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Projektinjohtajan terveiset
Enrico Gennaro 
Vol.To Italia 

Hyvät kollegat, hyvä lukija,

Aloituspäivästä – 1.10.2019 – on kulunut 28 kuukautta ja on tullut 
aika sulkea tilit ja tehdä johtopäätökset.
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Projektin  aloitus  onnistui  täydellisesti  Torinossa  lokakuussa 
pidetyllä aloituskokouksella ja Bonnin talvikoululla marraskuussa. 
EvolYou-saattueen  yhdeksän  jäsenen  projekti  lähti  liikkeelle 
innostuneesti ja nopeasti.

Ensimmäinen  hankaluus  tapahtui  heti  aloituksen  jälkeen,  kun 
italialainen yhteistyökumppani ISES, joka oli suunnitteluvaiheessa 
toimiva  partneri,  vetäytyi.  Onneksi  osakkuuskumppani 
Immaginazione e Lavoro päätti  tulla  nopeasti  tilalle  ja  selvittää 
mahdolliset vaikeudet.

Todellinen  ongelma  syntyi  kuitenkin  maaliskuussa  2020,  kun 
Eurooppa  pysähtyi  Covid-19:n  vuoksi.  Järjestettiin  kiireelliset 
neuvottelut  ja  muutettiin  välittömästi  toiminnot  kasvokkain 
tapahtuvasta online tilaan. Lähdimme jälleen etenemään kuuden 
kuukauden jatkoajan avulla.  Jatkoajan varmisti  INAPP –  Italian 
kansallinen  Erasmus+  ammatillisen  koulutuksen  hankkeiden 
virasto.  Pitkän  etävaiheen  jälkeen  palasimme vähitellen  vuoden 
2021 aikana kasvokkain tapahtuviin tapaamisiin.

Tänään, juuri  ennen virallista loppua ,  kaikki tavoitteet ja odotetut 1

tulokset on saavutettu, eri määräajat tarkistettu ja niitä on noudatettu.

Voimme olla ylpeitä. 

Ensinnäkin  siksi,  että  olemme  saavuttaneet  asettamamme 
tavoitteet,  mutta  myös  siksi,  että  olemme  saaneet  odotettua 
parempia  tuloksia.  On luotu  tiivis  ryhmä kollegoita,  jotka  ovat 
hajallaan kuudessa  eri  maassa,  ja  pysyvät  ystävinä  koko elämän. 
Mentorien  kokemus  on  osoittanut,  kuinka  paljon  inhimillistä 
arvoa  on  sil lä,  että  pystyy  jakamaan  kokemuksensa  sitä 
tarvitseville.  Mentoroitavien  kokemus  on  osoittanut,  kuinka 
paljon  ihmissuhteella  on  merkitystä  rohkaistessaan  niitä,  joiden 
elämästä on tullut epämukavaa sen hallinnan menetyksen vuoksi.

EvolYou-malli on nyt saatu valmiiksi, konsolidoitu. Sitä kuvaavat 
julkaisut  ovat  kaikkien  niiden  yhteisöjen  käytettävissä,  jotka 
haluavat toteuttaa kokemusta järjestelmällisellä ja rakenteellisella 
tavalla. Mahdollisia jatkotoimia nähdään jo Ranskassa, jossa hallitus 
on antanut käyttöön uusia resursseja aloitteen tukemiseen. Vastaava 
kehitys on hahmottumassa myös Suomessa, Italiassa ja Espanjassa.

Kiitos  Erasmus+:lle,  joka  on  ollut  öljy  tämän  menestyksen 
moottorille. 

Suuri kiitos kaikille tähän vaativaan seikkailuun osallistuneille! Ja 
parhaat toivotukset niille, jotka haluavat seurata meitä.

Enrico  

 EvolYou-projekti päättyy 31.tammikuuta 2022.1
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Euroopan Komissio on rahoittanut Erasmus+ -
ohjelman puitteissa EvolYou-hanketta, nro.
2019-1-IT01-KA202-007472. 

