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1. Yleistä 
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe jatkoi liikunnanopetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä 
kohdemaassaan Tansaniassa vuonna 2014. LiiKe edisti liikunnan globaalikasvatusta urheiluopistoissa 
Suomessa. Liikunnan globaalikasvatus on koettu uudistavaksi tekijäksi kaikissa urheiluopistoissa ja se 
koettiin mielekkääksi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin toimesta. 

 

LiiKe toteutti neljää liikunnallista hanketta Tansaniassa joihin kaikkiin saatiin rahoitus Ulkoasiainministeriöstä. 
LiiKen suurin rahoittaja, Ulkoasiainministeriö on ollut tyytyväinen LiiKen ja sen yhteistyökumppaneiden 
saavutuksiin. Tästä osoituksena jatkuva tuki LiiKen hankkeille ja yhdistyksen käyttäminen esimerkkinä 
hyvästä hanketoteutuksesta ja -hallinnosta. 

 

LiiKe käyttää edelleen liikuntaa välineenä kohti kehitystä. Peruskoululiikunnan ja koulutuksen tukeminen 
on ollut LiiKen toiminnan kulmakivenä jo usean vuoden ajan ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. 

 

2. LiiKen hallitus, työntekijät ja hankekumppanit 
Vunna 2014 LiiKen hallituksen puheenjohtajana toimi Leena Harkimo. Varapuheenjohtajana oli Tiina 
Siivonen ja sihteerinä Ari Koivu (hallituksen ulkopuolelta). Muut vuoden 2013 hallituksen jäsenet olivat 
Tiina Apajalahti, Sari Nuotio, Juha-Matti Holopainen ja Milan Rantakari. Yhdistyksen taloudenhoitajana 
toimi Heikki Kahakorpi (hallituksen ulkopuolelta). 

 

Yhdistyksessä työskenteli vuoden aikana kuusi henkilöä. Katja Arpalo toteutti Kunnolla Tehty -kampanjassa 
tammikuusta kesäkuuhun, Maija Lanteri auttoi Tomi Louniota globaalikasvatusasioissa touko- syyskuussa 
jonka jälkeen hän aloitti äitiysloman. Yhdistyksen toiminnanjohtajajana jatkoi Ari Koivu, kirjanpidossa 
uutteroi Tor Lindborg. Syksyllä LiiKe nautti Jenna Toivakan vapaaehtoistyön hedelmistä neljän kuukauden 
ajan. Toimistolla työskenteli vuoden aikana 5 vapaaehtoista ja Tansaniassa oli vastaavasti 15 vapaaehtoista 
Suomesta ja Englannista. 

 

LiiKen yhteistyöjärjestöt Tansaniassa työllistivät kokopäiväisesti 13 hanketyöntekijää. LiiKen 
kokonaiskirjanpito Suomessa on hoidettu Rantalaisen kirjanpitopalveluissa, hankkeissa on oma kirjanpito 
Tansaniassa. 

 

LiiKen hankekumppaneina Suomessa ja Tansaniassa ovat toimineet mm. Suomen Valtakunnan Liikunta- 
organisaatio VALO, Liikunnan ja terveystiedon opettajien liitto LIITO, Sports Development Aid SDA, 
Tanzania Teachers’ Union ja British Council sekä Tansanian Opetus-,  Sisäasiain- ja Urheiluministeriöt. 

 

 
3. Kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19. toukokuuta 
ja syyskokous 17. marraskuuta. 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui viisi kertaa, 13. 
tammikuuta, 7. huhtikuuta, 9. kesäkuuta 8. 
syyskuuta sekä 3. marraskuuta. 

 

Kokouksissa käsiteltiin yleisiä yhdistykseen 
liittyviä asioita, mm. projektisuunnittelua, 
varainhankintaa, hankkeiden toteutusta, LiiKen 
tiedottamista ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa sekä 
yhteistyötä eri järjestöjen sekä valtion virastojen 
kanssa. Kokouksissa tiedotettiin hallitukselle myös 
LiiKen toiminnan saavutuksista. 

 
 
 

 
Räppärit Wakusiba ja Kalle Havumäki Mtwaran 

paikallisradiossa tekemässä ohjelmaa vammais- 

ten mahdollisuuksista Suomessa ja Tansaniassa. 



