
 

 

 

KUNNANVALTUUSTO   5/2020 

 

Aika  Torstai 1.10.2020 klo 19.03 – 19.35      tauko 19.28-19.31 

 

Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali 

 

Läsnä Paikalla 20 valtuutettua 

 

 Aalto Kari poissa, varalla Järvinen Tiina 

 Ervelä Mari 

 Hautaluoma Väinö 

 Hietaluoma Jaakko 

 Huhtaluoma Heikki 

 Kangas Kaija 

 Kannisto Jari 

 Kaskimäki Veijo 

 Koivumäki Jyrki 

 Laitila Sami 

 Louhisuo Jori poissa, varalla Niskala Pekka 

 Mustakoski Risto poissa, varalla Lentovaara Joni 

 Niskala Jorma 

 Niskala Pekka 

 Ohrankämmen Jukka 

 Pukkila Esa 

 Raita-aho Voitto 

 Rinne Juha 

 Suominen Päivi 

 Tuuliniemi Paavo 

 Vainionpää Joni poissa, ei varalla  

 Ylilammi Tomi poissa, varalla Tuuliniemi Kari 

  

Muut saapuvilla olleet 

 

 Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 

 Salonen Miia  palkanlaskija-arkistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja on tarkastettu 5.10.2020 

 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 5.10.2020. 
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Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki edesmenneen valtuutettu Aarre Välimäen 

muistolle. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Huomioitiin ikämerkkipäivä muistamiset: Jukka Ohrankämmen, Jorma Niskala. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ervelä ja Hautaluoma Väinö, jotka toimivat 

myös ääntenlaskijoina. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

43 § VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 

 1.1.– 30.6.2020 

 
KH 10.8.2020 

§ 140 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 20.1.2020 § 6) mukaan kirjan-

pidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:  

 

 • Hallintokunnille kerran kuukaudessa  

 • Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein  

• Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein  

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 01 – 

06.2020.  

 

 Liitteet:  

  • Tuloslaskelma 01 – 06.2020  

  • Rahoituslaskelma 01 - 06.2020  

  • Käyttötalous 01 – 06.2020 

  • Investoinnit 01 – 06.2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2020 valtuustotason talousarvion toteutumisvertai-

lut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja lä-

hettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KV § 43 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi 01 – 06.2020 valtuustotason talousarvion toteutu-

misvertailut käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

44 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA 

 
KH 10.8.2020 

§ 141 

  Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 40 valinnut tarkastuslautakunnan seuraavassa 

kokoonpanossa: 

 

 Varsinaiset jäsenet                                   Henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Tuuliniemi Paavo, pj                               Niskala Pekka 

Välimäki Aarre, vpj                                Välimäki Hilma 

Holkko Merja                                           Hietakoivisto Marita 

Luomanen Hanna-Kaisa                          Luomanen Esko 

Törmä Ilmo                         Myllyviita Sinikka 

 

Keso Vesa    tilintarkastaja 

 

Tarkastuslautakunnan jäsenen Aarre Välimäen poismenon johdosta hänen tilalleen 

tulee valita uusi varajäsen. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa, että Aarre Välimäen 

tilalle kunnanvaltuustoon tulee Juha Rinne (SDP). 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan Aarre 

Välimäen tilalle uuden jäsenen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KV § 44 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto totesi, että Aarre Välimäen tilalle kunnanvaltuustoon tulee Juha 

Rinne (SDP). 

 

Kunnanvaltuusto valitsi valtuutettu Jari Kanniston esittämänä Aarre Välimäen tilalle 

tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Kari Aallon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 

 