Vastuuvapauslauseke 📌  

EK tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita 
sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään 
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä 
komissiota voida saattaa vastuuseen niiden 
sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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Kansainvälinen projektikokous 3 
Lopulta tapaaminen taas kasvokkain
Davide Prette 
Vol.To Italia 

Kahden  vuoden  Covid-19-pandemian  vuoksi  kestäneiden 
etätapaamisten jälkeen kumppaniorganisaatioiden jäsenet pääsivät 
vihdoin  tapaamaan  kasvotusten.  Kansainvälinen  projektikokous 
nro.  3  (TPM3)  pidettiin  Lyonissa,  Ranskassa,  23.  ja  24. 
marraskuuta 2021.

Kokouksen  jär jestämisestä  huolehtivien  ranskalaisten 
kumppaneiden  OTECI,  ECTI  ja  AGIRabcd  valitsema  paikka 
osoittautui  erityisen  sopivaksi  ajatellen  EvolYou-projektin 
pääkohderyhmää, sillä  TPM3 pidettiin kokonaan Lycée du 1er 
Film tiloissa, joka on paikallinen nuorten ammattilukio.

Ensimmäinen päivä oli täysin omistettu didaktiselle kokeilulle, 
jonka toteuttivat neljä kumppanitestaajaa – IL Italiassa, SECOT 
Espanjassa, OTECI (yhteistyössä ECTI:n ja AGIRabcd:n kanssa) 
Ranskassa  ja  Nestor  Partners  Suomessa.  Eri  esitelmät  ovat 
tuoneet  esiin  paitsi  saavutukset,  myös  kohdatut  vaikeudet, 
mentorien ja mentoroitavien tyytyväisyysasteen sekä kansallisissa 
piloteissa  käytetyn  metodologian  kestävyyden  näkymiä.  Päivä 
päättyi vierailulla vanhaan Lyoniin ja yhteiseen illalliseen.

Toinen  päivä  oli  omistettu  tärkeimmille  hallinnollisille  ja 
j o h t a m i s k y s y m y k s i l l e ,  j o tka  l i i t tyvät  hankkeen 
tämänhetkiseen  tilaan  muutama  viikko  ennen  sen  päättymistä. 
Tuotosten kääntämisestä englannista kumppanien eri kansallisille 
kielille (ranska, espanja, italia, saksa ja suomi). Multiplier Events -
tapahtuman  j ä r j e s tämisen  oh je i s i in  j a  suor i te t ta v i in 
toimenpiteisiin Erasmus+ -loppuraporttia silmällä pitäen. Tilaa oli 
myös  laatulautakunnalle  ja  360  asteen  keskustelul le 
projektiasioista.  Tapaaminen  päättyi  suuriin  suosionosoituksiin 
niille, jotka sitoutumisensa ja mentoriensa ponnistelujen ansiosta 
vaikuttivat pääasiassa EvolYou’n suureen menestykseen Ranskassa 
– nuorille oppisopimusoppilaille.

Tässä  tilaisuudessa  tarjottiin  myös  jäähyväislounas  Lyoniin 
kokoontuneille kumppaniorganisaatioiden edustajille.
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#muistoja 
ALBUMISTA
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Levittäminen 
Monia laajalle levinneitä aktiviteetteja
Levitys ja jakelu leimasivat koko EvolYou-projektin kestoa kuudessa 
mukana  olevassa  maassa  kumppanuusjäsenten  sitoutumisen 
ansiosta. Viimeinen aktiviteetti oli Multiplier Events -tapahtuman 
toteuttaminen aloitteen  tulosten  esittelemiseksi.  Ne järjestettiin 
kussakin  osallistujamaassa  marraskuun 2021  ja  tammikuun 2022 
välisenä aikana, osa livenä, osa etänä, osa hybriditilassa.

Alla lyhyt esittely maittain ja kumppaneittain.

