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Sudenkorentotyö on osa 8. luokkaa valmistavasta havainnointitehtävästä

Sudenkorento
Kuvat ja teksti: Annimari Valkola, 8.lk

Sudenkorennot elävät vesien äärellä.
Ne ovat vaarattomia ihmisille.
Suomessa niitä on tavattu 60 lajia. Ne
syövät yleensä hyönteisiä. Sen ruumis
jakautuu kolmeen osaan: päähän,
keskiruumiiseen ja takaruumiiseen.
Sillä on suuret verkkosilmät ja pienet
tuntosarvet. Sudenkorennot elävät aika
pitkään.
Itse näin sudenkorentoja serkkujeni
mökillä, joka on järven rannalla. Ne
lentelivät joka päivä veden yläpuolella.
Yksi päivä näin, kun laiturin penkin
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käsinojassa oli alaspäin roikkuva ruskea
ötökkä, jossa oli kiinni jokin toinen
ötökkä. Näytti ihan siltä, kuin se toinen
ötökkä olisi tullut sen toisen sisältä.
Aluksi se näytti todella ällöttävältä.
Kun tulin uimasta katsoin ötökkää
taas. Se oli kääntynyt ympäri ja siitä

näytti tulevan sudenkorento. Tarkkailin sitä koko illan ajan. Sille kasvoi
pikkuhiljaa siivet. Aamulla, kun
menin katsomaan sitä, niin se oli
poissa. Käsinojassa roikkui enää vain
se ruskea ötökkä, jonka sisältä tuli se
sudenkorento.
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Tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
Seurallinen koira, joka pitää kotipihan siistinä.

T

anskalais-ruotsalainen pihakoira
eli ”pihis”, on lähtöisin EteläRuotsista ja Tanskasta. Rotu oli jo
kuolemassa sukupuuttoon, mutta
ruotsalaiset ja tanskalaiset kasvattajat
saivat säilytettyä rodun. Ensimmäinen
pihakoira tuotiin Suomeen v.1989.
Rotu on vielä kovin tuntematon
monille, koska niitä on Suomessa vasta
n. 700 koiraa. Pihakoiran keski-ikä on
n. 12 vuotta.

Pihakoiran tehtävä maatilalla oli
pitää pihapiiri puhtaana rotista ja
muista pikkujyrsijöistä. Pihakoiria oli
luultavasti maatiloilla jo 1700-1800
–luvuilla. Pihis on luonteeltaan ystävällinen, älykäs, eloisa, seurallinen
ja iloinen. Se oppii uusia temppuja
nopeasti. Pihakoira ei sovi pelkäksi
sohvaperunaksi, vaikka se sylissä viihtyykin paljon. Se tarvitsee toimintaa
ja se viihtyy olla perheen touhuissa

Börje antaa tassun.
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mukana. Se ei ole mikään kauhean kova
haukkumaan, mutta välillä varoittaa
kyllä tuntemattomista vieraista.
Pihakoira on pienikokoinen. Sillä
on karkea lyhyt karva. Valkoinen väri
on vallitseva, muut värit ovat yleensä
ruskea ja musta. Nimestään huolimatta
pihis ei tarkene ulkona kovalla pakkasella ilman vaatetusta.
Minulla itselläni on pihakoirauros
”Börje”. Börje on tällä hetkellä 5 kk ja
se on kolmivärinen (valkoinen, ruskea
ja musta). Börje rakastaa koirapuistossa
olemista. Aluksi se pelkäsi siellä muita
koiria, mutta nyt se haluaa heti mennä
leikkimään kaikkien kanssa. Börje oppi
todella nopeasti menemään koirapuistossa olevan pienen agility-radan.
Börje osaa jo istua ja antaa tassun.
Olen itsekin yllättynyt siitä, kuinka

nopeasti se oppii erilaisia temppuja.
Börjestä saa aina iloisen ja mukavan
lenkkikaverin kuin myös unikaverin.
Börje on meidän kainalokoiramme.
Hankimme Börjen Yacatis-nimisestä
kennelistä Somerolta. Itse suosittelen
rotua kyllä kaikille!
Kuvat ja teksti: Annimari Valkola, 8. lk
(juttu on tehty 7. luokalla ollessa)

Börje syntymäkatraassaan.
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”Mä tein sen –
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Yhdeksännen luokan perinteinen vaellus Kiilopäälle 24.8.–30.8.2013.
Oppilaat kuvailevat vaellusta aineissaan seuraavasti:

Bussimatka

”Bussimatkan aikana nukuin noin tunnin
yöunet bussin ”puhtaalla” lattialla. Bussimatka tuli vietettyä kavereitten kanssa
jutustellen ja naureskellen.”

