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[0:00:00] Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván  

 

Tämän alueen hulevedet sitten purkautuvat tänne Männikön alueen puolelle tästä sitten 

tämän Hämeentien alitse, ja siihen on sitten tehty hulevesimerkintä tuohon kohtaan sen 

takia, että ELY-keskus sitä edellytti. Alueella on asuinpientaloja täällä ihan keskelläkin tätä 

teollisuusaluetta, ja heidän toiveestaan sitten näitä suojavyöhykkeitä on tässä prosessin 

aikana hieman kasvatettu kuten täälläkin, ja sinne on laitettu sitten istuttamisvelvoite. Eli 

näin, lyhykäisyydessään, tämän kaavan pääkohdat.  

 

[0:00:41] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Hyvä, kiitoksia. Ja sitten tästä avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten 

keskustelu päättyy, ja mennään päätösehdotukseen. Onko siitä? Ei keskusteluta, joten 

päätösehdotus on hyväksytty ja asialistan kohta loppuun käsitelty. Ja sitten siirrytään 

asialistan kohtaan 25: ABC-alueen liikenneyhteydet / kiertoliittymä, vuoden 2022 

investointiohjelman määrärahamuutos. Ja tässä sitten tosiaan, meillähän on tämän vuoden 

talousarviossa tähän kiertoliittymään tehty määrärahavaraus, mutta kustannukset ovat 

nousseet, ja sen takia tähän haetaan lisämäärärahaa, ja tämä muutos on tarkoitus huomioida 

sitten talousarvion ensimmäisen muutoksen yhteydessä. Herättääkö tämä jotakin 

kysymyksiä tai keskustelua? Avaan keskustelun. Ei herätä; keskustelu päättyy, ja 

päätösehdotus on tullut hyväksyttyä, ja asialistan kohta loppuun käsitelty.  

Ja sitten päästään asialistan kohtaan 26: selvitys Akaan kaupungin erityisopettajien ja 

erityisluokanopettajien virkatarpeesta sekä esitys vakinaistettavista viroista. Ja tästä asiaa 

esittelee Virve Jämsén. Ole hyvä. 

 

[0:02:50] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

Kokeillaanpa uudestaan. Eli tosiaan: kartoitettu on erityisopettajavakanssit ja 

erityisluokanopettajavakanssit, ja ne on tarkasteltu omina kokonaisuuksinaan, ja myöskin ne 

tulevaisuuden tarpeet. Ja oppilasmääräennusteiden ja meidän opetuksen järjestämiselle 

asetettujen velvoitteiden perusteella on todettu, että meillä on muutostarpeita siinä. Uusia 



vakansseja ei ole esitetty, vaan kaikki nämä vakanssit, joiden vakinaistamista esitetään, niin 

ne tehtävät ovat nytkin meillä käytössä.  

Meillä laaja-alaisia erityisopettajavakansseja on hyvin. Niissä tarve on yhdelle määräaikaiselle 

täytölle johtuen meidän tämänhetkisestä kouluverkkorakenteestamme. Ja se sisältää 

tosiaan, esitys, sen yhden kolmevuotisen, määräaikaisen täytön. Sen sijaan 

erityisluokanopettajan vakansseja vakituisesti täytettynä on vain kaksi. Meillä on 

määräaikaisesti täytettyjä vakansseja kuitenkin enemmän. Näitä on muutama pitkäaikaisesti 

täytetty vakanssi ja sitten loput ovat sellaisia, jotka on täytetty lukuvuoden loppuun asti. Ja 

niissä nähdään, että se tarve on pysyvä. Ja siltä osin esitetään niiden määräaikaisten 

vakanssien vakinaista täyttöä sen mukaisesti, miten ne nyt tällä hetkellä määräaikaisesti on 

täytetty. Eli jos vakanssin määräaikainen täyttö päättyy tänä keväänä, niin silloin esitys on, 

että se täytetään vakinaisesti elokuusta 2022 alkaen, mutta sitten niissä, joissa on pitempi 

määräaikaisuus, niin ne voidaan toki tietysti vakinaistaa vasta siinä vaiheessa, kun se 

määräaikainen täyttö päättyy.  

