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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

134 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

135 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Lassi Koivunen. 

 
Käsittely:  Satu Jokela ehdotti, että Lassi Koivusen tilalle valitaan Eveliina Kuus-

koski. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Eveliina 

Kuuskoski. 
 
Myönnettiin läsnäolo-oikeus hyvinvointipäällikkö Toni Ojalalle ja rehtori 
Tuomo Pesoselle. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

136 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 31 § / 28.9.2021: Talousarvion ke-
hys 2022 1.10.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 171 § / 4.10.2021: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-8 kk / 2021 5.10.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 175 § / 4.10.2021: Sairaanhoitopiirin 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja vuoden 2022 talousar-
vion sekä investointisuunnitelman laadinta 5.10.2021 
- Kankaanpään kaupunki 
Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän pöytäkirjanotteet 9 § ja 10 § / 
8.10.2021: Maaseutupalveluiden talousarvion toteutuminen ja Maa-
seutupalveluiden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunni-
telma 11.10.2021 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 379 § / Ympäristöterveydenhuol-
lon mukaan ottaminen hyvinvointialueen valmisteluun 19.10.2021 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: talous- ja hallintopäällikkö 6 § / 5.10.2021, 7 § 
/ 11.10.2021 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: - 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pan-
tavissa.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

137 § KAUKOLÄMPÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Jämijärven Lämpö Oy on ilmoittanut halukkuudestaan tuoda hakeläm-
möllä tuotetun kaukolämmön myös kunnan omistaman Kiinteistö Oy Ra-
harinteen rakennukseen, jossa nykyisellään on mm. kirjasto. Itse kirjasto-
toiminnan osalta on mahdollista, että toiminta siirtyy tulevaisuudessa kou-
lun ja varhaiskasvatuksen käyttöön rakennettavaan uudisrakennukseen.  
Kunnanhallitus voi toimivaltansa puitteissa päättää kaukolämpöön siirty-
misestä, mutta talousarviossa tulee olla investointimääräraha. Alustavan 
tiedon mukaan liittymismaksu kirjastokiinteistön osalta olisi 16 000 euroa 
ja lämmönvaihdinasennuksen arvo arviolta 6 000 euroa. Liittymismaksu 
on muodollisesti katsoen palautettava erä, mutta tyypillisesti liittymän pur-
kamisen aiheuttamat kustannukset kuluttavat liittymismaksut kokonaan-
kin. Ko. rakennusta lämmitetään nykyisellään öljyllä, joten arvioitu vuotui-
nen säästö reilun 10 000 litraa öljyä kuluttavan lämmityksen korvaami-
sesta kaukolämmöllä, jossa hukkalämmön osuus jää tuottajan kustan-
nukseksi, on n. 2 500 euroa. Kun liittymismaksu lasketaan mukaan takai-
sinmaksuaikaa ajateltaessa, täytyy rakennuksella olla käyttöä lähes 9 
vuotta, jotta investointi on mielekäs.  
 
Selvitysten perusteella rakennus on käyttökelpoinen vielä 10 vuotta ilman 
peruskorjausta. Tämän jakson loppupuolelta tulee päättää rakennuksen 
peruskorjaamisesta tai muista toimenpiteitä. Taloudelliset säästöt eivät 
siis olisi merkittävässä roolissa päätöksessä. Kuitenkin muutosta voidaan 
pitää perusteltuna esimerkiksi ilmastonmuutosperusteisesti.  
Jämijärven kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.9.2021, 39 §, määrärahan 
kaukolämpöinvestoinnin tekemiseen ko. tarkoitukseen.  
 
Hankkeeseen voidaan hakea ARA:n hallinnoimaa avustusta kuntien 
omistamien kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja muutta-
miseen muihin lämmitysmuotoihin. Avustus voi olla enintään 25 %. Avus-
tus edellyttää vanhan järjestelmän purkamista.  
 
Liitteenä 137.1 on kaukolämmön hankintasopimuksen luonnosversio.  
 
Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yhteisistä 
hankinnoista välillä 5 000 – 300 000 euroa.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hankintasopimuksen. 

Päätöksen ehtona on se, että kunnanvaltuuston päätös määrärahasta tu-
lee lainvoimaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

138 § VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

 
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveropro-
sentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Ve-
rotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan 
kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeis-
tään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tulo-
veroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kunnan tulovero-
tuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja 
tuloveroprosentin mukaan.  
 
Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50 vuodesta 2017. Vuo-
den 2021 kunnan tuloveroprosentti nousi 39 kunnassa (eli 0,7 miljoonalla 
henkilöllä) ja laski neljässä kuntaa (joista suurimmassa oli n. 10 000 asu-
kasta). Korkein tuloveroprosentti oli 23,5 ja matalin 16,5.  
 
Veroprosenttia ei voi muuttaa vuodelle 2023, mutta hyvinvointialueille siir-
ryttäessä veroprosenttia yksinkertaisesti pienennetään tämän hetken ar-
vion mukaan 12,39 prosenttiyksikköä.  
 
Kunnan menorakenteessa on tapahtunut merkittävää muutosta vuodesta 
2019 alkaen sosiaali- ja terveysmenojen muutoksen johdosta. Ko. menot 
ovat olleet suurimmillaan 7,3 miljoonan euron tuntumassa ja laskeneet 
vuodelle 2020 alle vuoden 2011 tason, n. 6,3 miljoonaan. Vuoden 2022 
talousarvion menot eivät vielä ole varmistuneet, mutta tämän hetken arvi-
oissa menotaso jää alle 7 miljoonan euron. Siirtymässä hyvinvointialueille 
käytetään laskennassa vuoden 2022 sote-menojen määrää ja vuoden 
2021 toteumaan perustuvaa yleisellä menokehityksellä oikaistua lukua. 
Tuloja siirtyy samassa suuruusluokassa kuin menojakin, koska uudistuk-
seen sisältyy taloudellista muutosta rajoittavia tekijöitä. Lähtökohtaisesti 
Jämijärven kunnan talous on tasapainossa ennen siirtymää ensisijaisesti 
sote-menojen pienenemisen johdosta. Siirtymä hyvinvointialueille poistaa 
sosiaali- ja terveysmenojen vaihteluun liittyvät riskit kunnalta. Siirtymään 
kytkeytyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, jotka eivät puolla veropro-
sentin alentamista.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 
tuloveroprosentiksi 22,50. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

139 § VUODEN 2022 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN 

 
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-
teistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vah-
vistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit mää-
rätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteis-
töveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 
marraskuun 17 päivänä.  
  
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2.00 %,   
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 – 
1,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti välillä 2,00 – 6,00 %  
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2,00 
%  
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 – 
2,00 %  
- Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 – 3,10 %  
  
Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seu-
raavasti:  
- yleinen kiinteistövero 1,03 %  
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %  
- muut asuinrakennukset 1,03 %  
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %  
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  
- voimalaitokset 3,10 %  
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää kunnan vuoden 
2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:  
  
- yleinen kiinteistövero 1,03 %  
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %  
- muut asuinrakennukset 1,03 %  
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %  
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  
- voimalaitokset 3,10 %. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

140 § YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALMISTELU 

 
Lain ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta mukaan kun-
nassa tai kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähin-
tään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla ympäristöter-
veydenhuollon palvelut järjestetään. Samanlaista edellytystä ei ole ympä-
ristönsuojelutehtävän osalta. Molempia tehtäviä on hoitanut Jämijärven, 
Kankaanpään, Karvian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten osalta Poh-
jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, jonka toiminnasta muut tehtä-
vät ovat siirtymässä hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta.  
 