”Lähdimme kohti Lappia tilausbussilla, joka oli viimeistä paikkaa myöten
täynnä; kyydissä oli sekä meidän
luokkamme että maanmittausreissulle
lähtevät lukiolaiset.”

”Jo lähempänä Saariselkää ja päämääräämme saimme ensikosketuksen Lapin
luontoon töllistelemällä poroja kuin
mitkäkin turistit.”

”Bussi oli ahdettu täyteen rinkkoja,
matkatavaraa ja energiaa koko yöksi.”

Matkalla saunalle.
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Lapin maisemaa.

Ensimmäinen päivä

Toinen päivä

”Aloitimme vaelluksen Kiilopäältä.
- - Pysähdyimme matkan varrella aina
kerran syömään, muuten oli vain lyhyitä
hengähdystaukoja.”

”Aamulla heräsimme aikaisin Jukan
lauluun.” ”Tämän päivän etappina oli
Tuiskukuru.”
” Vaelsimme 12 kilometriä metsämaastossa ja ruohikossa. Lounaalla moni kävi
uimassa lammessa, jossa oli leväpuuroinen pohja ja jääkylmää vettä.”

”Kaikilla tuntui olevan kova hinku
ensimmäiseen
leirintäpaikkaan
(Suomunruoktu), vaikka itse olisin
halunnut nauttia vain Lapista ja sen
antimista.”

” - - ei kyllä ehtinyt paljon maisemia
ihailla, kun aina oli tiellä jotain risuja,
kiviä tai juuria.”

”Maisemat olivat kuin suoraan Harry
Potterista tai Sormusten herrasta!”
”Aiempaa kokemusta vaeltamisesta ei
ollut, joten rinkan paino tuotti tuskaa,
kuin olisi kiviä kantanut. Kuitenkin joka
askeleella rinkka tuntui kevenevän.”

Kolmas päivä
”Kolmaskin päivä sujahti nopeasti,
mutta vain rennommin, kun ei tarvinnut
kantaa rinkkoja.”

”Iltaisin meillä oli nuotio, jonka äärellä
oli kiva jutella ja olla vaan ja katsella
hienoja maisemia.”
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”Teimme saunareissun ilman rinkkoja.”

Viides päivä

”Luirojärvellä saunoimme ja uimme.
Matkalla oli noin 12 metriä leveä,
kahlaamalla ylitettävä joki.”

”Viimeinen ponnistus! Kolme ja puoli
tuntia tunturien ylitystä ilman taukoja.
Aamu oli ollut ihmisen hypotermiaan
saattava, mutta kiipeillessä sai hikoilla
kunnolla.”

”Sauna ja suihku saatiin kasaan hakkaamalla puita ja kantamalla vettä.”
”Saunasta pääsi suoraan virkistävään
Luirojärveen uimaan, mikä ehkä antoi
puhtia loppuvaellukselle.”

Neljäs päivä
”Neljäs päivä, fiilis jo kotona, mutta
matkaa on vielä.”
”Matkan kohteena on Rautulampi ja
matkalla kohtaamme jylhää erämaametsää ja loppupäivän vaellusreitti
kulkee tunturin solassa.”
”Neljäntenä päivänä aloitimme paluumatkan. Edessä oli pisin päivämatka,
reilut 17 kilometriä - - Kotakönkään
kautta Rautulammelle. Sää oli jälleen
suotuisa, kunnes pari tuntia ennen
määränpäätämme alkoi sataa ja ukkostaa
varsin rankasti. Vaatteita ei saanut
kunnolla kuivumaan Rautulammella,
mutta onneksi seuraavana päivänä pääsisimme takaisin Kiilopäälle.”
”Tämä viimeinen ilta oli varmasti
kaikista kivoin, ja sekin kului nuotiolla
istuskellen.”

