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Tausta ja tavoitteet 

FRAME, VOICE, REPORT -hanke on Euroopan komission myöntämä tukijärjestely, jonka 

tavoitteena on vahvistaa ja lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen 

tavoitteisiin (Sustainable Development Goals/Global Goals).  

FRAME, VOICE, REPORT (myöhemmin FVR) on kuuden eurooppalaisen järjestön suunnittelema 

ja hallinnoima hanke, joka perustuu kumppaneiden aikaisempiin kokemuksiin globaalikasvatuksesta 

ja kehitysviestinnästä: 

• EU:n rahoittaman Development Reporter Network -verkoston tarkoituksena oli vahvistaa 

toimittajien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä sekä parantaa mediassa annettujen tietojen 

laatua ja vaikutusta maailmanlaajuisiin ongelmiin ja kehitysyhteistyöhön liittyen. 

Development Reporter Network on kehittänyt Vademecum-käsikirjan siitä, miten globaaleja 

kysymyksiä ja ongelmia tulisi viestinnässä käsitellä.  

• Enhancing Southern Voices in Global Education -hankkeessa painotettiin, että kaiken 

globaalia oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta varten kehitetyn lähestymistavan ja 

viestinnän on oltava globaalissa pohjoisessa ja etelässä tasavertaista niin osallistujiltaan, 

käsitteiltään kuin asiantuntemukseltaankin1. Hankkeen kokemusten perusteella kirjoitettiin 

Enhancing Southern Voices in Global Education -julkaisu.  

• EU:n rahoittamassa Reframing the Message -hankkeessa haluttiin lisätä tietoisuutta 

kehitysviestinnässä käytettävistä arvoista ja viitekehyksistä sekä kyseenalaistaa niitä. 

Hankkeessa haluttiin myös painottaa globaaleja riippuvuussuhteita sekä köyhyyden ja 

epätasa-arvon syitä ja yhteyksiä. Reframing the message -hanke sai aikaan hankkeen 

taustasta kertovan ja hankkeessa käytettyjä työkaluja koskevan asiakirjan sekä 

viestintätyökalut. 

Nämä hankkeet ovat kaikki osa FVR-hanketta – nyt erityisesti kestävän kehityksen tavoitteiden 

kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat siihen, että ymmärretään maailman nykyisten 

haasteiden olevan keskenään toisistaan riippuvaisia. Maailmanlaajuiset prosessit vaikuttavat 

kaikkiin FVR-hankkeessa käsiteltäviin aiheisiin, kuten köyhyyteen ja eriarvoisuuteen sekä 

ilmastonmuutosta, muuttoliikettä ja sukupuolta koskeviin kysymyksiin. Kestävän kehityksen 

tavoitteiden edistäminen ja niihin liittyvien haasteiden voittaminen edellyttää sitä, että kaikki ihmiset 

ovat niistä tietoisia ja toimivat tavoitteiden edistämiseksi. 

Kahden avoimen hakukierroksen avulla toteutettava FVR-hanke rahoittaa eurooppalaisten 

kansalaisjärjestöjen projekteja, joilla pyritään lisäämään EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista 

kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

                                                           
1 FRAME, VOICE, REPORT -hankkeessa termillä ”globaali etelä” tarkoitetaan maita, jotka ovat DAC:n julkista 

kehitysapua saavien maiden luettelossa.  

http://devreporternetwork.eu/en/
https://www.google.com/url?q=http://devreporternetwork.eu/wp-content/uploads/2016/04/vademecum_DR_ENG.pdf&sa=D&ust=1518874152314000&usg=AFQjCNG9_oQFtfLhWPIIoQ0a2YHaMLbmCA
https://www.kepa.fi/uutiset-media/julkaisut/enhancing-southern-voices-global-education
http://www.cisu.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fCISU%2fReframing%2fMaterialer%2f011215.3_Reframing_Kursusmatr_UK_web%5b1%5d.pdf
http://www.cisu.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fCISU%2fReframing%2fMaterialer%2f011215.3_Reframing_Kursusmatr_UK_web%5b1%5d.pdf
http://www.framingmymessage.nl/category/communication-toolkit/
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm


                                                      
 

 

   
 

 

 

Vaatimukset ja painopistealueet  

 

Saat lisätietoja alla olevista kriteereistä osoitteesta www.framevoicereport.org. 