CESES’in levitys hankkeen alussa keskittyi äskettäin aloitettuun 
toimintaan  ja  tapahtui  fyysisissä  tapahtumissa  ja  virtuaalisin 
keinoin.  CESES  tiedotti  eurooppalaisil le  järjestöil le  ja 
vapaaehtoistoiminnasta  kiinnostuneille  henkilöille  sekä  EU:n 
virkamiehille säännöllisissä EvolYou-tapaamisissa.

Pian  hankkeen  alkamisen  jälkeen  tiedotus-  ja  levityskeinot  oli 
kuitenkin  mukautettava  pandemiati lanteen  asettamiin 
erityisolosuhteisiin.  Levitys  tapahtui  tämän  jälkeen  pääasiassa 
virtuaalisin  keinoin  –  kuten  Zoom-tapaamisissa  eurooppalaisten 
vapaaehtois jär jestö jen  kanssa ,  ar t ikkele i l la  CESES’ in 
verkkosivuilla, uutiskirjeinä ja haastatteluina. Tänä aikana CESES 
kehitti  uuden  viestintästrategian  “Centre  of  European 
Volunteering”  (CEV)  tuella,  joka  myös  julkaisi  säännöllisesti 
tietoa EvolYou-projektista omissa julkaisuissaan ja uutiskirjeissään.

CESES  järjesti  10.  joulukuuta  2021  Brysselissä  Belgian 
Multiplier Event’in “EvolYou Roundtable -aiheina mentorointi 
ja valmennus muuttuvassa ajassa”, sekä online- että offline-tilassa 
hankkeen  tuloksista  erittäin  hyvällä  osallistujamäärällä.  Myös 
neljän kumppanijärjestön edustajat osallistuivat ajatusten vaihtoon 
ja keskusteluihin muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja  EU:n  sidosr yhmien  kanssa  Br ysselistä.  Keskustelun 
ensimmäisessä  osassa  keskityttiin  vapaaehtoistyön merkitykseen 
tämän  päivän  yhteiskunnissa  ja  esiteltiin  “Eurooppalaisen 
vapaaehtoistyön  suunnitelma”  (#BEV2030).  Toisessa  osassa 
keskityttiin  hankkeen  erityistuloksiin.  Osallistujat  osallistuivat 
keskusteluun  ja  jakoivat  omia  kokemuksiaan  ja  arvioinnissa 
kertoivat suuren arvostuksensa tapahtumaa ja hankkeen tuotoksia 
kohtaan. Niistä on hyötyä heidän jatkuvassa toiminnassaan.

Joachim Fronia 
CESES Belgia !
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Nestor  Partnersin  tiedotus  on  perustunut  pääasiassa 
sosiaaliseen mediaan, sähköpostiin ja verkkotapaamisiin.

Suomalainen  Multiplier  Event  pidettiin  Helsingissä  14. 
tammikuuta  2022.  Se  alkoi  EvolYou-projektin  tulosten 
esittelyllä,  jota  seurasi  keskustelu.  Keskustelu  oli  vilkasta  ja 
keskittyi  siihen,  miten  EvolYou-malli  voitaisiin  integroida 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla, miten se inspiroisi Nestor 
Partners’in toimintaa.

Kolme ranskalaista  kumppania  ECTI,  AGIRabcd  ja  OTECI 
ovat  säännöllisesti  julkaisseet  verkkosivuillaan  paljon  tietoa 
uutiskirjeissä,  jotka  on  omistettu  eurooppalaisille  teemoille. 
Useimmat projektiin osallistuneet seniorit ovat julkaisseet uutisia 
myös LinkedIn’ssä.

Auvergne-Rhône-Alpesin  alueella  tapahtuneen  laajan 
tiedotuksen  ja  levittämisen  tulos  oli  uusien  toimijoiden 
l i sääntynyt  s i toutuminen.  He  pysty ivät  monistamaan 
hanketoimintaa, jota oli aiemmin toteutettu vain Lyonissa, myös 
muissa  Ranskan  kaupungeissa,  kuten  Grenoblessa  ja  Saint-
Étiennessa. Kolme ranskalaista kumppaniorganisaatiota liittyivät 
myös “Collectif du Mentorat” -järjestöön, joka on uusi ranskalainen 
30  mentorointiin  osallistuvan  yhdistyksen  liitto.  Ne  käyttivät 
mahdollisuutta esitelläkseen EvolYou-projektin itse liiton jäsenille.