”- - oli hienoimmat maisemat, kun
vaelsimme kahden tunturin yli. - Kokemuksena vaellus oli rankka, koska
matkat olivat pitkiä ja yöunet lyhyitä,
mutta silti kokemus oli upea ja lähensi
luokkahenkeä.”
”Sain - - niin mahtavan voittajan fiiliksen
ja niin paljon puhtia, että juosta olisi
tehnyt mieli. - - katsoin taakseni, kiitin
Lapin jylhiä tuntureita ja aloin talsia
kohti Kiilopäätä.”
”Vaellus oli omalla tavallaan mukava
ja kiva, vaikka huonoja hetkiäkin oli.
Opin myös, että ihminen selviää paljon
vähemmällä tavaralla kuin luulee.”
”Viime metreillä juoksimme Kiilopään
pihaan huutaen ja säikyttäen muita
vaeltajia. Me selvittiin!”
”Jälkeen päin voin sanoa, että vaellus
oli `kokemus`, olihan siellä myös hyviä
hetkiä, mutta en ihan heti lähtisi itseäni
uudelleen tappamaan.”
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Kuva: Antti Kähönen

Näyttelijä-ohjaaja Kai
Antero Lehtinen istuu
puutarhakeinussaan
Karjalohjan Nummijärvellä ja kertoo
uravalinnastaan.

Ura näyttelijänä
Ensimmäinen elokuvateatterielokuva oli
Suolaista ja makeaa (1995), jossa Kaitsu
esittää Ilaria.
Näyttelemisen lisäksi Kaitsu on
myös ohjannut teatterissa ja tehnyt
omia elokuvia. Ensimmäinen elokuvaohjaus oli lyhytelokuva Erakkorapu
(1999) ja ensimmäinen pitkä elokuva
Umur (2002).
Kaitsun mielestä näyttelemisen
outous ja viehätys on siinä että saa
tutustua erilaisten rooli henkilöiden
elämään.
Elokuvia Kaitsu alkoi tehdä, koska
tunsi, että hänellä on sanomaa, jonka
hän haluaa kertoa.
Maailma olisi menettänyt hyvän
näyttelijä-ohjaajan, jos liikuntatieteellisen kemian ja fysiikan vaatimukset
eivät olisi olleet liian korkeat.

K

aitsun isä oli kalastusvälinekauppias mutta Kaitsusta ei tullut kalastusvälinekauppiasta. Istuttuaan kauppakoulussa kolme tuntia hän päätti, että se
ei ole hänen juttunsa ja palasi lukioon.
Lukion jälkeen Kaitsu meni armeijaan
ja kesätöihin Lohjan sairaalaan. Hän
pyrki opiskelemaan liikunnanopettajaksi, koska hänellä oli kymmenottelijan ura takana, muttei päässyt edes
pääsykokeisiin Liikuntatieteelliseen.
Liikunnanopettajan ura tyssäsi kemian
ja fysiikan numeroihin.
Kaitsu näki lehdessä kuvan kansakoulukaveristaan, joka oli opiskelemassa teatterikorkeakoulussa. Kaitsu
päätti itsekin yrittää päästä teatterikorkeakouluun ja kumma, pääsi
ekalla yrityksellä sisään. Kouluaikana
merkittävin elokuva, jossa Kaitsu oli
mukana, oli Jouko Turkan ohjaama
tv-elokuva Seitsemän veljestä (1989).
Kai esittää Juhania, veljeksistä vanhinta.

Haastattelu: Arne Nuottimäki, 8.lk
(haastattelu tehty 7. luokalla)
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Vantaan steinerissa ensimmäisenä
Suomessa käytössä

EPC-portfoliometodi
Tärkeätä on positiivisen itsearvioinnin herättäminen opiskelijoissa