FVR-hankkeessa rahoitettavien projektien on täytettävä seuraavat ehdot:  

● Projektin on lisättävä tietoisuutta ja julkista sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin 
Tämä tarkoittaa sitä, että projektissa on huomioitava kestävän kehityksen tavoitteet sekä 
ehdotuksia ja/tai kehotuksia toimintaan ("call for action") näihin tavoitteisiin liittyen. 
Projektissa ei tarvitse huomioida kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita, vaan siinä voidaan 
keskittyä yhteen tai useampaan tavoitteeseen, kunhan tavoitteiden väliset riippuvuussuhteet 
tuodaan ilmi. Projektin tulisi omalta osaltaan lisätä yleisön kriittistä ymmärrystä maailman 
keskinäisistä riippuvuussuhteista sekä globalisoituneen yhteiskunnan rooleista ja vastuista. 
Projektin tulisi motivoida ihmisiä osallistumaan paikalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaan, 
joka tukee kestävän kehityksen sosiaalisia, taloudellisia sekä ympäristöön liittyviä tavoitteita. 
Tietoa kestävän kehityksen tavoitteista voi projekteissa esitellä tavoitteiden itsensä kautta tai 
järjestöjen nykyisen työn kautta liittämällä työ osaksi kestävän kehityksen tavoitteita.   
 

● Projektissa toteutetaan rakentavan viestinnän periaatteita  
Tämä tarkoittaa sitä, että projektin viestit eivät voi olla vain ongelmien kuvailua, vaan niissä 
pitää pyrkiä esittämään myös mahdollisia ratkaisuja sekä sitouttaa ihmisiä toimintaan, siinä 
määrin kuin se on mahdollista. Lähestymistavan on myös tarkoitus tarjota monivivahteisempi 
kuvaus haasteista sen sijaan, että kerrottaisiin ainoastaan negatiivisesta  tilanteesta. Näin 
tilannetta voidaan tarkastella laajemmasta näkökulmasta, jossa ovat näkyvissä 
maailmanlaajuiset mittasuhteet sekä kuvatun ongelman mahdolliset syyt ja konteksti.  
 

● Projektin avulla tarkastellaan kriittisesti käytettyjä viitekehyksiä  
Tavalla, jolla viesti ”kehystetään” (eli asian kertomiseen valitut sanat ja kuvat sekä se, mikä 
osa tarinasta valitaan kertoa), on voimakas vaikutus siihen, mitä arvoja viestin 
vastaanottajalle välitetään ja mitä arvoja vahvistetaan. Kaikki viestit asetetaan tiettyihin 
viitekehyksiin – joko tietoisesti tai tiedostamattamme. Erilaisiin viitekehyksiin liittyy myös 
erilaisia riskejä (katso FVR-työkalut). Tietoiset valinnat siinä, mitä viitekehyksiä kulloinkin 
käytetään ja millaisia arvoja ja ymmärrystä niillä vahvistetaan, on tehokas ja tärkeä työkalu 
viestinnässä.   

 

● Projekti sisältää myös globaalin etelän näkökulman 

Anna ihmisten kertoa itse omat tarinansa äläkä kerro niitä heidän puolestaan. Käytä 

viestinnässä tositarinoita ja anna globaalissa etelässä asuvien henkilöiden itsensä kertoa 

kokemuksistaan. Hyödynnä järjestösi kumppanuuksia ja verkostoja, jotta saat ensi käden 

tietoa etelästä, tai keskustele sieltä Suomeen muuttaneiden ihmisten kanssa heidän 

kokemuksistaan omasta lähtömaastaan. Näin voit korostaa sitä, että globaalissa etelässä 

asuvat ihmiset ovat muutoksessa aktiivisia toimijoita eivätkä vain olosuhteiden passiivisia 

http://www.framevoicereport.org/


                                                      
 

 

   
 

uhreja. Muista huomioida globaalissa etelässä asuvien ihmisten monimutkaiset todellisuudet 

ja varmista, ettet vahvista stereotypioita. 