Ranskalainen  Multiplier  Event  järjestettiin  Lyonissa  25. 
tammikuuta  2022.  Sitä  isännöi  alueen  tärkein  ammatillinen 
oppi l a i tos  j a  s i ihen  osa l l i s tu i  u se i ta  ammat i l l i s ten 
koulutuskeskusten edustajia, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
harjoittelijoidensa  mentorointiin.  Myös  valtion  järjestöjen 
virkamiehet  ovat  antaneet  tukensa  esitetyille  aloitteille. 
Tapaamisessa  oli  tilaisuus  kuulla  tyytyväisiä  kertomuksia  ja 
kokemuksia useilta kolmesta kumppanijärjestöstä mukana olevilta 
mentoreilta  ja  hahmotella  EvolYou  Didactic  Experimentation  -
kokeilun  kehitysnäkymät,  joka  Lyonissa  on  nimetty  “ORA - 
Objectif Réussir Apprentissage”.

ORA-aloite on itse asiassa  valittu kehitettäviksi kaikkialla 
Ranskassa  osana  hallituksen  hanketta  “1  Jeune  -  1 
Mentor”, 1 Nuori - 1 Mentori.  

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finland !

Gilles Moutardier 
OTECI Ranska !
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Löydät EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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Vol.To on päättänyt levittää EvolYou-projektia käyttämällä ennen 
kaikkea  verkkosivustoaan  ja  sosiaalisen  median  kanavia 
tavoittaakseen  samanaikaisesti  sekä  tietyt  sidosryhmät,  kuten 
vapaaehtoistyökeskukset  ja  -järjestöt,  että  suuren  yleisön. 
Instituutioiden  uutiskirjeen  käyttö  on  ollut  välineenä  aloitteen 
ajantasolla olevien tietojen jakamisessa, se on myös laajalle levinnyt.

Koska  nuoret  ovat  mentorointipolkujen  pääkohderyhmä, 
t o t e u t e t t i i n  e r i t y i n e n  v i e s t i n t ä t o i m i  n u o r t e n 
tavoittamiseksi  Facebook-  ja  Instagram-profiilien  “Eurodesk 
Torino” avulla. Vol.To on itse asiassa jäsen Eurodesk-verkostossa, 
joka  on  levinnyt  36  maahan  jakaakseen  tietoa  nuorten 
mahdollisuuksista.

EvolYou-projektin tulosten esittelyyn oli runsaasti mahdollisuuksia 
eri  tilaisuuksissa.  Tietoa  jaettiin  muun  muassa  Arvot-  ja 
Monitahoiset työkalut vapaaehtoisille -hankkeiden yhteydessä sekä 
Italian  johtajien  yhdistyksen  “Federmanager  Torino”  järjestämän 
konferenssin  aikana.  Se  oli  suunnattu  työllistymisvaikeuksissa 
olevien nuorten sosiaaliselle osallistamiselle.

Immaginazione  e  Lavoro  omisti  levittämisensä  pääasiassa 
mentoreiden ja mentoroitavien hankintaan, osallistumalla samaan 
“Federmanager  Torino”  -konferenssiin.  Samalla  toinen  ryhmä 
vapaaehtoisia mentoreita liittyi Italian didaktiseen kokeiluun.

Pandemiarajoitusten  vuoksi  suurin  osa  levitysaloitteista  on 
toteutettu  verkon  kautta,  puhelimitse,  sähköpostil la  ja 
tekstiviesteillä.  Tämä  menetelmä  osoittautui  onnistuneeksi 
tavaksi  tavoittaa  tietyt  pakolaisasioita  käsittelevät  organisaatiot, 
jotka  osallistuivat  aktiivisesti  tiedon  levittämiseen  hankkeen 
kohteista.