4. LiiKen toteuttamat hankkeet ja toiminnot 
 

4.1 Koulutusta liikunnalla yläasteille Singida -hanke 
Yhdistys sai vuonna 2012 kolmevuotisen rahoituksen yläkoulujen liikunnan tukemiseen tähtäävään 
hankkeeseen Keski-Tansanian Singidassa. Tavoitteena on myös kouluttaa 10-12 liikunnanopettajaa, jotka 
voivat kouluttaa epäpäteviä opettajia eri kouluissa. Viimeisenä toteutusvuonna 2014 järjestettiin mm. 
yleisurheilu- ja palloiluseminaareja sekä kunnostettiin 45 yläkoulun urheilukentät ja asennettiin teräksiset 
jalkapallomaalit ja netball -korit. 

 

Hankepäällikkönä toimi Arnold Bugado. Amani Mwaipaja ja Gloria Mwakalinga jatkoivat liikunnanohjaajiksi, 
toimistosihteerinä jatkoi Deborah Ahungu. Gloria toimi myös liikuntavälinekaupan työntekijänä. Paikallisia 
opettajia käytettiin avustajina seminaareissa ja kenttätalkoissa. 

 

Vuotuiset Läänin liikuntapäivät pidettiin Itigissä, Manyonin maakunnassa 12. marraskuuta 2014. Amer 
Sports Day:n päätapahtuma koettiin marraskuussa Ikungissa 

 

Singidan liikuntahankkeessa tapahtunut opettajankoulutus on todettu läänissä erittäin tarpeelliseksi. 
Ohjelman viimeisenä vuotena jatkokoulutettiin 14 liikunnanopettajaa paikalliksi tutoreiksi, sekä loppuun 
saatettiin 151 yläasteen liikuntakenttien kunnostus ja liikunnanopettajien koulutus. 

 

Yhteistyökumppaneina hankkeessa jatkoivat Singida Teachers’ Union ja Sports Development Aid (SDA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maali- ja koripylväät odottavat vain paikalleen 

asennusta Singidassa. 

Kuva Tansanian Opetusministeriön aulan uudes- 

ta julisteesta. Suunta on kohti laadukkaampaa 

opetusta. 

4.2 Terveystiedon opetuksen kehitys opettajankoulutuslaitoksissa (OKL) 
Tansaniassa 

 

LiiKe jatkoi kolmevuotisen terveyskasvatuksen opetuksen lisäämiseen 
tähtäävää hanketta yhteistyössä Tansanian Opetusministeriön, LIITO:n 
sekä SDA:n kanssa. Hankkeessa 12 opettajankoulutuslaitoksen 
liikunnanopettajat koulutetaan myös terveyskasvatuksen opettajiksi. 

 

Terveyskasvatuksen kaksiviikkoisia seminaareja järjestettiin yksi. 
Kouluttajina toimivat mm. Virpi Remahl Pajulahden liikuntaopistosta 
sekä paikalliset opettajat. 

 

Hankepäällikkönä hankkeessa toimi Adolf Kanda. Hänen apunaan 
toimii Ludger Limu. Opetusministeriön puolelta yhteyshenkilönä jatkaa 
entinen liikunnan opettaja Lawrence Mselenga. 

 

Hankkeen sisällä suunnitellaan yhä liikunnan ja terveyskasvatuksen 
opetuksen opetussuunnitelman uusimista Tansaniassa. Tavoitteena 
on että liikunnan opetuksen sisälle saadaan yksi viikkotunti 
terveyskasvatusta. Hanke evaluoitiin syksyllä 2014. 

 

 

LiiKe lahjoitti laatikkokaupalla 

liikuntavälineitä eri kouluille ja 

opistoille Tansaniassa. 



 

 

 
Äidit ja tyttäret -hankkeen hankkeen 

vetäjä Thea Swai (vas.) tauolla Lindin 

liikuntahankkeen työntekijä Chigogolo 

Mohamedin seurassa. 

4.3 Äidit ja tyttäret -hanke 
LiiKe jatkoi laajemman, äitien ja tyttärien fyysiseen ja henkiseen 
hyvinvointiin kohdistuvaa hanketta Mtwaran läänissä, Tansaniassa. 