Outi Rousu

K

oulumme lukiossa otetaan
käyttöön
steinerkoulujen
EU-projektissa kehitetty Eurooppalainen portfoliosertifikaatti, EPC. Ensi
vuodesta alkaen opiskelijat saavat 12.
luokalla EPC-kansion lukion välitodistuksen kanssa. Kansion vasemmassa taskussa on numeroarviointi
ja oikeassa taskussa koulun kuvauksena ote Steinerkoulujen Euroopan
neuvoston (ECSWE) laatimista steinerkoulun
toimintaperiaatteista.
Sivutaskujen lisäksi kansioon kuuluu
sen keskelle sijoitettava sisäkansio.
Tämä sisäkansio-osa on tärkeä ja
sisältää esimerkiksi 5–10 opiskelijan
itse valitsemaa lukioaikana onnistunutta työtä tai työn todistetta. Siten
kansion keskiosa toimii myös CV:nä
ja näyttää ne lukioaikaiset onnistumiset, joihin opiskelija itse haluaa
kiinnittää huomiota. EPC:ssä mukana
olevien luokkien kanssa käymme
luokanohjaajan tunneilla puolivuosittain läpi, mitkä ovat opiskelijan
omasta mielestä hänen tähän mennessä

onnistuneimmat lukioprojektinsa. Ne
ovat vaihdelleet eri aineiden kursseista
juhlaesityksiin tai erityisen onnistuneeseen maalaukseen tai myös vertaissovittelusta (Versosta), SPR:n Ensiapu 1
-kurssiin tai oppilaskuntatyöskentelyyn. Erityisen tärkeätä on positiivisen
itsearvioinnin herättäminen opiskelijoissa. Mikä kaikki on minulta onnistunut hyvin tähän mennessä?
Tämän EPC-kansion myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija
on suorittanut lukioaikana vähintään
yhden portfoliomuotoisen työn. Tällä
hetkellä koulussamme kaikki suorittavat portfoliomuotoisesti englannin
kurssin numero viisi, jonka aiheena
on kulttuuri, joten minimi täyttyy
jo. Yläluokkien opettajat opiskelevat portfolion käyttöä viikoittain
tulevaan jouluun asti ja mietimme
myös parin muun kurssin muuttamista
portfoliokurssiksi.
Opettajajohtoisten
portfoliokurssien lisäksi luontevia portfoliokursseja voisivat olla kaikki leirit ja

12

työharjoittelut sekä steinerkoulun
päättötyö. Suomessa tavallisiinkin
lukioihin kaavaillaan mahdollisesti
päättötyötä: toivottavasti se olisi portfoliomuotoinen, sillä portfolio antaa
enemmän vapautta opiskelijoille. Portfoliotyöskentely vaatii opiskelijaa osallistumaan työn aiheen ja arviointikriteerien valintaan sekä arvioimaan omaa
työskentelyään. Se voi olla hieno tapa
tulla aktiivisemmaksi ja ”omistaa” omat
projektit. Opiskelijan, joka harkitsee
leirin tai työharjoittelun tekemistä
portfolioksi, kannattaa mainita asiasta
etukäteen luokanohjaajille tai ao.
aineenopettajille, jotta arviointikriteereistä voidaan sopia etukäteen ja
sitten tehdä mahdollisimman hyvä
oppimispäiväkirja kyseisestä leiristä tai
työharjoittelusta.

esimerkiksi viiden viikon työharjoittelu lukiossa. Marecollege Hollannissa
on 500 opiskelijan koulu, jossa on
vain steinerkoululuokat 7.-12. Viime
keväänä siellä tehtiin 120 portfoliota.
Koulun kaikki opiskelijapaikat ovat
täynnä ja sinne on jonotuslista kaikille
luokille.
Potsdamin steinerkoulussa voi myös
kaksi neljästä yo-kokeesta korvata
portfoliolla. Koulu on päättänyt,
että nämä ”tunnustamiskokeet” ovat
ranska ja kuvataide. Lainsäädännöllisesti tämä on kuulemma mahdollista
kaikissa Saksan steinerkouluissa, jos
koulut itse haluavat. NordrheinWestfalenin osavaltiossa, Düsseldorfin
lähellä neuvotellaan tänä syksynä siitä,
pääsisikö EPC- portfoliokansiolla
suoraan yliopistoon. Suomessakin
itse valittu kansion keskiosa voi antaa
monipuolisemman kuvan opiskelijan
kyvyistä mahdollisille työnantajille ja
miksei myös tuleville opiskelupaikoille.
50-sivuinen EPC-ohjeisto on käännetty
suomeksi ja sitä voi ostaa Steinerkasvatuksen liitolta 15 euron hintaan. Se
on tulossa myös sähköisessä muodossa
osoitteseen www.steinerkasvatus.fi.
Vantaan seudun steinerkoulu pilotoi
projektia Suomessa, mutta muutoin
projektissa on mukana tällä hetkellä yli
50 steinerkoulua 14 Euroopan maassa.
Portfoliotyöskentelyä käsiteltiin 9., 10.
ja 11. luokan yhteisessä vanhempainillassa torstaina 10.10.