 

[0:04:58] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

No niin, kiitoksia. Olisiko vs. sivistysjohtajalle joitain kysymyksiä asiaan liittyen? Mervi 

Pulkkinen, ole hyvä.  

 

[0:05:12] Valtuutettu Mervi Pulkkinen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Sivistysjohtajalle tietysti kysymys. Eli tämä erityisluokanopettajan viran 

määräaikaisuuden peruste, eli kertaatko vielä, mikä tulee tämän viran määräaikaiseksi 

perusteeksi. Ja sitten tietysti se asiantuntija-arvio, eli jos siellä on jonkinnäköistä tarkastelua 

koululaisten määrän vähenemisestä, niin arvioitko, että erityisluokanopettajan tarve samassa 

suhteessa vähenee? Kiitos. 

 

[0:05:45] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

Eli kysymys siitä määräaikaisuudesta. Tarkoititko sitä erityisopettajan määräaikaista 

vakanssia? Joo. Se on sinne itse asiassa, pykäläteksteihin, kirjoitettukin siitä perusteesta, eli 

sen määräaikaisuuden peruste käytännössä on se, että meillä on uuden alakoulun 

valmistuminen aikataulutettu, ja tavallaan nyt, kun on useampia yksiköitä, niin opetuksen ja 

tuen järjestäminen edellyttää useampaa vakanssia. Ja sitten, kun me menemme isompiin, 

vähälukuisesti, tai vähempään määrään yksiköitä, niin silloin katsotaan, että sitä tarvetta ei 

enää ole. Eli peruste on se palveluverkon uudistaminen ja oppilasmäärän väheneminen.  

Ja sitten erityisluokanopettajien vakanssitarpeessa en näe sellaista vähenemistä johtuen 

siitä, että tällä hetkellä valtakunnallisesti on kehittämissuuntaus senkaltainen, että 

tarkastellaan sitä, minkälaisella vakanssitaustalla olevilla opettajilla, erityisopettajilla, on 



mahdollisuus ja kelpoisuus antaa erityistä tukea. Ja nyt se erityisopettajien erityisen tuen 

järjestäminen, tai heidän erityisen tuen antaminen, on nyt tällä hetkellä valtakunnallisesti 

tarkastelussa. On vaikea vielä arvioida sitä, että mikä se lopputulema siinä on, mutta ne 

erityisluokanopettajien vakanssit joka tapauksessa tulevat mahdollistamaan sen, että se 

erityinen tuki voidaan järjestää joko siellä erillisessä luokassa, erityisluokassa tai –ryhmässä, 

tai sitten myös yhteisopettajuutena, samanaikaisopetuksena. Ja silloin 

erityisluokanopettajien vakanssit ovat turvallinen vaihtoehto sen tuen järjestämiseen: silloin 

me emme joudu pohtimaan sitä, että minkälaisella vakanssilla ja kelpoisuudella oleva 

opettaja meillä voi mitäkin tukea antaa.  

 

[0:08:17] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Sitten, onko muita puheenvuoropyyntöjä asiaan liittyen? Ei ole. Päätösehdotushan on, että 

asia saatetaan valtuustolle tiedoksi, ja näin tapahtuu, eli päätösehdotus hyväksytty, ja 

asialistan kohta loppuun käsitelty. Ja sitten päästään asialistan kohtaan 27. Vähän samaa 

teemaa. Selvitys Akaan kaupungin koulunkäynninohjaajien ja henkilökohtaisten avustajien 

vakansseista sekä koulunkäynninohjaajavakanssien vakinaisesta täyttötarpeesta. Ja tässäkin 

Virvelle ensimmäinen puheenvuoro. Ole hyvä.  