45 § RIVITALOTONTIN OSTOTARJOUS 

 
KH 31.8.2020 

§ 152 

 Rakennustoimisto J. Santaharju on tehnyt ostotarjouksen Isomäen alueella sijaitsevasta 

kiinteistöstä, kiinteistötunnus 230-405-9-303. Rakennustoimisto J. Santaharju on sel-

vittänyt, onko Karviassa kiinnostusta omistusasunnon hankkimiseen. Kiinnostusta on 

ilmennyt riittävästi, jotta rakentamisen vaiheistettuna voi käynnistyä. Rakentamisessa 

on tarkoitus päästä alkuun vielä vuoden 2020 puolella. Rakennustoimisto J. Santaharju 

rakentaa kysynnän mukaisesti pääsääntöisesti yksiöitä ja kaksioita. Asuntoja on tarkoi-

tus rakentaa 9 kpl. Rakennustoimisto J. Santaharju tarjoutuu ostamaan 5211 m2:n ton-

tin (kiinteistötunnus 230-405-9-303) ja esittää kauppahinnaksi 2,5 euroa/m2.  

 

 Liitteet: 

• Kauppakirjaluonnos (toimitetaan kokoukseen) 

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta kokouksessa tarkentaen tontin ilmoitettua 

pinta-alaa. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Rakennustoimisto J. 

Santaharjulle pinta-alaltaan 5225 m2 tontin (kiinteistötunnus 230-405-9-303) Isomäen 

alueelta 13062,50 euron kauppahinnalla kauppakirjassa sovituin ehdoin. 

 

                      PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KV § 45 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se myy Rakennustoimisto J. Santaharjulle 

pinta-alaltaan 5225 m2 tontin (kiinteistötunnus 230-405-9-303) Isomäen alueelta 

13062,50 euron kauppahinnalla kauppakirjassa sovituin ehdoin. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  



 

 

 

46 § KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA 

 
KH 21.9.2020  

§ 159 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Saija Heiniluoma on 7.9.2020 ilmoittanut 

jättäytyvänsä luottamustoimesta ilmoituspäivästä alkaen. Heiniluoman työsuhde 

päätoimisena matematiikan tuntiopettajana Karvian yhtenäiskoulussa estää toimimisen 

kasvatus- ja opetuslautakunnassa.  

 

  Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 43 valinnut kasvatus- ja opetuslautakunnan 

seuraavassa kokoonpanossa: 

 

 Varsinaiset jäsenet                                   Henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Jonna Haavisto, pj                                Salo Merja 

Aila Isotalo, vpj                                Lintoja Turkka 

Nivus Jori                                           Tuuliniemi Teemu 

Halmela Kari                           Ala-Korte Kalevi 

Lähdekorpi Marko                      Viitala Ilkka 

Koivuniemi Tanja  Kytömäki Arja 

Heiniluoma Saija  Hautaluoma Kaija 

 

Heiniluoman ilmoituksen johdosta hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Korjataan esitystä seuraavasti: Valtuusto on kokouksessaan 3.10.2019 § 37 valinnut 

kasvatus- ja opetuslautakuntaan Heiniluoma Saijan. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kasvatus- ja 

opetuslautakuntaan Heiniluoma Saijan tilalle uuden jäsenen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 46 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto valitsi valtuutettu Heikki Huhtaluoman esittämänä Saija 

Heiniluoman tilalle kasvatus- ja opetuslautakunnan uudeksi jäseneksi Arja Kytömäen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tanja Koivuniemen varajäseneksi Kirsi Haapa.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 

47 § POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 

30.6.2020 

 
KH 21.9.2020 

§ 161 

 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2020 kokouksessaan 25.8.2020. Talousarvion 

mukaisista tuotoista toteutui 49,3 % ja ulkoisista kuluista 47,0 %. Virallisessa 

tuloslaskelmassa toimintatuotot kasvoivat 0,2 % verrattuna edelliseen vuoteen ja 

vastaavasti toimintakulut kasvoivat 0,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Virallinen 

tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 1 550 245,91 euroa. Maksuvalmius 

on hyvällä tasolla.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2020 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        Käyttö: 

Perhepalvelut                            47,20 % 

Aikuispalvelut                                 47,46 % 

Vanhuspalvelut                               49,64 % 

Erityispalvelut                                 49,45 % 

Ympäristöpalvelut                           47,67 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2020 kokonaiskäytön toteuma Karvian osalta on 

48,80 %.  

