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I YLEISKATSAUS KERTOMUSVUODEN TOIMINTAAN 
 
 
Vuosi 2020 jää monella tapaa historian kirjoihin. Maailmanlaajuinen COVID-19-
koronaviruspandemia vaikutti dramaattisesti myös Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen 
osaston toimintaan ja talouteen. Osaston toimintaryhmien toiminta oli minimissä ja kaikki 
toiminta toteutettiin pääosin etäyhteyksien kautta. 
 
Osaston vuoden 2020 toiminnan painopistealueet olivat seuraavat:  
 

1. Osaston yhtenäisyyden vahvistaminen 
2. Uusien jäsenien rekrytointi ja aktivointi osaston toimintaan 
3. Muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen 

 
SPR Rovaniemen osaston toimintaryhmät olivat vuoden 2020 seuraavat: 
ensiaputoiminta, ystävätoiminta, sekä monikulttuurisuustoiminta.  Osaston toimitilat 
sijaitsivat Rovaniemen Kansalaistalossa osoitteessa Rovakatu 23. Osastolla on ollut 
mahdollisuus käyttää Kansalaistalon muita kokoustiloja maksutta. Osasto on voinut 
käyttää koulutuksiin ja kokoontumisiin myös SPR Lapin piirin koulutustiloja Lähteentiellä. 
 
Osastostamme osallistui edustajat Suomen Punaisen Ristin yleiskokoukseen 5.9.2020, 
joka toteutettiin etäyhteyksien kautta. Lapin piirin osastot kokoontuivat kokoustamaan 
Santa Claus Hotellin kokoustiloihin Rovaniemelle. Kokouksessa osaston virallisina 
edustajina toimivat Tarja Tenhunen, Anneli Hermanoff ja Jenni Similä. Yleiskokous 
hyväksyi Suomen Punaiselle Ristille uuden strategian ja toimintalinjauksen vuosille 
2021–2023: ”Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa luottamusta.” 
 
Osastostamme osallistui edustajat myös Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin 
vuosikokoukseen, joka pidettiin 13.6.2020 SPR Lapin piirin koulutus- ja kokoustiloissa 
Lähteentiellä, Rovaniemellä. Osaston viralliset kokousedustajat olivat Tarja Tenhunen, 
Ainomaija Rantaniemi, Ville Autti, Jenni Similä ja Sari Junttila. COVID-19-tilanteen takia 
kokoukseen osallistuivat vain viralliset edustajat, perinteistä järjestöseminaaria ei 
järjestetty. 
 
Osastomme täytti 70-vuotta 27.9.2020 ja COVID-19-tilanteen takia osaston hallitus päätti 
siirtää osaston merkkipäivän juhlistamisen myöhempään ajankohtaan. 
 
Nälkäpäiväkeräys järjestettiin COVID-19-tilanteen turvaohjeistukset huomioiden. 
Keräyskeskus sijaitsi Rovaniemen Prisman aulassa ja keräysjohtajana toimi Anneli 
Hermanoff. Nälkäpäiväkeräys toteutettiin perinteisenä lipaskeräyksenä, jonka lisäksi 
osasto perusti nettikeräyslippaita. Keräystulos oli 3794,83 € ja nettilippaiden tulos 550,00 
€. Yhteensä keräystulos oli siis 4399,83 €. Nälkäpäivän keräyksen haasteena on 
edelleen kerääjien määrän vähentyminen.  
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II  OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA 
PAIKKAKUNNALLA 

 
 

Sääntömääräinen järjestötoiminta 
 

Osaston hallituksessa oli toimintakaudella 2020 puheenjohtajana Tarja Tenhunen, 
varapuheenjohtajana Ainomaija Rantaniemi, jäseninä Sari Junttila, Ville Autti, Jenni 
Similä ja Anneli Hermanoff. Kokousten sihteerinä on toiminut Anneli Hermanoff.  
 
Rahastonhoitajana on toiminut Ville Autti ja varsinaisena toiminnantarkastajana Sari 
Hunnakko. Osaston nimenkirjoittajina oli toimintavuoden 2020 aikana Tarja Tenhunen, 
Ainomaija Rantaniemi sekä Ville Autti. 
 