 

[0:09:00] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén 

 

Kiitos. Tarkastelu on tehty siis myös koulunkäynninohjaajien ja henkilökohtaisten avustajien 

vakansseista. Meillä on elokuussa 21 käynnistynyt oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen 

hanke, jossa osana sitä hanketta tavoitteena on myöskin uudistaa koulunkäynninohjaajien ja 

henkilökohtaisten avustajien mitoitusta, ja selkeyttää sitä käyttöä. Ja tässä nimenomaan 

tarkoituksena, tässä uudistuksessa, on lisätä oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sen tuen 

saatavuudessa parantaa sitä tuen järjestämisen laatua ja edistää hyvinvointia niin oppilaiden 

kuin henkilöstönkin osalta. Meillä on vakinaisesti täytettyjä koulunkäynninohjaajan 

vakansseja tällä hetkellä 37, ja toinen mokoma on sitten niitä määräaikaisia, ja sen lisäksi 

vielä on 28 määräaikaisesti täytettyä henkilökohtaisen avustajan vakanssia. Ja tässä 

tarkastelussa on todettu, että koska ollaan aika mittavaa uudistusta tekemässä, niin on tosi 

haastavaa jotenkin kyetä näkemään ihan se lopullinen tarve. Ja siltä osin on päädytty siihen 

esitykseen, että tuo 18 koulunkäynnin ohjaajan vakanssia on niin kuin automaattisesti selvää, 

että sellainen tarve kaupungissa on. On oletettavaa, että se ei kuitenkaan ole niin kuin 

kokonaisuudessaan riittävä, mutta montako tarvitaan sen lisäksi, se on mahdollista tarkentaa 

seuraavan lukuvuoden aikana, ja täsmentää sitä. Siihen linkittyy AP-IP-toiminnan tarkastelu 

ja sen kehittäminen. Mutta näin ollen on tosiaan esitetty 18 vakanssin vakinaistamista ja 

lisäksi sitten henkilöstöjohtajalle oikeutta muuttaa sitten sivistysjohtajan esityksestä 

henkilökohtaisten avustajien vakansseja koulunkäynninohjaajan vakansseiksi, määräaikaisiksi 

vakansseiksi, tulevaksi lukuvuodeksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä käytänteellä pystytään 

huolehtimaan nykyistä paremmin siitä, että niiden oppilaiden, jotka tarvitsevat 

henkilökohtaisesti ohjausta ja avustusta, se on järjestettävissä riippumatta siitä, että 

yksittäiselle työntekijälle tulee erilaisia esteitä tehdä sitä työtä. Ja vahvistaa kouluissa myös 



tiimityöskentelyä ja sitä kautta tukea myös työssä jaksamista. Eli kyse on nimenomaan 

oppilaiden ohjauksen tuen tarpeen ja siihen tuen tarpeeseen vastaamiseen - ja sen 

parantamisesta. Ja nämä olivat nyt ehkä ne keskeiset esitykset siitä.  

 

[0:12:36] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

No niin, kiitoksia. Ja sitten, onko tähän asiaan sivistysjohtajalle kysymyksiä? Janita Puomila, 

ole hyvä.  

 

[0:12:51] Valtuutettu Janita Puomila 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin Virvelle iso, iso kiitos siitä, että on saatu nämä selvitykset ja 

mennään huomattavasti paljon parempaan suuntaan, mitä on aiemmin oltu. Tuota, sellainen 

kysymys tuli vielä mieleen, että kuinka pian me saamme nämä paikat auki, kun tämä päätös 

saadaan tehtyä?  

 

[0:13:14] Vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén  

 