 

Hanke järjesti seminaareja yläasteiden tytöille, joissa heitä koulutettiin 
ohjaajiksi alakoulujen tytöille. Seminaareissa käsiteltiin erityisesti 
terveystietoa, koulutuksen merkitystä ja liikunnan monimuotoisuutta. 
Tällä on suuri tarve Tansaniassa, missä tyttöjen koulunkäynnin 
vaikeudet ovat jatkuneet mittavina jo useita vuosikymmeniä. Hanke 
evaluoitiin joulukuussa 2014 ja tulokset ovat olleet erittäin positiiviset. 

 

Hankepäällikkönä toimi Thea Swai ja hanketyöntekijöinä Salome 
Luwanda ja Tatu Said. Thea Swai osallistui myös kansainväliseen 
IWG-naisliikuntaseminaariin Suomessa. 

4.4 Koulutusta Liikunnalla Lindi -hanke 
Yhdistys jatkoi peruskoululiikuntahankkeen toteutusta Lindin läänissä, Tansaniassa. Hankkeen tavoitteena 
on lisätä, terveysliikuntaa ja tasa-arvoa kaikissa yli 500 peruskoulussa Lindin läänissä. Lindin lääni on ollut 
oppimistuloksissa koko maan hännillä jo usean vuoden ajan. 

 

Hankkeessa järjestettiin useita pallopeliseminaareja sekä liikuntapaikkojen kunnostuskoulutusta. Lindissä 
avattiin myös käytettyjen liikuntavälineiden kauppa sekä toimistotarvikekauppa. Yhteensä 12 sukeltajaa 
Suomesta vieraili hankkeessa ja osallistuivat sen toteutukseen Kilwa Kisiwanissa ja Kilwa Masokossa. 

 

Hankkeen päällikkönä jatkoi Chigogolo Mohamedi. Muut työntekijät ovat Ramson Lucas ja Amina Jumla. 

4.5 LiiKen yhteistyökumppaneiden koulutus 
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA ja LiiKe järjestivät 
Sports Development Aid:n ja Tanzania Teachers Union (TTU) 
Singidan konttorin työntekijöille erityisen hankehallinta    ja 
-suunnittelu -koulutuksen. 

 

 
 
 
 
 

Lindin liikuntahanke sai vieraita Suomesta. 

Sukeltajaliiton jäsenet rakensivat Kilwa 

Kisiwanin saarelle mm. käsipallokentän. 

Tämän Outcome Mapping -koulutuksen tavoitteena on 
kehittää SDA:n ja TTU:n valmiuksia suunnitella hankkeita, 
tehdä hanketutkimuksia ja analysoida yhteistyökumppaneiden 
resursseja ja tarpeellisuutta. 

 

Koulutukseen osallistui yhteensä 12 LiiKen ja sen yhteistyö- 
kumppaneiden työntekijää syys- ja joulukuussa. 

 

4.6 LiiKe - Nokia Mobile Campus 
LiiKe evaluoi älypuheminten käyttöä liikunnan opetukseen joulukuussa 
2013. Puhelimet ovat olleet kovassa käytössä ja opettajat ovat ilmaisseet 
halunsa saada myös erilaisia terveyskasvatuksen opetusvideoita LiiKen 
ja Nokian lahjoittamiin älypuhelimiin vuonna 2014. 

 

Nokian älypuhelimien myynti Microsoftille vaikutti myös 
opetusmateriaalien käyttöön ja videoiden asennus Microsoft Education 
Delivery -palvelimeen ei toiminut vuonna 2014. 

 

4.7 Edunvalvonta Tansaniassa 
Tansanian Opetusministeriö ja TTU ovat saaneet runsaasti tietoa liikunnan 
ja koulutuksen yhteistyömahdollisuuksista. Tieto on levitetty myös 
Suomen Suurlähetystölle, kansalaisjärjestöille sekä Urheiluministeriölle. 

 

LiiKe allekirjoitti yhteistyösopimuksen Tanzania Teachers’ Unionin 
kanssa, jonka puitteissa keskitytään epäpätevien liikunnan opettajien 
kouluttamiseen eri puolilla Tansaniaa. 