Sääntömääräiset kokoukset on pidetty eli kevätkokous 24.6.2020 ja syyskokous 
23.11.2020. Osaston hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2020 aikana ja 
kokouksista laadittiin yhteensä 79 pykälää. 
 

Vuoden 2020 osaston toimi -ja yhteyshenkilöt 
 

Sihteeri Anneli Hermanoff 

Kotimaanavun yhteyshenkilö Tarja Tenhunen 

Valmiuden yhteyshenkilö Sari Junttila 

Tiedottaja Tiina Koivuranta 

Jäsenmestari Anneli Hermanoff 

Keräysjohtaja Anneli Hermanoff 

Ensiapuryhmänjohtaja Ainomaija Rantaniemi 

Ensiapukoordinaattori Ville Autti 

Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta Jenni Similä 

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö Jenni Similä 

Terveyden edistämisen yhteyshenkilö Päivi Niininen 

Kotoutumisen tuen yhteyshenkilö Nina Ekonoja ja Jenni Similä 

Veripalvelun yhteyshenkilö Tarja Tenhunen 

OMA-pääkäyttäjä Ville Autti 

Tietosuojayhteyshenkilö Tarja Tenhunen 

 
Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 

 
Vuoden 2020 jäsenmäärä oli 391 (31.12.2020). Osasto ei järjestänyt COVID-19-tilanteen 
takia osaston yhteisiä virkistystapahtumia eikä aktiivista jäsenhankintaa toteutettu. 

 
Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen 

 
Kaikissa osaston järjestämissä tapahtumissa on toimittu Punaisen Ristin 
toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä tehty tunnetuksi Punaisen Ristin toimintaa omalla 
alueellamme. Sisäinen tiedotus on hoidettu pääasiassa sähköpostilla, WhatsApp-
viesteillä, tekstiviesteillä sekä paikallislehti Uuden Rovaniemen ilmoituspalstoilla. 
 
Osastolla on ollut vuoden 2020 aikana omat RedNet-sivut, OMA Punainen Risti -sivut, 
Facebook-sivut ja Instagram-tili. Osaston tiedottajana on toiminut Tiina Koivuranta. 
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Lisäksi osaston hallituksella ja toimintaryhmillä on oma WhatsApp-ryhmä.  Osaston 
ensiapuryhmällä on ollut vuoden 2020 aikana käytössä Hupsis-päivystystietokanta, joka 
on toiminut erityisesti ensiapupäivystäjien rekrytointi- ja tiedottamiskanavana. Osaston 
omat nettisivut sekä some-kanavat ovat lisänneet hyvin tietoisuutta osaston toiminnasta, 
ja sen kautta on tullut myös uusia jäseniä sekä ensiapupäivystysten ja -kurssien 
tarjouspyyntöjä.  
 
Osaston monikulttuurisuustoiminnalla on ollut vuoden 2020 aikana käytössä oma 
Facebook-sivu sekä Instagram-tili, joita on päivittänyt Nina Ekonoja. 
 

Osaston antama kotimaan apu 
 

Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto ei antanut osaston omista varoista 
kotimaanapua vuoden 2020 aikana. 
 

Osaston sisäinen yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden ylläpito 

Toimintaryhmien vetäjät ovat rekrytoineet uusia jäseniä ja pyrkineet omalta osaltaan 
jäsenistön hyvinvoinnin ja virkistyksen ylläpitämiseen. Osasto on muistanut vuoden 2020 
aikana osaston aktiivisia toimijoita heidän merkkipäivinään. Osaston muita jäseniä on 
muistettu onnittelukortilla. 
 