Italian  Multiplier  Event  pidettiin  14.  joulukuuta  2021 
Torinossa.  Pyöreän  pöydän  kokoukseen  osallistui  toimijoita 
vapaaehtois- ja yksityissektorilta sekä paikallisista instituutioista. 
Kumppanuuden  ulkopuolisista  organisaatioista  osallistui  jopa 
odotuksia  enemmän toimijoita.  Didaktisen  kokeilun  tavoitteen 
vuoksi  paikallistasolla  se  oli  myös  tilaisuus  aloittaa  keskustelu 
alueella  toimivien  sidosryhmien  kanssa  maahanmuuttajanuorten 
osallistamisesta.

Davide Prette 
Vol.To Italia !

Patrizia Andreello 
IL Italia !
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SE S  on  raportoinut  säännöl l isest i  EvolYou -projektin 
edistymisestä.  Toisaalta  SES-Aktuell-julkaisussa,  joka  jaetaan 
kolme kertaa vuodessa yli 12 000 vanhemmalle asiantuntijalle ja 
toisaalta  kauppa-  ja  käsityökamareil le,  elinkeinoelämän 
yhdistyksille ja useille SES-toiminnasta kiinnostuneille järjestöille. 
Näitä  ovat  esimerkiksi  ulkomaiset  suurlähetystöt  Saksassa  ja 
erilaiset  tiedotusvälineet.  Myös  Saksan  alueelliset  SES-toimistot 
mainitsevat  EvolYou’n  viestinnässään  vasta  rekisteröityneiden 
asiantuntijoiden  kanssa.  Koska  kokouksia  ja  tapahtumia  ei  ole 
pystytty pitämään fyysisesti kahden viime vuoden aikana, viestintä 
tapahtui joko kiertokirjeiden tai videoneuvottelujen avulla.

SES:n järjestämä Saksan Multiplier Event – Final International 
Conference – järjestettiin verkossa 7. joulukuuta 2021, ja siihen 
osallistui  monia  EvolYou-konsortion  ulkopuolisia  seniori 
organisaatioita  kaikkialta  Euroopasta.  Ensin  CESES  raportoi 
toiminnastaan, jonka jälkeen SES esitteli aloitteensa VerA. Vol.To-
esittelyn jälkeen EvolYou-projektin tuloksista yksittäisten maiden 
edustajat esittelivät omat ohjelmansa.

SECOT  aloitti  helmikuussa  2020  EvolYou-projektiin  liittyvien 
uutisten  ju lkaisemisen  omistamal la  myös  oman  osion 
verkkosivuillaan itse projektille. Maaliskuussa 2020 ensimmäinen 
EvolYou-artikkeli ilmestyi SECOT-uutiskirjeessä ”Senior Online”. 
Se  tavoitti  yrittäjät  ja  eläkeläisten  vapaaehtoistoimintaan 
osallistuvat  ammattilaiset,  ja  sai  satoja  latauksia.  Viestintä  ei 
pysähtynyt  maaliskuusta  kesäkuuhun  2020:  Mm.  ensimmäinen 
espanjaksi  käännetty  EvolYou-uutiskirje  julkaistiin  SECOT’in 
Facebook-  ja  Twitter-profiileissa,  mikä  tuotti  tuhansia  osumia. 
Projekti  mainittiin  myös  verkossa  järjestetyssä  ammatillisessa 
perehdytystilaisuudessa, johon osallistuttiin runsaasti.

Vuonna  2021  EvolYou-päivitykset  jatkuivat  säännöllisesti 
SECOT’in  nettisivuilla,  ja  niissä  oli  suorat  linkit  projektin 
uutiskirjeisiin  ja  julkaisuihin  SECOT LinkedIn-,  Twitter-  ja 
Facebook-profiileissa.  Hankkeen  saavutukset  näkyivät  myös 
SECOTin vuosittaisessa toimintaraportissa sekä vuonna 2020 että 
2021 ,  sekä  “Confederac ión  Española  de  Direct ivos  y 
Ejecutivos”  (CEDE,  Espanjan  johtajien  ja  päättäjien  liitto) 
vuosiraportissa.