 

 
 

Kinyamwendan koulun rehtorilla 

on painavaa kirjoitettavaa! 



4.8 Liikuntasafarit 
LiiKe järjesti kaksi liikunnallista hyväntekeväisyyssafaria Tansaniaan. Sukeltajaryhmän kanssa vierailtiin 
Kilwassa ja Mafian saarella. VALO-talon työntekijöiden ja tuttavien safarilla oltiin Itajan kylässä, 
eläinsafareilla sekä tutustumassa Kilimanjaron vuoren luontoon. Molempien safarien aikana asuttiin 
paikallisissa kylissä ja kunnostettiin koulun ympäristöä sekä rakennettiin mm. tyttöjen asuntolaa, käymälöitä, 
lentopallo- ja käsipallokenttiä ja opetettiin liikuntaa paikallisille opettajille ja oppilaille. 

 

4.9 Amer Sports päivä 
Amer Sports päivään osallistui eri kouluissa noin 400 000 oppilasta ja 7 000 opettajaa. Singidassa, Mtwarassa 
ja Lindissä pidettyihin pääjuhliin osallistui 700 koululaista ja yli 70 opettajaa. 

 

4.10 LiiKen ja Radio Valon vierailu Tansaniaan 
Pääosin vammaisten ylläpitämän Radio Valon ja LiiKen yhteinen informaatiomatka Mtwaran Radion JAmiin 
vieraaksi toteutettiin syyskuussa 2014. Mukana olivat mm. radiotoimittaja Kalle Havumäki, basisti Sami 
Helle sekä dokumenttiohjaaja J-P Passi. Ryhmä järjesti myös liikuntapäiviä mm. Rahaleon ja Shanganin 
koulujen vammaisille oppilaille. 

 
Amer Sports Dayn aikana 

nähtiin useita lennokkaita 

urheilusuorituksia ja jaet- 

tiin paljon terveyskasvatus- 

informaatiota. 

 

4.11 Vapaaehtoiset liikunnanohjaajat 
Sports Development Aid koki suomalaisten liikunnan ohjaajien avun erittäin tarpeellisena Tansaniassa. 
LiiKe lähettikin yhteensä 15 vapaaehtoista Mtwaraan, Lindiin ja Singidaan. 

 

LiiKen uuden vapaaehtoisstrategian mukaan kohteisiin lähetetään vain liikuntaan erikoistuneita henkilöitä 
ja vuonna 2014 tässä onnistuttiin kohtuullisesti. Muutaman vapaaehtoisen kohdalla ei löytynyt riittävästi 
mielekästä työtä. LiiKe ja SDA havaitsivat myös, ettei sairaaloihin tai vastaaviin instansseihin kannata 
lähettää henkilöitä Suomesta. Vastedes LiiKe keskittyy laadukkaaseen vapaaehtoistyöhön mahdollisimman 
pienillä kustannuksilla niin toimistolle kuin vapaaehtoiselle itselleenkin. 

 

Vapaaehtoisten osallistuminen SDA:n ohjelmiin koettiin hyödylliseksi ja monipuoliseksi. 

4.12 FC Vito -joukkue 
Vuonna 2014 tyttöjen joukkue Ruangwasta saavutti 
suuren suosion ja hyvän menestyksen Stadi Cupissa. 

 

Kesäkuussa pelatusta tyttöjen futisturnauksesta 
oli kotiin viemisinä rutkasti itseluottamusta, 
liikunnallisia taitoja ja B-semifinaalipaikka. Iris 
Kolunsarka asui tammi-maaliskuussa Ruangwassa 
treenaten Malaikan taitoja onnistuneesti. 

5. Toiminnot Suomessa 

 

FC Vito Malaika 

Ruangwan 12-vuo- 

tiaat pallotaiturit 

yhteiskuvassa maa- 

kunnan samettisella 

jalkapallokentällä. 

 

5.1 Varainhankinta 
LiiKen uudistettu verkkokauppa jatkoi toimintaansa netissä. Sivut ovat osoitteessa www.liike.fi/ 
kauppa.Yhdistys aloitti Kunnolla Tehty -liikunta- ja varainhankintakampanjan toukokuussa 2014. Myös 
yritysyhteistyö saatiin toimivaksi, vaikka pienen toimiston resurssit olivatkin rajalliset. Yritystukijoita olivat 
mm. Amer Sports, Biomed, Wärtsilä ja Niras. 