No, itse asiassa tänään on viilattu Exceliä valmiiksi sen suhteen, tarkistettu, että meillä on 

oikeat vakanssinumerot, ja mihin kouluihin, yksiköihin ne kohdentuvat. Ja ensi viikolle on 

kalenteroitu kaikkien rehtoreiden kanssa koulukohtaiset palaverit, joissa käydään läpi se 

kunkin koulun ohjaajatarve perustuen niiden oppilaiden tuen tarpeisiin ja AP-IP-toiminnan 

järjestämiseen ja niin edelleen. Eli siltä osin näen, että ensi viikon aikana saadaan – ja 

vakinaisia vakansseja saadaan varmasti, ne jo nopeamminkin, eli mahdollisesti, mikäli kaikki 

etenee suunnitelmien mukaan, niin niitä on mahdollisuus saada jo tällä viikollakin 

mahdollisesti auki, mutta viimeistään sitten ensi viikolla, ja sitten ne määräaikaiset, 

esimerkiksi, esitykset siitä, että muutetaan joitain koulunkäynninohjaajan vakansseja, 

anteeksi, henkilökohtaisen avustajan vakansseja koulunkäynninohjaajan vakanssiksi, niin ne 

on tarkoitus tavallaan kartoittaa kokonaisuudessaan ensi viikon alussa, keskiviikkoon 

mennessä, rehtoreiden kanssa läpi niin, että muodostuu se kokonaisuus ja esitys, joka 

henkilöstöjohtajalle sitten siitä muutoksesta tehdään. Ja se, mitä unohdin tuossa 

aikaisemmin sanoa, niin tämä kokonaisuus on luonnollisesti tarkoitus hoitaa olemassa 

olevien määrärahojen puitteissa, eli talousarvioon sisältyvien henkilöstömäärärahojen 

varassa. 

 

[0:14:54] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 Hyvä. Kiitoksia. Sitten, onko – on muita puheenvuoropyyntöjä. Sami Rajala, ole hyvä. 

 



[0:15:07] Valtuutettu Sami Rajala 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia Virvelle ja puheenvuorossa ei ole kysymystä, vaan ainoastaan 

kiitosta tosiaan Virvelle. Tätä ovat valtuutetut toivoneet, tätä selvitystä, mikä kahdessa 

edellisessä pykälässä oli, vuosikaudet, ja nyt on sellainen saatu, ja luulen, etten ole ainoa, 

joka tässä on niin kuin tyytyväinen tähän lopputulokseen, että toivotaan, että tätä arviointia 

jatketaan vielä tulevinakin vuosina. Tässä on ollut suuri tällainen epätietoisuuden tila 

määräaikaisten käytössä sekä tietysti tästä avustajien määrästä ylipäätäänsäkin, eli 

toivotaan, että tästä asiasta pidetään skarpisti kiinni myös jatkossa. Tämä oli ainoa asia, 

minkä minä halusin tähän sanoa, että kiittelen kovasti. Kiitoksia.  

 

[0:15:47] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Näin. Sitten, oliko vielä asiaan kysymyksiä? Ei ilmeisesti, elikkä siirrytään päätösehdotukseen. 

Eli hallitus esittää täällä, että selvitys saatetaan valtuustolle tiedoksi, ja näin tehdään, eli 

päätösehdotus hyväksytty, ja asialistan kohta loppuun käsitelty.  

Ja sitten päästään asialistan kohtaan 28: eronpyyntö luottamustoimesta / Marlena Weck. Ja 

siellä on kaksikohtainen päätösehdotus. Eli Marlena Weck hakee eroa 

perusturvalautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton, poismuuton, vuoksi, ja 

kaksikohtainen päätösehdotus. Eli kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1. myöntää 

Marlena Weckille eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä. Myönnettäneen ero. Ero 

myönnetty. Ja kohta 2: valitsee perusturvalautakuntaan jäsenen. Ja tästä sitten ehdotuksia. 

Heli Einola-Virtanen.  

 

[0:17:02] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

 Kiitos, puheenjohtaja. Esitämme tilalle: Sirkku Laine. 

 

[0:17:08] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 Sirkku Laine esitetty. Onko muita esityksiä? Ei ole, eli Sirkku Laine valittu.  

Ja näin ollen asialistan kohta loppuun käsitelty, ja siirrytään asialistan kohtaan 29: Akaan 

kaupungin strategia / toimenpideohjelmat vuosille 2021-2022, seuranta tilanteessa 12/2021. 