 

● Hankkeessa edellytetään hakijajärjestöltä 5 % omarahoitusosuutta. Oman rahoitusosuuden 

on oltava peräisin muista lähteistä kuin EU:lta. 

 
Etusija annetaan seuraaville toimille:  
 

● Maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen tai sukupuolten tasa-arvoon liittyvät projektit 

Nämä kolme teemaa ovat etusijalla Euroopan komission myöntämissä rahoituksissa. Vaikka 

ilmastonmuutokseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvillä kysymyksillä on kummallakin oma 

tavoitteensa (SDG-tavoite numerot 13 ja 5) ja vaikka maahanmuutto on keskeinen kysymys 

monissa tavoitteissa, kaikki kolme teemaa ovat voimakkaasti sidoksissa useisiin kestävän 

kehityksen tavoitteisiin ja niiden voidaan katsoa sisältävän useita eri tavoitteita ja päämääriä. 

Projekti voi keskittyä yhteen tai useampaan kolmesta teemasta (tai ei mihinkään näistä, sillä 

tämä ei ole vaatimus, vaan ainoastaan painopistealue).  

 

● Projektiin kuuluu yhteistyötä toimittajien kanssa 
Kun asiasta kerrotaan yhteistyössä toimittajien kanssa, se saa suuremman yleisön. 

Toimittajat ovat viestinnän ammattilaisia, joten heidän näkökulmansa ja tietonsa voivat myös 

auttaa liittämään paikalliset mittasuhteet osaksi maailmanlaajuisia mittasuhteita, ja 

tekemään tuotoksesta siten houkuttelevamman ja ymmärrettävämmän. Tämän lisäksi 

yhteistyö voi lisätä keskustelua globaalikasvatuksen eettisistä kysymyksistä sekä 

viitekehyksiä ja arvoja koskevista kysymyksistä. Toimittajien kanssa tehtävä yhteistyö voi 

olla esimerkiksi artikkeleja, raportteja, radio- tai TV-ohjelmia, transmediahankkeita, 

sosiaaliseen mediaan suunnattuja videoita jne. 

 

Jos järjestöt tekevät yhteistyötä vähintään yhden toimittajan kanssa: 

• Järjestön on voitava taata, että toimittajien työ on järjestöstä riippumatonta. 

• Järjestön on kerrottava, mitä se on tehnyt median huomion kiinnittämiseksi kyseessä olevaan 

tarinaan, tuotteeseen tai palveluun. Lisäksi jos mahdollista, voi laittaa mukaan takuukirjeen, 

aiesopimuksen tai muun osoituksen siitä, että kyseinen media aikoo pitää huolta tuotteen tai 

palvelun levittämisestä sovituille kohderyhmille. 

• Taustamateriaaleista saat lisätietoja kestävän kehityksen tavoitteista, rakentavasta 

viestinnästä, viitekehyksistä ja arvoista, globaalin etelän omasta näkökulmasta sekä 

ilmastonmuutoksesta, sukupuolikysymyksistä ja maahanmuuttoa koskevista erityisaiheista. 

 

  



                                                      
 

 

   
 

Kuka voi hakea rahoitusta 

Hakeminen ei edellytä järjestöltä Fingon jäsenyyttä. 

 

Hakevien järjestöjen on täytettävä seuraavat ehdot: 

 

● Vähintään kaksi vuotta rekisteröitynä Suomen yhdistysrekisterissä 

 

● Vähintään 30 jäsentä/tukijaa/vapaaehtoistyöntekijää, jotta sen toiminta on vankalla pohjalla 

 

● Järjestö ei ole saanut EU DEAR -rahoitusta tai toiminut yhteistyöjärjestönä edellisessä 

rahoitushaussa vuonna 2014.  

 

● Järjestö edistää globaalia oikeudenmukaisuutta (kehitysyhteistyö, kehitysviestintä tai 

kehityskasvatus/globaalikasvatus) osana organisaation sääntöjä, ohjelmaan tai toimintaa. 

 

● Järjestön toimintabudjetti on maksimissaan 10 miljoonaa euroa vuodessa.  