 

5.2 Helsinki City Run,  EDUCA -messut, Maailma Kylässä festivaalit ja Sport Expo -messut 
Yhdistys osallistui toukokuussa pidettyyn Helsinki City Runiin sekä juoksemalla että keräämällä lenkkareita. 
Samoin osallistuttiin opetusalan EDUCA-messuille, Maailma Kylässä-festareille sekä Sport Expo -messuille 
Helsingin Messukeskuksessa. LiiKe on saanut runsaasti liikuntavälinelahjoituksia eri liikuntajärjestöiltä ja 
lajiliitoilta em. tapahtumien yhteydessä. HCR:ssa kerättiin yli 500 paria lenkkareita! 

http://www.liike.fi/


5.3 Vuoden LiiKe -palkinto 
Perinteinen Vuoden LiiKe –palkinto myönnettiin suomalaisille 
liikuntaopistoille. Perusteet myöntämiselle olivat liikunnan 
globaalikasvatuksen levittäminen opiskelijoille, vapaaehtoisten 
lähettäminen LiiKen hankkeisiin sekä asiantuntija-avun 
tarjoaminen LiiKen seminaareissa. 

 

5.4 Välinetuki 
LiiKe vastaanotti valtavan määrän käytettyjä liikuntavälineitä eri 
toimijoilta. LiiKe toimitti yhden kontin palloja ja yhden käytettyjä 
liikuntavälineitä ja kuntosalilaitteita Tansaniaan. Niiden sisältö 
jaettiin tasan eri hankkeiden kanssa. Mtwarassa toimii nykyisin 
SDA:n uusi kuntosali. 

5.5 Globaalikasvatus 

 

 
FC Vito Kilwan uusin jalkapallotähti Omari 

tiukassa haastattelussa. 

Globaalikasvatustoiminnasta vastasi projektipäällikkö Tomi Lounio yhdessä Maija Lanterin kanssa. 
Opinnäytetyötään tehnyt opiskelija Janne Ruotoistenmäki (HAAGA-HELIA AMK) pilotoi kehittämiään 
liikunnallisia menetelmiä alakouluikäisten globaalikasvatukseen. 

 

Vuoden aikana toteutettiin 11 urheiluopistovierailua, joihin osallistui 372 liikunta-alan opiskelijaa. Heidät 
koulutettiin neljän tunnin mittaisissa työpajoissa hyödyntämään globaalikasvatusta omassa työssään lasten 
ja nuorten liikuntakoulutuksen parissa. 

 

Muita yhteistyötahoja olivat mm. Pajulahden vammaisten opiskelijoiden VALKKU-linja, kehitysvammaisten 
työpajakeskus Lyhty ry, SAKU ry, VAU, Pohjois-Haagan Urheilulukio, Euran Pallo ja Kauttuan alakoulu. 

 

5.6 Liikuntaystävä –hanke 
Yhdistys jatkoi Liikuntaystävä –hanketta suomalaisissa 
lajiliitoissa. Hankkeen toteutuksesta on kirjoitettu useita 
raportteja lajiliitoille. Vuoden 2014 lopussa mukana 
hankkeessa oli 36 lajiliittoa ja järjestöä. 

 

Liikuntaystävä -hanke on kunnostanut yli 50 koulun kentät 
ja toimittanut mittavan määrän mm. pelipaitoja kouluihin. 

6. Muut toiminnot 

Vierumäen 

urheiluopiston 

opiskelijoita 

liikunnallisissa 

globaalikasva- 

tusharjoituk- 

sissa 

 

6.1 Nettisivut 
Yhdistyksen nettisivuja on yksinkertaistettu ja tiedonvälitystä on kehitetty ja uutisia pystyy laittamaan 
nopeasti nettiin. Yhdistys jatkoi uutisoimista Facebook -sivustolla, Twitterissä ja Instagramissa. 