Osaston hallitus on myöntänyt seuraavat huomionosoitukset vuoden 2020 aikana:  
 
Aktiivimerkit: Tuija Korkalo, Kristiina Kemppinen, Jenni Similä, Hellevi Salmela, Aada 
Luomajoki, Eeva Risku, Kaija Mäntyniemi, Tiina Lehmuskoski ja Tiina Koivuranta 
 
Harrastemerkit: Heli Vähäkangas, Merja Niva, Sonja Alasalmi, Miia Alatalo, Marko Ekola, 
Laura Hast, Sari Junttila, Ulla-Maija Karjalainen, Leena Kekäle, Satu Martin, Sirke 
Piirainen, Ulla Portaankorva, Kari Roslöf, Sanna Tauriainen, Ruusu Vuolli ja Marjo Laiho 
 
Vuonna 2020 osaston hallitus ei ole hakenut ansiomerkkejä ja -mitaleita myönnettäväksi 
osaston vapaaehtoisille. 
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III OSASTON VAPAAEHTOISTOIMINNAT 
 
 

Ensiapu-, valmius- ja terveyspalvelutoiminta 
 
Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen osaston ensiapuryhmänjohtajana on toiminut 
vuonna 2020 Ainomaija Rantaniemi ja ensiapukoordinaattorina Ville Autti. Vuosi oli hyvin 
poikkeuksellinen edelliseen verrattuna, koronapandemian vaikutukset ylsivät myös 
ensiapuryhmätoimintaan voimakkaasti. Ensiapuryhmässä oli vuonna 2020 aktiivisia 
vapaaehtoisia toimijoita noin 20 henkilöä, joista kaikki olivat ensiapupäivystys-
oikeudellisia. 
 
Ensiapuryhmä oli järjestämässä ensiapupäivystyksiä eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin 
vuoden 2020 aikana. Ensiapupäivystyksiä vuonna 2020 oli yhteensä viisi kappaletta, 
yhteensä 39 tuntia. Kaikki ensiapupäivystykset toteutettiin Rovaniemen alueella. 
Ensiapupäivystyksissä autettuja oli vuonna 2020 yhteensä kuusi henkilöä, joista 
jatkohoitoon ohjattuja oli yksi henkilö. 
 
Ensiapuryhmän harjoitukset järjestettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 19 kertaa. 
Harjoitukset järjestettiin pääasiassa etäyhteydellä Teamsin välityksellä harjoituksia 
järjestettiin myös Rovaniemen Kansalaistalossa Rovakadulla ja SPR Lapin piirin 
koulutustiloissa Lähteentiellä. Harjoituksissa syvennettiin ryhmäläisten 
ensiapuosaamista. 
 
Osaston ensiapuryhmä osallistui SPR Lapin piirin järjestämään ensivastetoiminnan 
pilottiin. Ensiapuryhmästä osallistui neljä henkilöä Lapin piirin järjestämälle 
ensivastekurssille, joka järjestettiin Rovaniemellä tammi-helmikuun aikana. Kurssin 
lisäksi osaston ensivastekoulutetut ovat osallistuneet Lapin piirin järjestämiin 
ensivasteharjoituksiin viisi kertaa vuoden 2020 aikana. Ensivastetoiminta toimii 
ensiapuryhmän alaisuudessa, mutta toiminnasta osastossa vastaa Ville Autti. SPR Lapin 
piiri on tukenut toiminnan aloittamista osastossa niin taloudellisesti kuin 
koulutuksellisesti. 
 
Ensiapuryhmä on käyttänyt ensiapupäivystyksistä, -harjoituksista ja -koulutuksista 
tiedottamiseen Hupsis –palvelua sekä WhatsApp-ryhmää. Rovaniemen osastossa toimi 
vuoden 2020 aikana kaksi koulutettua ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa (ETK). 
Osaston omat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat järjestivät vuonna 2020 kolme 
HÄTÄEA-kurssia ja yhden EA 1 –kurssin, joissa koulutettuja oli yhteensä 55 henkilöä. 
Tämän lisäksi vuonna 2020 järjestettiin yksi ensiapuaiheinen koulutus paikallisen 
yrityksen henkilökunnalle, johon osallistui 15 henkilöä. 
 