Opiskelijat on saatava paremmin
kosketukseen maailman kanssa
Euroopassa on steinerkouluja, joissa
portfoliotyöskentely on keskeisessä
asemassa koulutyössä. Esimerkiksi
Potsdamin steinerkoulussa jokaisella
luokkien 7.-12. oppilaalla on koko ajan
kaksi projektia menossa ja projektit
vaihdetaan neljännesvuosittain. Siten
opiskelijat tulevat tehneeksi 8 projektia
vuodessa. Tällaiseen projektimäärään
tuskin olemme menossa; Potsdam on
kehittänyt projektejaan jo 10 vuotta.
Heidän johtotähtensä on ollut, että
opiskelijat on saatava paremmin kosketukseen maailman kanssa; maailman
on tultava kouluun ja opiskelijoiden
on mentävä maailmaan. Siksi heillä on
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Etäyhteyksiä

hyödyntävää opetusta
Lukiolaisen kokemuksia koulumme sähköisestä
etäopetuskokeilusta

Miten on mennyt AC-opetuksen (AC
= Adobe Connect-ohjelma) kanssa?

Suomalaiset steinerlukiot ovat Otavan
opiston tuella aloittaneet etäopetuskokeilun Adobe Connect-ohjelman
välityksellä. Tänä kouluvuonna
valikoimassa oli B3-kieliä: espanja,
venäjä ja ranska, A1-saksaa ja pitkän
matematiikan opetusta. Koulullamme on vastaanotettu B3-espanjaa
Helsingin Rudolf Steiner- koululta ja
pitkää matematiikkaa Elias-koululta.
Koulumme opettajista Otavan opiston
AC-opetuskoulutuksessa ovat käyneet
allekirjoittaneen lisäksi Anne, Riina
ja Lotta, Tulevaisuudessa siis koulultamme voidaan lähettää etänä A-saksaa
ja reaaliaineiden syventäviä lukiokursseja filosofiassa, psykologiassa, uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, biologiassa ja maantieteessä, mikäli vain
Internet-yhteys on riittävän hyvä.
Aleksanteri Gustafsson abiluokalta aloitti tänä syksynä B3-espanjan
opiskelun. Tunnit ovat maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 16, joten Aleksanteri on päättänyt opiskella kotonaan.

Opetusta on ollut helppo seurata.
Parilla kolmella ensimmäisellä tunnilla
oli teknisiä vaikeuksia, kun ääniä yritettiin saada toimimaan.

Osallistut tunteihin kotona, koska
oppitunnit ovat niin myöhään?
On rentouttavampaa opiskella kotona;
en tiedä, oppiiko kieltä yhtä nopeasti
kuin perinteisessä luokkaopetuksessa, en siis ole varma onko tämä
yhtä tehokasta. Etäopetuksen seuraaminen on mielenkiintoista. Voin ehkä
jopa keskittyä paremmin kuulokkeet
korvilla. Mutta opettaja ei tietysti
huomaa, jos menen tunnin aikana
muualle nettiin. Mutta siis muita kuin
itseaiheutettuja häiriötekijöitä ei ole.
Välillä Eelis chattaa minulle tuntiin
liittyvistä asioista. Opettajallekin voi
chatata, mutta opettajan kysymyksiin
vastataan yleensä mikkiin. Siinä tulee
ääntämisharjoitusta samalla.
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Voisiko AC-opetusta mielestäsi
laajentaa muihin kursseihin?
Ei ole paljon rajoituksia siinä, miten
voisi laajentaa. En näe syytä miksei
voisi laajentaa. Sopii kaikkeen, jossa
opetus on pääasiassa luennoimista.
Taideaineita tai liikuntaa ei voi tätä
kautta opiskella. Ehkä tunnit, joissa
kirjoitetaan paljon liitutaululle, voisivat
olla ongelma, varsinkin jos kuvan laatu
ei ole hyvä. Pariharjoitusten toteutus
voi olla vaikeata, niissä luokkaopetus
voisi olla parempi. Ehkä parhaiten sopii
valinnaisaineisiin, joista opiskelija on
kiinnostunut, kuten minä espanjasta.