 

6.2 Laajasalon opistoyhteistyö 
LiiKe osallistui Laajasalon opiston aloittamaan kehitysmaatietouden opintokokonaisuuteen mm. 
luennoimalla ja järjestämällä kahden kuukauden kenttätyökurssin Mtwarassa. Matkaan osallistui kahdeksan 
opiskelijaa ja he mm. kuvasivat terveyskasvatusvideoita opettajankoulutuslaitosten käyttöön Tansaniassa. 
FC Vito Malaika -joukkue majoittui Laajasalon opiston tiloissa osallistuessaan Stadi Cupiin. 

 

6.3 Jäsenyydet 
LiiKe on KEPA:n ja Suomen YK-liiton jäsen sekä VALO:n tukijäsen. Yhdistys on jäsenenä Vastuullinen 
Lahjoittaminen VaLa –järjestössä. 

6.5 Yhteistyö Jyväskylän Yliopiston kanssa 
LiiKe aloitti uuden, liikunnanopetuksen kehit- 
tämiseen Dar es Salaamin yliopistossa tähtäävän 
hankesuunnitelman tekemisen yhteistyössä Jyväskylän 
Yliopiston liikuntatieteen laitoksen kanssa. 

 

LiiKe ja JyU aloittavat kolmevuotisen liikunnan kandi- 
tutkinnon tukemisen Dar es Salaamin yliopistossa 2015. 

Pitääkö hankkeen 

maalata uusi opas- 

taulu Dar es Salaamin 

liikuntatieteen laitok- 

selle? 



7. Pääyhteistyökumppanit 
 

7.1 Amer Sports ja Wärtsilä 
Amer Sports on tukenut yhdistystä liikuntapäivän järjestämisessä Mtwarassa, Lindissä ja Singidassa. 
Yhdistys toimittaa Amer Sportsille materiaalia yrityksen sosiaalisen vastuun kantamisesta, mm. videoiden, 
kuvien ja juttujen muodossa. Wärtsilä on tukenut FC Vito -joukkuetta sekä LiiKen yleistä toimintaa. 

 

7.2 Ulkoasiainministeriö 
Yhdistys toimitti raportit toiminnoistaan Ulkoministeriön kehityspoliittiselle osastolle. Ministeriö on 
säännöllisesti tukenut LiiKen hankkeita ja vuonna 2014 UM/KEO tuki LiiKen viittä hanketta Tansaniassa 
noin 310 000 eurolla. LiiKe sai myös 43 000 euroa tiedotus- ja globaalikasvatustukea Ulkoasiainministeriöltä. 

 

7.3 Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki Kansainvälisyyskasvatushankkeen viemiseen urheiluopistoille 
käytettiin vuonna 2014 Kunnolla Tehty -kampanjan toteuttamiseen 

7.4 Valtakunnallinen Liikuntaorganisaatio VALO 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee VALO -talossa. VALO on avustanut yhdistystä mm. tarjoamalla toimistotilat 
sekä tukemalla liikunnanopettajien hanketta Tansaniassa. 

 

7.5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien liitto LIITO 
LiiKe toteuttaa terveyskasvatus -hanketta tansanialaisissa opettajankoulutuslaitoksissa yhteistyössä LIITO:n 
kanssa. LIITO auttaa mm. suomalaisten liikunnanopettajien lähettämisessä kouluttajiksi Tansaniaan. 

 

7.5 Sponsorituet 
Yhdistys on saanut rahallista sponsoritukea mm. seuraavilta yrityksiltä: Amer Sports, Wärtsilä, Niras, 
Biomed, Abbasi Exports, Orange, Miina Sillanpää -säätiö ja Kuljetus Kari Kolunsarka. FC Vito joukkueen 
kaikki pelivarusteet saatiin kokonaisuudessaan Stadiumilta ja kyyditykset Harrin Taksipalveluilta. 

 

8. Talous 
Yhdistyksellä on kaksi tiliä Danske Bankissa, toinen varainhankintaan sekä toinen yleisiä ja hanketoimintoja 
varten. 

 
 

 

LiiKen hyväntekeväisyysmatkalla vaellettiin lähes Kilimanjaron huipulle asti. Kuvassa vasemmalta: 

Ari Koivu, Jari Lankinen, Hannele Helander, Matleena Livson ja Arto Tiihonen. 
 