 

Hakija ei voi hakea samalla tukikierroksella rahoitusta useampaan kuin yhteen hankkeeseen. 

Ensimmäisellä kierroksella rahoitusta saaneet järjestöt eivät ole hakukelpoisia toisella kierroksella. 

 

Mitä voidaan rahoittaa 

Huomaa, että projektituki edellyttää rahoituksen lisäksi osallistumista yhteiseen oppimisprosessiin 
muiden tuensaajien kanssa.  
 
Projektien koko on vähintään 5 000 euroa ja enintään 30 000 euroa. Kaksi järjestöä voi hakea 
rahoitusta yhdessä enintään 60 000 euron projektiin. Yhteisen hakemuksen jättävien 
organisaatioiden on molempien täytettävä kelpoisuusvaatimukset. Jos kaksi organisaatiota hakee 
rahoitusta yhdessä, toinen organisaatioista toimii päähakijana ja allekirjoittaa sopimuksen Fingon 
kanssa. Kahden järjestön yhdessä tekemässä hakemuksessa täytyy selkeästi tulla ilmi, mikä on 
yhteistyön lisäarvo (esim. kohderyhmä, kumppanijärjestön erityisosaaminen yms.). 
 
Maksimitukisumma sisältää 5 % omarahoitusosuuden. Eli 30 000 € projektissa maksimitukisumma 
on 28 500 €, ja 60 000 € projektissa 57 000 €. Projektitukirahoituksesta maksetaan hankkeen 
alkamisen yhteydessä 80 prosenttia. Loput 20 prosenttia maksetaan, kun loppuraportti on 
hyväksytty. 
 
Projekti voi kestää enintään 01.04.2020 asti. Ennen projektin alkua syntyneitä kustannuksia ei voida 
rahoittaa.  
 



                                                      
 

 

   
 

Rahoitusta saaneille järjestöille maksetaan matkakulut Frame-hankkeen koulutuksiin. Myös 
järjestöjen projektien tilintarkastus on budjetoitu Fingon budjettiin eli sitä ei tarvitse budjetoida 
erikseen. 
 
 
 

Seuraavat kustannukset voidaan rahoittaa projektista: 
 

● Viestintätuotosten kustannukset kuten viestintämateriaalit, raportit, valokuvat, tekstit, 
verkkosivut, ääni- ja videomateriaalit, sovellukset, podcastit, pelit ja muut opetusmateriaalit 
(opaskirjat, työkalut ja selvitykset) 
 

● Kaikenlaiset tapahtumat, jotka edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista (ml. 
keskustelutilaisuudet, näyttelyt, työpajat, koulutukset ja seminaarit - joko hakijajärjestöjen 
omat tai heidän globaalista etelästä tulevien kumppaniensa esitykset - kouluvierailut, 
osallistuminen festivaaleille tai messuille tai niiden järjestäminen, yksityisen ja julkisen 
sektorin verkostoille suunnatut toimet ja esitykset, taidenäyttelyt, verkkokampanjat, konsertit, 
urheiluaktiviteetit, mainostaulut, tanssi- ja musiikkiesitykset, taideinstallaatiot sekä 
virtuaalitodellisuutta hyödyntävät aktiviteetit) 

 
  



                                                      
 

 

   
 

 
  

Näitä voidaan rahoittaa  

FVR-hankkeella 

Näitä ei voida rahoittaa FVR -

hankkeella 

  

● Toimittajien ja konsulttien palkat/palkkiot ja 

matkakustannukset (ml. globaalista etelästä 

tulevien konsulttien, esim. 

kumppanijärjestöjen henkilöstön palkkiot) 

  

● Henkilöstön palkat, jotka liittyvät suoraan 

hankkeen toteutukseen (esimerkiksi 

koordinointi ja materiaalien tuotanto) 

  

● Globaalista etelästä tulevien kumppaneiden 

osallistumiskustannukset (viisumi-, 

vakuutus-, matka-, majoitus-, 

ateriakustannukset) 

 

● Käännökset ja tekstitykset 

 

● Tapahtumapaikkojen vuokrat 

  

● Matkakustannukset (ml. päivärahat ja 

vakuutukset)   

  

● Projektin toteutuksen kannalta 

välttämättömät laitteet (ml. laitevuokra ja 

vakuutukset) 

 

● Projektiin suoraan liittyvät hallintokulut 

(huom. auditointikustannukset maksetaan  

Fingon hankebudjetista) 

   

● Kulujen tarkastamiseen liittyvät 

kustannukset: oikeaksi todistetut kopiot, 

alkuperäisten asiakirjojen lähettämisestä 

aiheutuvat kulut (laskut jne.) 