Jarno Paalasmaa

Kannattaako mielestäsi valinnaisaineiden opetusta kehittää tällä
menetelmällä tulevaisuudessa?
Kyllä.

Haastateltavamme Aleksanteri
Roomassa kuvattuna.

Aleksanteria haastatteli Outi Rousu.
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Steinerlukion päätös
Roomassa
Lukiomme kolmas luokka eli 12. luokka opiskeli
toukokuussa 2013 viikon ajan kulttuurihistorian
leirikoulussa Roomassa. Kuvatekstit ovat poimintoja
opiskelijoiden tekemästä matkapäiväkirjasta. Kuvat
Jarno Paalasmaa.

”Tivolissa kävimme myös Villa d Este huvilassa, jonka katolinen kirkko teki jollekin
kardinaalille joskus. Huvila itse oli vähän tylsä, mutta sen puutarha oli ihana.”

”Colosseum, Pantheon, Espanjalaiset
portaat, Fontana di Trevi, riemukaari,
Forum romanum jne. Rooma on
huikaisevan runsas ja ihan älyttömästi siellä on nähtävää.”

”Kuuntelemassa sosiaalikeskuksen
tyyppien juttuja” ”Kävimme kansalaisaktivistien valtaamalla alueella
sosiaalikeskuksessa, jossa järjestettiin
pieni keskustelutilaisuus suomalaisesta
koulujärjestelmästä, joka ilmeisesti on
muihin verrattuna mahtava.”

”Osa meistä kävi päivän päätteeksi
tutustumassa Mussolinin rakennuttamaan EUR:in kaupunginosaan.”
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”Antiikin satamakaupunki Ostiassa opas
kuljetti meidät läpi raunioiden.”

”Sikstuksen kappelin taideteokset
olivat maineensa veroisia, joskin pienempiä kuin olimme odottaneet.”
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SEITSEMÄN
RUNOA

Joutsenten eteläänlähtö
Nuo valkeat joutsenet lähtevät etelään.
Tulen kaipaamaan niitä ja niiden
valkeita höyhenpukuja,
ja niiden hienoja lentonäytöksiä.
Kun ne lähtevät,
niiden valkeat höyhenet
osuvat viimeisiin auringonsäteisiin.

Syksyn sade
Sataa kaatamalla,
pisarat ropisee,
peltikatto rämisee,
lehtiä maassa
yksi tai kaksi,
no ainakin tuhat
ja ne vasta
ovat värikkäitä!

Aimo 4.lk.

Seitsemän sientä
Seitsemän sientä vierekkäin,
vierekkäinpä hyvinkin, mutta
jokaisessa toukka, asukas,
parhaassa sateensuojassa!

Heidi 4.lk.

Aatos 4.lk.

Lehtisadetta
Lehti maahan ehtii,
ja toinen sinne kiirehtii,
lammikkoon kolmas putoaa,
ja talonväki korjaa jo omenasatoaan.

Syksyllä synttärit
Kun syksyllä Synttärit pidetään,
silloin ne sisällä pidetään.

Needa 4.lk.

Vai kenties ulkona?
Sen voi päättää itse
Sankari Synttäreiden!

Auringonlasku
Auringonlasku syysillassa
puiden loiston aloittaa,
nyt, lehdet, tanssikaa
ja kaikki hurmatkaa,
tähteytenne nyt loistaa saa,
niin kaikki männyt taputtaa!

Nino 4.lk.

Mansikoista ikuisuus
Mustikat poimittiin ajat sitten,
mansikoista on ikuisuus.

Rosa 4.lk.

Taija 4.lk.
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Vantaan seudun steinerkoulun 5. luokka esittää

Z. Topeliuksen satunäytelmän

Totuuden helmi
ma-to 4.-7.11.
klo 9.30-10.30 ja 18.00-19.30
koulun salissa (A-rak.), Satakielentie 5

Päiväesitykset ovat ilmaisia.
Iltaesityksiin on sisäänpääsylippu
ovelta 5 e aikuiset ja 2 e lapset

Iltaesityksissä on väliajalla kahvio.

Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