Osaston ensiapuryhmälle hankittiin joulukuussa 2020 uusi päivystyspalveluauto. Auto on 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän entinen ambulanssi merkiltään Mercedes-Benz 
Sprinter ja vuosimallia 2012. Entinen, useita vuosia hyvin palvellut päivystyspalveluauto 
myytiin yksityiselle rovaniemeläiselle ostajalle, jonka rinnalla se jatkaa eläkepäiviään 
avustavissa tehtävissä vapaaehtoisen palokunnan toiminnassa. Uuden auton ostoa ja 
vanhan auton myyntiä on koordinoinut osaston hallitus sekä sen valtuuttamat henkilöt. 
 
Osaston hälytysryhmän jäseniä toimi viranomaisten tukena etsinnöissä ja muissa 
tukitehtävissä vuonna 2020 yhteensä 15 kertaa. Hälytysryhmällä on käytössä OHTO-
järjestelmä, jonka kautta tieto hälytyksistä tulee ryhmäläisille tekstiviestinä. Osastosta on 
kirjautunut OHTO:on yhteensä 27 hälytysryhmän jäsentä. Osaston hälytysryhmäläiset 
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osallistuivat Lapin Vapepan järjestämiin koulutuksiin ja osaston edustaja osallistui 
vuoden 2020 aikana Vapepan Rovaseudun paikallistoimikunnan kokouksiin. 
 
Ensiapuryhmä jäseniä osallistui SPR Lapin piirin vuosikokoukseen, osaston kevät- ja 
syyskokouksiin, muihin osaston järjestämiin tapahtumiin sekä Nälkäpäiväkeräykseen. 
 
Osaston päihdetyö toimii ensiapuryhmän alaisuudessa ja toiminnan vetäjänä on Tani 
Savolainen. Päihdetyön vapaaehtoiset ovat jalkautuneet koulujen päättäjäis-
viikonloppuna kaupungille, muutoin koronatilanteen vuoksi toiminta on ollut tauolla. 
 
Ainomaija Rantaniemi 
Ensiapuryhmänjohtaja 
 
 

Pakolais-, maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustoiminta 
 

Rasisminvastainen viikko 2020 
 
Monikulttuurisen toiminnan vuoden päätapahtuma on rasisminvastainen viikko, joka 
toistuu vuosittain samalla viikolla kuin YK:n kansainvälinen päivä rotusyrjinnän 
poistamiseksi 21.3. Kaikki viikon yleisötilaisuudet peruttiin koronatilanteen vuoksi. 
Rasisminvastainen kampanja toteutettiin osaston sosiaalisen median kanavissa 
(Facebook, Instagram) vaikuttamiskampanjana Nina Ekonojan hienolla panostuksella.  
 
LäksyHelppi 
 
Aikuisille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu LäksyHelppi -kerho jatkoi 
toimintaansa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin aikuisten perusopetuksen kanssa. 
LäksyHelppi siirtyi syksyllä Rovalaan samalla kun opetuksen järjestäjä vaihtui. 
Vapaaehtoiset neuvoivat tukea tarvitsevia opiskelijoita oppitunnin aikana luokassa, mikä 
oli jo aiemmin todettu toimivaksi toimintamalliksi. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollista 
jäädä oppitunnin jälkeen kysymään apua läksyissä. Kevätkaudella 2020 LäksyHelppiä 
tarjottiin viikoittain, kunnes toiminta keväällä keskeytettiin. Lokakuun lopussa toiminta 
käynnistettiin Rovalassa, mutta koronarajoitusten takia LäksyHelppi ehdittiin toteuttaa 
Rovalassa vain yhden kerran.  
 
Syksyllä kokeiltiin myös LäksyHelpin toteuttamista etänä Teams-alustalla yhdessä 
Rovalan kanssa kolmen vapaaehtoisen voimin kerran viikossa. Läksyissä neuvominen 
etänä oli odotetusti haastavaa, koska vapaaehtoisilla ei ollut etukäteistietoa opetuksessa 
käsitellyistä asioista tai opetusmateriaaleja käytössään. Etäyhteyksien kautta toteutettu 
LäksyHelppi-kokeilu jatkui syksyllä viikoittain, mutta toiminta tavoitti vain yksittäisiä 
opiskelijoita. Vuoden aikana koko LäksyHelppi-toiminnassa oli mukana yhteensä kuusi 
vapaaehtoista. 
 