Hyvinvointialueen valmistelusta vastaava Satakunnan väliaikainen valmis-
telutoimielin (VATE) päätti kokouksessaan 10.8.2021 § 14 tiedustella Sa-
takunnan kunnilta syyskuun 2021 aikana halukkuutta ottaa ympäristöter-
veydenhuolto mukaan Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun voi-
maanpanolain 65 §:n mukaisesti. Muutos olisi edellyttänyt alueen kuntien 
yksimielistä tahtoa, mutta alueen kunnista viisi antoi kyselyyn kielteisen 
vastauksen.  
 
Ympäristöpalveluiden tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien 
terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä 
väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla 
elinympäristön terveydellistä laatua. 
 
Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygie-
nia-, tupakka-, eläinlääkintähuolto- ja eläinsuojelulain edellyttämistä val-
vonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä. 
 
Ympäristönsuojelu on ympäristön tilan parantamista ja pilaantumisen eh-
käisemistä. Ympäristönsuojeluun kuuluvat vesiensuojelu, ilmansuojelu, 
maaperän- ja pohjavedensuojelu, meluntorjunta ja jätteiden määrän vä-
hentäminen. 
 
Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Posan kuntayhtymä tulee puret-
tavaksi. Kuntayhtymä on hallinnollisesti raskas malli pelkästään ympäris-
töpalveluiden järjestämiseksi. 
 
Alueen kuntajohtajat ja Posan terveysvalvonnan johtaja ovat keskustel-
leet 1.10.2021 palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Tapaami-
sessa sovittiin, että kukin kunta ilmoittaa tahtotilansa ympäristöpalvelui-
den järjestämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyt-
tyä lokakuun aikana. 
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus valmistelee valtuuston kä-
sittelyyn tulevat asiat.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta osallistuu valmisteluun, 
joka koskee ympäristöpalveluiden järjestämistä yhteistoiminnassa v. 2023 
alusta alkaen ja johon osallistuu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-
tayhtymän nykyisiä jäsen- ja osajäsenkuntia. Jämijärven kunta pitää toi-
vottavana, että Kankaanpään kaupunki toimisi valmistelusta vastaavana 
kuntana. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

141 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN 
MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2022 ALUEVAALEJA VARTEN 

 
Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 
23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 
(seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12. – 15.1.2022 
(neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulko-
maan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 5.1.2022.  
 
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat  
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si-
jainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; 
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden 
toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät aluevaalien ja 
kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakun-
nassa; 
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituk-
sen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistus-
laitokset (laitos); 
4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimite-
taan. 
 
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin jär-
jestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). 
 
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä mää-
rätty vaalipäivän äänestyspaikka. Jämijärven kunta muodostaa yhden ää-
nestysalueen. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänes-
tysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille koh-
tuutonta haittaa.  
 
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Digi- ja väestötietoviraston 
ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Digi- ja väes-
tötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen en-
nakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset auki-
oloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut 
oikeusministeriön määräämät tiedot.  
 
Äänestyspaikoista päättäessään kuntien on otettava huomioon oikeusmi-
nisteriön kirjeen liitteessä 1 mainitut näkökohdat. Kirje on liitteenä 141.1.  

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että aluevaaleissa vuonna 2022 
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1) Jämijärven kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Jämijärven 
keskuskoulu (käyntiosoite Koulutie 6) 

2) Ennakkoäänestyspaikka on avoinna: 
12.-14.1. keskiviikko-perjantai klo 12.00 – 17.00 
15.-16.1. lauantai-sunnuntai klo 12.00 – 14.00  
17.-18.1. maanantai-tiistai klo 12.00 – 17.00 

3) Jämijärven kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Jämi-
järven keskuskoulu  

4) Laitosäänestys toimeenpannaan Attendo Jämijärven hoivakodissa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 137, 141 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 

saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-

tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 

 

Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 

panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 

päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 

kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi 1.11.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-

antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
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Puhelinnumero: 02 572 970  

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja pu-

helinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-

mosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: 134, 135, 136, 138, 139, 140 

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-

töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 


