yhteydenpitoa ja kokouksia. Ha-

lukkaita vapaaehtoisia olisi tänne tulossa auttamaan, 

mutta se ei ole vielä mahdollista, koska Israeliin 

päästetään vain omia kansalaisia ja hekin joutuvat 

kahden viikon karanteeniin. 

Jokin viikko sitten Israelin armeija ilmoitti huo-

manneensa, että muutamissa kylissä Libanonin puo-

lella, lähellä Israelin rajaa, joka kolmas talo on His-

bollahin asetukikohta. Israelin puolustusvoimat IDF 

ilmoitti, että sodan syttyessä se joutuisi pyyhkimään 

maan tasalle nuo kylät, joten se suosittelee, että ta-

valliset kansalaiset, joita siellä on, lähtisivät pois siltä 

alueelta jo nyt. 

Meidän turvahuoneprojektimme hidastui korona-

karanteenin takia, mutta nyt voidaan taas jatkaa pii-

rustusten ja lupien hakemuksia. Itse rakentamiseen 

meiltä puuttuu vielä rahaa. Jos siis haluat ottaa osaa 

turvahuoneprojektiin, ota yhteyttä sähköpostilla: 

gershnirit@gmail.com. 

Siunattua ja turvallista kesää! Nirit & Aviel Gersh 

 

Rauha-Liljan kesäterveiset 

"Tämän minä painan sydämeeni, sentähden minä 

toivon. Herran  armoa on,  ettemme ole aivan  hävin- 



neet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on 

joka aamu uusi, ja suuri on Hänen uskollisuutensa. 

Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni; sentäh-

den minä panen toivoni Häneen. Hyvä on Herra hän-

tä odottaville, sille sielulle, joka Häntä etsii." 

(Val. 3:21-25) 

Kirjoitan teille täältä 

kotoani Israelista, 

jossa edelleenkin on 

rajoituksia tämän Co-

vid-19 takia. Kiitän 

Herraa, että saan olla 

terveenä kotonani. 

Pihallani kukkivat lil-

jat ja ruusut. Metsä-

kyyhkysen ääni kuu-

luu granaattiomena-

puusta, viinirypäleet kypsyvät ja viikunapuu tekee 

keväthedelmää. Tämä kaikki on suurta Jumalan ar-

moa minua kohtaan. 

Elämme hyvin erikoista aikaa. Tuon viikunapuun 

ensihedelmät pihallani muistuttavat Jeesuksen sa-

noista Luuk. 21. Siellä on vertaus viheriöivästä viiku-

napuusta, joka on merkkinä kesän tulosta. Viikuna-

puu kuvaa Israelia. Siellä on lista kaikesta siitä, mitä 

nyt näemme tapahtuvan koko maailmassa. Siellä on 

myös ihanat lohdutuksen ja toivon sanat Jeesukseen 

uskoville: "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin 

rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä." Kevät Israelissa on viljan-

korjuun aikaa, mutta kesällä puidaan ja korjataan jy-

vät talteen. Raamatussa se kuvaa ylösoton aikaa: 

"Hänellä on viskimensä kädessään, ja Hän puhdistaa 

puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta 

ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa." 

(Matt. 3:12) 

Viimeisten 19 vuoden aikana olen tähän aikaan 

vuodesta ollut jo Omskissa. Nykytilanteen takia en 

vielä tiedä, ehdinkö lähteä, ennen kuin 2-vuoden vii-

sumini Venäjälle loppuu. Valmiina olisi 100 kpl Ääni-

raamattuja 4 kielellä, joita Siperiassa kovasti odote-

taan  jaettavaksi.  Radugan  hoivakodissa  ei  nyt  ole 

äitejä lapsi-

neen tämän 

Covid-19 ta-

kia, mutta 

nyt on sitä 

suurempi 

tarve viedä 

näille vähä-

osaisille lap-

sille ja per-

heille hoito-

tarvikkeita, avustusta ja Jumalan sanaa. Siellä Radu-

gan tiimi käy nyt maskit naamoilla viemässä välttä-

mätöntä apua koteihin. 