Arjen apu 
 
Arjen apu -ryhmässä parina toimivat vapaaehtoiset sitoutuvat 1–4 tapaamiskertaan 
pakolais- tai turvapaikanhakijaperheen kanssa. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi 
autettavan perheen kotona, ja nimensä mukaisesti toiminnan tarkoitus on helpottaa 
sopeutumista uuteen ympäristöön perehdyttämällä tavallisiin arkisiin asioihin. 
Toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kaupungin maahanmuuttaja-
sosiaalityön kanssa.  
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Lapin piiritoimisto järjesti Rovaniemellä yhdessä kaupungin maahanmuuttajasosiaalityön 
kanssa infotilaisuuden pakolaisuudesta, jota hyödynnettiin uusien vapaaehtoisten 
rekrytoimisessa Rovaniemen osastoon. Syksyllä 2020 Arjen Apu -ryhmään koulutettiin 
viisi vapaaehtoista ja sovittiin yhteisistä toimintakäytännöistä kaupungin kanssa. 
Toiminnan varsinainen aloitus lykkääntyi kuitenkin seuraavalle vuodelle. Toiminnalle on 
myönnetty Hyväpäivä-avustusta 300 euroa.  
 
Vuoden 2020 muut tapahtumat 
 
Monikulttuurinen toiminta eli hiljaiseloa alkuvuonna 2020. Monikulttuurisen toiminnan 
vapaaehtoiset osallistuivat ystävätoiminnan ystävänpäivän 14.2. tapahtumaan 
Kauppakeskus Revontulessa sekä Nälkäpäiväkeräykseen.  
 
Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten kuukausitapaamisia alettiin järjestää keväällä 
2020. Ennen koronaviruksen leviämisen aiheuttamien poikkeusolojen alkamista 
tapaamisia ehdittiin järjestää kahdesti ja poikkeusolojen aikana etäyhteyksin kahdesti.  
 
Viestintä 
 
Osaston monikulttuurisen toimintaryhmän tapahtumista on viestitetty sähköpostilla, Oma 
Punainen Risti -alustalla, Instagramissa (spr_roimoku), Facebookissa (SPR 
Monikulttuurinen toiminta Rovaniemi), WhatsApp-ryhmässä sekä Uusi Rovaniemi -
lehdessä. 
 
Tapahtumiin ja toimintoihin osallistujat ovat maahanmuuttajia, vastaanottokeskuksen 
asiakkaita, kiintiöpakolaisia, vaihto-opiskelijoita sekä kantasuomalaisia.  

 
 
Hyvinvointi- ja sosiaalitoiminta 

COVID-19-pandemia vaikutti ystävätoimintaan merkittävästi vuonna 2020. Aktiivisesti 
ystävätoiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten määrä laski hiukan noin 30 
vapaaehtoiseen. Ystävätoiminnan koulutuksia ei toteutettu Rovaniemellä vuoden 2020 
aikana, jonka vuoksi uusia vapaaehtoisia ei saatu mukaan toimintaan. Lähikontakteja 
erityisesti riskiryhmien kanssa on vältetty, eikä ystävätoiminnassa ole pystytty 
toteuttamaan vierailuja esimerkiksi palvelutaloihin. Ystäviä on kannustettu tapaamaan 
ulkona tai pitämään yhteyttä ystäväasiakkaisiin puhelimitse silloin, kun kasvokkainen 
tapaaminen ei ole ollut turvallista.  

Ystävänpäivä 2020 

Ystävänpäivätapahtumassa esiteltiin ystävätoimintaa kauppakeskus Revontulessa 
14.2.2020. Vapaaehtoiset ja ohikulkijat askartelivat tapahtumassa noin 30 
ystävänpäiväkorttia, jotka toimitettiin Jokkakallion palvelukotiin ystävätoiminnan 
tervehdyksenä.  
 