  

● Toiminnot, joiden 

ensisijainen tarkoitus on 

varainhankinta  

 

● Toimistotarvikkeisiin ja 

paperitavaraan jne. liittyvät 

hallintokulut, jotka eivät liity 

suoraan projektiin 

 

● Luontoissuoritukset (eli 

rahoitusta myönnetään vain 

todellisiin kustannuksiin)  

 

 

 

 

  
 
  



                                                      
 

 

   
 

Arviointikriteerit 

 

Projektihakemuksia arvioidaan seuraavien 5 kriteerin perusteella: 

 

1. Projektin relevanssi 

Missä määrin: 

● Projekti lisää tietoisuutta yhdestä tai useammasta kestävän kehityksen tavoitteesta. 

● Projekti tavoittaa ja sitouttaa kohderyhmän. 

 

Painoarvo 20 % 

 

2. Lähestymistavat 

Missä määrin:  

● Projektissa välitettävät viestit on monipuolisia ja rakentavia. 

● Projekti lisää tietoisuutta globaaleista riippuvuussuhteista sekä käsillä olevan ongelman 

syistä ja kontekstista. 

● Projektissa käsitellään ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon ja/tai sukupuoleen liittyviä 

kysymyksiä. 

● Projekti sisältää myös globaalin etelän näkökulman käsiteltävään asiaan. 

● Projekti osoittaa tietoisuutta FVR-hankkeen viitekehyksistä ja arvoista sekä niiden 

merkityksestä viestin välittämisen kannalta. 

 

Painoarvo 30 % 

 

3. Menetelmät 

Missä määrin:  

● Projektiin liittyy yhteistyötä median tai toimittajien kanssa. 

● Valittu strategia on relevantti valitun kohderyhmän tai -ryhmien saavuttamiseksi 

 

Painoarvo 20 % 

 

  

4. Kapasiteetti 
Missä määrin: 

● Hakevalla järjestöllä tai järjestöillä on tarvittava kapasiteetti projektin toteuttamiseen.  

Painoarvo: 10 % 

 

5. Kustannustaso 

Missä määrin:  



                                                      
 

 

   
 

● Projektin kustannustaso on suhteutettu suunniteltuihin tavoitteisiin.  

 
 

Oppimisprosessi 

Järjestöt, joille projektituki myönnetään, osallistuvat yhteiseen oppimisprosessiin muiden 

tuensaajien kanssa. Oppimisprosessi sisältää seuraavat tilaisuudet: 

● Aloitusseminaari, jossa tuensaajat jakavat strategioitaan ja menetelmiään, ja jossa 

tunnistetaan yhteiset koulutustarpeet 

 

● Kaksi koulutusta, joiden sisällön määrittelevät tuensaajat itse ryhmän tarpeiden 

mukaisesti (esimerkiksi rakentava viestintä, mediayhteistyö, globaalin etelän 

näkökulman käyttäminen tai sukupuolten tasa-arvoon, maahanmuuttoon ja 

ilmastonmuutokseen liittyvien näkökulmien hyödyntäminen) 

 

● Vertaisoppimistilaisuus muiden tuensaajien kanssa 

 

● Päätösseminaari, jossa tuensaajat jakavat kokemuksiaan muiden asiasta 

kiinnostuneiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa 

 

Osallistuminen aloitus- ja päätösseminaariin sekä vertaisvalmennukseen on pakollista, ja niihin 

osallistuu kaksi henkilöä jokaisesta organisaatiosta. Koulutukset ovat vapaaehtoisia. 

Matkakustannukset katetaan. 