Sain Valerilta teille ystävät seuraavan kirjeen: 

"Rakkaat siunatut veljet ja sisaret! Kiitos teille esiru-

kouksistanne! Jumala näkee kaukokatseisesti hoiva-

kodin ja lasten tarpeet. Me kiitämme Hänen rukous-

vastauksistaan. Virkavallan ohjelmat eivät anna tu-

kea Hoivakodille. Kaikki Radugan järjestön toiminnat 

ovat mahdollisia hyväsydämisten, lapsia rakastavien 

tukijoiden ansiosta. Tukekaa edellen työtämme esi-

rukouksin. Tulkaa apuun. Rukoilkaa kovasydämisten 

johtajien puolesta, että Jumalan rakkaus sulattaisi 

heidän sydämensä. Lapset eivät ole syyllisiä vaivoi-

hinsa, mutta aina voi huojentaa heidän kärsimys-

tään. Rukoilkaa Hoivakodin henkilökunnan puolesta, 

niiden, jotka täällä jakavat uhrautuvaisesti rakasta-

vaa huolenpitoa. Kaikkia teitä lämpimästi halaten, 

Valeri." Itse pyydän esirukousta Valerin, Radugan 

johtajan, puolesta, että Herramme vahvistaisi, joh-

dattaisi ja auttaisi häntä tekemään oikeita ratkaisuja 

monissa tärkeissä kysymyksissä. Teille kaikille, rak-

kaat ystävät, kiitos, että olette monella tavalla työs-

sä mukana! Herra on meidän kaikkien turva nyt ja 

kaikissa tulevissakin tilanteissa. Odottelen lennolle 

lähtöä, jos Herra sen suo. 

Siunaavin terveisin, Rauha-Lilja 
 

Yhteystietomme: 
Olavi Syväntö, P.O.Box 888, OMER 84965, Israel, 

puh. +972-8-6460135 

Kalervo ja Meri Syväntö, P.O.Box 204, TIBERIAS 14100, Israel, 

puh. +972-4-6750267 

Nirit Gersh, puh. +972-546640553, gershnirit@gmail.com 

Rauha-Lilja Ben-Kiki, P.O.Box 6154, HOLON 58162, Israel, 

yhteyshenkilö Suomessa Marja Laurila, puh. 040 581 7774 
 

Lahjoitukset Raamattutyöhön: käytäthän viitettä, kiitos! 
-Lempäälän Helluntaiseurakuntayhdistys ry, Israel-kassa 

internet: www.lempaalanhelluntaisrk.fi 

TSOP Lempäälä IBAN: FI68 5228 0350 0144 65, BIC: OKOYFIHH, 

viite 1012. Rahankeräyslupa: POL-2015-12746. Myöntäjä: 

Poliisihallitus 1.2.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.2.2016-

31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun otta-

matta. Varojen käyttötarkoitus: raamattulähetystyön rahoitta-

minen keräysaikana. 

-Suomen Raamattuopiston Säätiö 

Sampo Pankki IBAN: FI57 8000 1101 7757 90, BIC: DABAFIHH, 

viite 130 000 913 517. Rahankeräyslupa: POL–2015–9258. 

Myöntäjä: Poliisihallitus 10.12.2015. Toimeenpanoaika ja alue: 

1.1.2016-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-

kuun ottamatta. Varat käytetään keräysaikana Raamattujen 

hankintaan ja jakeluun. 

-Ruotsissa: Israels Vänner, Borås 

Pankkisiirtotilinr: 5007-8716, viite: "Syvännön Raamattutyö". 
 

Ystäväkirjeemme tilaukset, osoitteenmuutokset, sähköposti-
osoitteet ym. tiedot: Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 

Kauniainen, puh. (09) 5123 910, sähköposti: info@sro.fi 