Ja siellä on nyt sitten kaikki ohjelmat liitteenä, eli henkilöstökertomus, sivistysohjelma, 

hyvinvointiohjelma ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma. Ja täällä päätösehdotus on, 

että nämä merkitään tiedoksi. Herättääkö tämä keskustelua, kysymyksiä? Ei herätä, joten 

merkitään nämä mainitut ohjelmat sitten tiedoksi, ja asialistan kohta loppuun käsitelty. 

Sitten päästään asialistan kohtaan 30: Akaan kaupungin tasapainottamistoimenpiteet 2020-

2024 / seuranta 2020-2021. Ja täällä sitten on näitä selvityksiä tehty, kuinka asioissa on 



edetty, ja tämäkin on valtuustolle tiedoksi. Herättääkö tämä keskustelua? Keskustelu alkaa. 

Ei herätä, eli keskustelu päättyy, ja asialistan kohta hyväksytty. Eli mennään seuraavaan, 

pykälä 31 sitten. Jatketaan samalla teemalla. Talouden tasapainottamisohjelman 2018 

seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2021. Täälläkin sitten tuo raportti on liitteenä, ja 

päätösehdotus on, että merkitään tämä tiedoksi. Tästä keskustelu. Ei keskusteluta, joten 

keskustelu päättyy, ja päätösehdotus tullut hyväksyttyä, ja asialistan kohta loppuun käsitelty.  

Sitten päästään asialistan kohtaan 32: valtuustoaloite. Palveluasumisen palvelusetelin arvon 

tarkistaminen. Ja tämä asia on sitten ollut tuolla perusturvalautakunnassa käsittelyssä, ja 

siellä on sitten asiaa selvitetty, ja valtuustolle ehdotetaan, että valtuusto toteaa asian 

loppuun käsitellyksi. Tässä keskustelu asiasta alkaa, päättyy. Ja päätösehdotus on tullut 

hyväksyttyä, ja asialistan kohta loppuun käsitelty. Päästään seuraavaan 

valtuustoaloitteeseen eli kohta 33: valtuustoaloite. Terveydenhuollon lähipalvelujen 

turvaaminen kiertävällä lääkäri-hoitaja-parilla. Tämäkin on ollut siellä 

perusturvalautakunnassa, ja täällä on laadittu sitten asiaan selvitystä, ja päätösehdotus tässä 

keskustelun pohjana. Keskustelu alkaa, päättyy. Ja päätösehdotus tullut hyväksyttyä, ja 

asialistan kohta loppuun käsitelty. Nämä kaksi asiaahan ovat sitten sellaisia, että ne siirtyvät 

Sote-alueen asioiksi sitten jatkossa. Ja näin olemme päässeet asialistalla kohtaan 34: muut 

asiat. Onko muita asioita? Täällä Heli Einola-Virtanen aloittaa.  

 

[0:21:25] Valtuutettu Heli Einola-Virtanen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Akaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän muutokset 27.4.2022 

alkaen. Valtuuston puheenjohtaja Heli Einola-Virtanen ja varapuheenjohtaja Timo Virtanen. 

Valtuustoryhmä: Heli Einola-Virtanen, Jussi Halme, Arttu Käpylä, Hannu Lius, Timo Virtanen 

ja Martti Laajoki, ja varavaltuutetut Tapio Kivistö, Elina Talonen-Ojanperä, Tero Mäki, Timo 

Räsänen, Martti Ekman ja Jarmo Väätäinen.  

 

[0:22:00] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Hyvä. Ja sinä olet sen varmaan hallintojohtajalle toimittanut, niin saadaan tuonne kirjoihin. 

Sitten, onko muita? Jaakko Leinonen, ole hyvä. 

 

[0:22:18] Valtuutettu Jaakko Leinonen 

 

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat sekä kokouksen seuraajat. Haluan 

kiittää niitä valtuutettuja, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, jotka ovat toimittaneet 

sidonnaisuusilmoituksen; se on julkaistu nyt Akaan kaupungin verkkosivulla – niin sanottu 

sidonnaisuusrekisteri, joka kuntalain mukaan meidän tulee julkaista. Ja ne, jotka kokevat, 

että asialle vielä tarvitsee tehdä jotain, niin tehkää. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous 

on 11.5. 