 

Hakuprosessi 

FVR-hankkeen projektitukea voi hakea osoitteesta www.framevoicereport.org/fi. Sivustolta löytyvät 

kaikki tarvittavat asiakirjat. Saat myös verkkosivun hakuosion käyttöoikeuden. Huomaa, että 

hakemuslomake on ladattava ennen verkkohakemusprosessin aloittamista, jotta kaikki tarvittavat 

tiedot ovat valmiina hakemusta jätettäessä. 

 

Arviointiprosessi 

Jokaisen hakemuksen arvioi kaksi arviointikonsulttia, jotka on valittu ammatillisten pätevyyden ja 

julkisen haun perusteella. Arviointikonsultit arvioivat hakemukset arviointikriteerien perusteella. 

Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee arviointiryhmä, joka koostuu kolmesta 

globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän asiantuntijasta. Lopulliset päätökset perustuvat 

http://www.framevoicereport.org/


                                                      
 

 

   
 

arviointikonsulttien tekemiin suosituksiin. Arviointiryhmä voi perustellusta syystä poiketa konsulttien 

suosituksesta, kuitenkin niin että päätökset perustuvat projektitukiasiakirjan kriteereihin. 

Arviointi tehdään sekä kirjallisesti että pisteyttämällä. Katso alla oleva arviointitaulukko. 

Hakijat saavat ilmoituksen hakemuksensa hyväksynnästä tai hylkäyksestä 7 viikkoa hakemusten 

määräajan umpeutumisen jälkeen. Hakijat saavat pisteytetyt arviointitaulukot sekä perustelut 

päätökselle avoimuuden ja oppimisen varmistamiseksi. Jokaisen hakukierroksen jälkeen 

osoitteessa www.framevoicereport.org/fi julkaistaan rahoituksen saaneiden hankkeiden 

vähimmäispistemäärät sekä tiivistelmä kaikista hyväksytyistä hakemuksista. 

Hankkeiden arviointi tapahtuu sekä kirjoitettujen perusteluiden että numeropisteytyksen kautta. 

Pisteytysalue on 0–5 seuraavasti: 

0: Kriteerit eivät täyty. Hakemus ei täytä asetettuja kriteereitä. 

1: Kriteerit täyttyvät jotenkuten. Hakemuksessa on monia vakavia puutteita. 

2: Kriteerit täyttyvät jossain määrin. Hakemuksessa on selkeitä puutteita. 

3: Kriteerit täyttyvät. Hakemus täyttää kriteerit, mutta sisältää jonkin verran puutteita.  

4: Kriteerit täyttyvät hyvin. Hakemus täyttää kriteerit, ja siinä on vain muutama puute. Ei 
merkittäviä puutteita 

5: Kriteerit täyttyvät erinomaisesti. 

  

Jokaisella kriteerillä on oma painoarvonsa kokonaisarviossa. (katso kohta Arviointikriteerit)  

Huomaa, että seuraavista kolmesta kriteeristä täytyy saada arvosanaksi vähintään 3, jotta hakemus 

hyväksytään: 

• Projekti lisää tietoisuutta yhdestä tai useammasta kestävän kehityksen tavoitteesta. 

• Hakevalla järjestöllä on tarvittava kapasiteetti projektin läpivientiin. 

• Projektin kustannustaso on suhteutettu suunniteltuihin tavoitteisiin. 

Vaikka hakemus täyttäisi kaikki kriteerit, ei rahoituksen saamista voida taata. Projektituki 
myönnetään hakemusten perusteella projekteille, jotka saavat korkeimmat pisteet. Jos hakemuksia 
on enemmän kuin myönnettävä summa, ei rahoitusta voida myöntää kaikille. 
 

Valitusmenettely 

FVR-hankkeella ei ole valitusmenettelyä. Arviointiprosessia koskeva palaute on erittäin tervetullutta 

ja otetaan huomioon seuraavalla rahoitushakukierroksella. Arviointipäätöksiä ei kuitenkaan voida 

muuttaa. 
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Yhteystiedot ja lisätietoa 

www.framevoicereport.org/fi 

fvr@fingo.fi 

 

Fingo ry 

www.fingo.fi 

 

 

 

http://www.framevoicereport.org/
mailto:fvr@fingo.fi