Ystävävälitys 2020 
 
Ystävävälitys vastaanottaa ystäväpyynnöt sähköpostitse ja puhelimitse, haastattelee 
vapaaehtoiset sekä asiakkaat, yhdistää asiakkaan ja vapaaehtoisen ystäväpariksi. 
Loppuvuodesta 2020 Rovaniemen osaston ystävävälitykseen perehdytettiin toinen 
ystävävälittäjä Eeva Helameri toiminnassa pitkään mukana olleen Tuija Korkalon 
työpariksi. Vuoden 2020 aikana ystävävälitys ei ole yhdistänyt uusia ystäväpareja eikä 
uusia vapaaehtoisia koulutettu. Yhdistettyjä ystäväpareja oli 14 kappaletta, ja ystävät 
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tapasivat kaikkiaan yhteensä yli 350 kertaa. Ystäväpyyntöjä otettiin puhelimitse ja 
sähköpostitse vastaan 16 kappaletta vuonna 2020.  
 
Varaisovanhempitoiminta 
 
Varaisovanhempitoiminta jatkui nyt kolmatta vuotta. Varaisovanhempien toimintaa 
koordinoivat Merja Niva ja Tuula Repo. Toimintaa esiteltiin elokuussa MLL:n kanssa SPR 
Lapin piirin toimistolla. Syksyllä toimintaan perehdytettiin kaksi uutta vapaaehtoista. 
Vuoden loppuun mennessä toiminnassa oli kahdeksan varamummoa ja yksi varapappa. 
Asiakkaina olevissa lapsiperheissä oli 23 alle 15-vuotiasta lasta.  
 
Vuoden aikana varaisovanhemmilla ja perheillä oli yhteensä 135 tapaamista. Koko 
toiminnan aikana on haastateltu yhteensä 23 perhettä, joista vuoden 2020 lopussa 
edelleen varaisovanhempaa odotti seitsemän perhettä. Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi 
vertaistapaamista, joihin osallistui neljästä seitsemään vapaaehtoista. Korona vaikutti 
tapaamismääriin ja yhteisiin tilaisuuksiin. Useat varaisovanhemmat ovat soittaneet 
lapsille kevään, kesän ja syksyn aikana. Varaisovanhempitoiminnan vapaaehtoisia 
osallistui myös muihin tapahtumiin muun ystävätoiminnan mukana. 
 
Ystävien kuukausitapaamiset 
 
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tapasivat kuukausitapaamisissa yhteensä viisi kertaa. 
Tapaamisiin osallistui viidestä kahdeksaan vapaaehtoista. Keväällä tapaamisia ei 
järjestetty kokoontumisrajoituksista johtuen. Syyskauden kuukausitapaamisista yksi 
peruttiin tapaamisrajoituksista johtuen. Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia, keskusteltiin 
koronan vaikutuksista ja toimintaohjeista ja suunniteltiin toteutettavia tapahtumia.  
 
Punaisen Ristin Joulukahvila 2020 
 
Rovaniemen osaston ystävätoiminnan vapaaehtoiset järjestivät Tokmannin tuella 
joulukahvilan aatonaattona 23.12.2020. Vapaaehtoiset tarjoilivat ulkona Koskikadulla 
lämmintä glögiä ja joulupipareita, ja kuuden aktiivisen vapaaehtoisen voimin tavoitettiin 
noin 50 ohikulkijaa, joista moni jäi juttelemaan vapaaehtoisten kanssa. Tapahtuma ja 
SPR Rovaniemen osasto sai kampanjalla myös näkyvyyttä paikallisessa ja 
valtakunnallisessa mediassa.  

 
 
Muu vapaaehtoistoiminta 

 
Osastolla ei ole ollut muuta vapaaehtoistoimintaa vuoden 2020 aikana. 
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IV ERITYISPALVELUT 
 
Rovaniemen osastolla ei ole ollut erityispalveluita toimintavuoden 2020 aikana. 
 
 
 
V TALOUS 
 
Kokonaistuotot: 12 216,29 € 
Kokonaiskulut: 16 172,65 € 
 