Bernd Tuchen 
SES Saksa !

Doris Bandin 
SECOT Espanja !

�7



EvolYou-hanke Tiedote nro. 4 Tammikuu 2022

Espanjan Multiplier Event’iä juhlittiin pyöreän pöydän online 
tapahtumalla 30. marraskuuta 2021. Se tallennettiin ja ladattiin 
SECOTin  YouTube-kanavalle  ja  se  esiteltiin  “Senior  Online”  -
julkaisussa,  jolla  on  5  000  seuraajaa.  Tilaisuuteen  osallistui 
runsaasti kuulijoita.

Ohjelma  sisälsi  ensimmäisen  osan,  joka  antoi  yleiskuvan 
hankkeesta,  sen  alkuperästä,  tavoitteista  ja  sosiaalisista 
vaikutuksista,  henkisistä  tuloksista  ja  didaktisesta  kokeilusta 
Espanjassa.  Toisessa  osassa  kaksi  pilotin  kahteen  vaiheeseen 
osallistunutta  senioria  antoi  yleiskatsauksen  koulunkäynnin 
epäonnistumisen  syistä  ja  ammatillisen  peruskoulutuksen 
ti lanteesta  Espanjassa  sekä  keskittyi  kahdenkeskiseen 
mentorointiin.  Kaksi  muuta  mentoria  kertoi  kokemuksistaan  ja 
esitti videon, joka sisälsi pilottiin osallistuneen instituutin tutorin 
kertomuksen  kokemuksistaan.  Pyöreän  pöydän  keskustelu  kesti 
kaksi tuntia.
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Hyödyllisiä linkkejä
EvolYou-projekti  päättyy  virallisesti  31.  tammikuuta,  mutta  sen 
tiimi  jatkaa  työskentelyä  raportointivaiheen  parissa.  Seuraavien 
kahden  kuukauden  aikana  lataamme  projektin  Intellectual 
Outputs  (älylliset  tuotokset)  seuraaville  kanaville,  joten 
pysy kuulolla!

EPRP “Erasmus+  Project  Results  Platform”  @  ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/
2019-1-IT01-KA202-007472 

Website  “Design  your  future  in  tandem,  evolve  you!  EvolYou!”,  @ 
evolyouproject.eu 

Facebook @evolyouproject @ facebook.com/evolyouproject 
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Muistoja  kolmesta  projektin  merkittävästä  hetkestä:  aloituskokous  Torinossa  (Italia), 
talvikoulu Bonnissa (Saksa) ja viimeinen kansainvälinen projektikokous Lyonissa (Ranska).

Jatka seuraamista!

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
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Lyhenteet
Tässä uutiskirjeessä käytetään seuraavia lyhenteitä.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Paris, Ranska

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Brussels, Belgia

CEV “Centre for European Volunteering”, Brussels, Belgia

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Paris, Ranska

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the social  inclusion of Young people in difficulties”.  Erasmus+ -
hankkeen nro. 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”.  Kansallinen  toimisto,  joka  hallinnoi  Erasmus+  -
ohjelmaa Italiassa ammatillisen koulutuksen sektorilla.

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Ranskalaisten pilottitesti.

OTECI  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, Paris, Ranska

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Espanja

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa

TPM  Transnat iona l  Pro ject  Meet ing  (kansa invä l inen 
projektikokous)

VerA “Verhinderung  von  Ausbildungsabbrüchen”  (oppimisen 
keskeyttämisen estäminen). SES: n kansallinen aloite.

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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📷  @ Unsplash 

Possessed Photography 

Huomioitavaa

http://
evolyoupr
oject.eu

http://evolyouproject.eu
http://evolyouproject.eu
http://evolyouproject.eu
http://unsplash.com
http://unsplash.com/photos/tiNCpHudGrw
http://evolyouproject.eu
http://evolyouproject.eu
http://evolyouproject.eu
http://unsplash.com
http://unsplash.com/photos/tiNCpHudGrw
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