 

[0:22:48] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

No niin. Tämä sinne korvan taakse, jos vielä on asia hoitamatta. Sitten, onko muita ”muita 

asioita”? Atte Rantanen, ole hyvä. 

 

[0:23:09] Nuorisovaltuutettu Atte Rantanen 

 

Kiitos, puheenjohtaja. Pystynkö minä esittämään sellaisen avoimen kysymyksen, ja toivon, 

että joku pystyy vastaamaan. Liittyy siis kiinteistöjuttuihin.  

 

[0:23:19] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Nyt on tietysti se, että meillä ei ole tuo tekninen johtaja paikalla. Mutta meillä ei ollut – ei ole 

vs:kään paikalla, mutta esitä nyt kysymys, niin katsotaan jos tuo kaupunginjohtaja Antti 

vaikka vastaisi. 

 

[0:23:33] Nuorisovaltuutettu Atte Rantanen 

 

Joo. Esitän kysymyksen, että mitä tehdään Viialan vanhan yhtenäiskoulun keltaiselle 

rakennukselle ja mitä tehdään Viialan vanhalle terveyskeskukselle. Onko niille jotain 

suunnitelmaa, että miten niitä aletaan käyttää?  

 

[0:23:48] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 Antti, ole hyvä. 

 

[0:23:54] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Arvoisat valtuutetut, hyvät läsnäolijat. Ja kiitos, Atte, hyvästä kysymyksestä. Tämä Viialan 

vanha keskustan koulu, siinähän meillä on käynnissä hanke, jossa selvitetään koulun 

hyödyntämistä muun muassa viherkasvituotannossa, ja tällainen datacenter –toiminta, 

haetaan siinä tällaista synergiaa. Se selvitys on edelleen menossa, mutta selvitetään myös 

muita vaihtoehtoja ja katsotaan, mihin lopulta sitten päädytään. Viialan vanhan terkkarin 

osalta, siinä varmasti vaihtoehtona, aika realistinen vaihtoehto on se, että se tullaan 



laittamaan myyntiin. Mutta jos keksitään muitakin vaihtoehtoja, niin se on mahdollista, 

mutta myynti on aika todennäköinen vaihtoehto siinä. Toijalan terkkarin osalta se liittyy 

meidän kouluverkon uudistamiseen, ja siinähän meillä asia on vireillä sitten 

maakuntamuseon kanssa; käydään sitä keskustelua, että päästäänkö se purkamaan, ja siinä 

asiassa edetään nyt sitten tällaisen vaihekaavaratkaisun kautta, ja sen aikana katsotaan, 

miten siinä käy.  

 

[0:25:08] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

 No niin.  

 

[0:25:11] Nuorisovaltuutettu Atte Rantanen 

 

Okei. Onko, tuota – kiitos. Onko se vanhan terkkarin – onko se täysin toiminnallinen, tai onko 

siellä mitään silmä – sisäilmaongelmia tai näin edespäin, vai vaatiiko se jonkin 

peruskorjauksen sitten?  

 

[0:25:33] Kaupunginjohtaja Antti Peltola 

 

Kyllä varmasti tällainen, niin kuin meidän terkkareiden laajempi, pitkäaikainen käyttö vaatii 

mittavia peruskorjauksia, eli se on ihan selvä asia. Ja senpä takia muun muassa Viialan 

terkkarin osalta varmasti myyminen on yksi sellainen varteenotettava vaihtoehto, jota 

käydään läpi.  

 

[0:25:58] Puheenjohtaja Saila Kallioinen 

 

Näin. Onko sitten vielä muita ”muita asioita”? Ilmeisesti ei, eli kohta ”muut asiat” on loppuun 

käsitelty, ja näin ollen asialistan kaikki asiat on tullut käsiteltyä, joten kokous on päättynyt. 

 

 

 