 

Kuntakohtaisessa palvelutarpeessa on ollut alkuvuoden aikana vaihteluita. Yleisesti 

voidaan havaita palvelutarpeen reiluakin laskua, mikä johtuu suurilta osin alkuvuoden 

koronaviruspandemiasta. Kuntakohtaiset suoritteisiin ja tuotehintoihin perustuvat 

palveluiden käytön euromääräiset muutokset vuodentakaiseen verrattuna. Karvian 

osalta nousua +2,2 % eli +66 645 euroa.  

 

Liitteet: 

 

• PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2020 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2020 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

KV § 47 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2020 tiedoksi. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

48 § KUNNAN RAKENNUSMESTARIN IRTISANOUTUMISILMOITUS 

 
KH 21.9.2020 

§ 165 

Kunnan rakennusmestari Jaakko Kallioniemi on 29.8.2020 jättänyt irtisanoutumisil-

moituksen. Irtisanoutumisaikataulua on tarkennettu 14.9.2020. Kallioniemi irtisanou-

tuu rakennusmestarin virasta viimeisen virantoimituspäivän ollen 2.1.2021. Kallio-

niemi jää vuosilomille ennen virkasuhteen päättymistä 1.10.2020 alkaen ilman työhön 

paluu velvoitetta ja kunnanhallitus myöntää oikeuden loma-aikana työskennellä toisel-

la työnantajalla. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy irtisanoutumisilmoituksen ja antaa ilmoituksen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle.  

 

Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin lomalle jäämisen ilman töihin paluu vel-

voitetta ja merkitsee tiedoksi ilmoituksen sivutoimesta.  

 

Kunnanrakennusmestarin tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja Marianne Ojala oman 

työn ohella 1.10.2020 alkaen. Lisäresurssitarvetta täydennetään tarvittaessa ostopalve-

lulla. Näillä järjestelyillä toimitaan tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen teh-

dään päätös jatkon suhteen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 48 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnan rakennusmestarin irtisanoutumisilmoituk-

sen. 

 

Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin lomalle jäämisen ilman töihin paluu vel-

voitetta ja merkitsee tiedoksi ilmoituksen sivutoimesta.  

 

Kunnanrakennusmestarin tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja Marianne Ojala oman 

työn ohella 1.10.2020 alkaen. Lisäresurssitarvetta täydennetään tarvittaessa ostopalve-

lulla. Näillä järjestelyillä toimitaan tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen teh-

dään päätös jatkon suhteen. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 

49 § KUNNANSIHTEERIN VIRKAAN VALINTA 

 
KH 31.8.2020 

153 §  

 Karvian kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa 

haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen 

ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa 

kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto 

päättää kunnansihteerin valinnasta.  

 

Kunnanhallitus on 15.6.2020 kokouksessaan päättänyt kunnansihteerin viran 

julistettavan haettavaksi 1.7.2020 alkaen ja haun päättyvän 15.8.2020. 

Hakuilmoitus on julkaistu kunnanhallituksen päätöksen ja kunnan rekrytointiohjeiden 

mukaisesti kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla, facebook-sivustolla ja TE-keskuksen 

avoimet työpaikat -sivustolla. 

 

Virkaa haki kuusi henkilöä, joista yksi hakemus tuli myöhässä. Kunnanhallitus on 

kutsunut haastatteluihin kaikki kelpoisuuden täyttävät määräajassa hakemuksen 

jättäneet hakijat: Manni Jarno KM, Kulmala Anni HTM, Kartaslammi Maritta 

tradenomi (YAMK), Sieppi Maija HTM, Ronkainen Kaisamaija MMM. 

Haastattelupäiväksi on sovittu maanantai 14.9.2020 klo 16.30. Haastattelut suorittaa 

valtuusto yhdessä kunnanhallituksen kanssa.  

 

Kunnanhallitukselle ja valtuustolle jaetaan oheismateriaalina yhteenveto 

kunnansihteerin virkaan määräaikaan mennessä hakeneista. Hakemusasiakirjoihin voi 

tutustua etukäteen kunnanvirastolla. 

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää kunnansihteerin virkaan 

valinnasta. 

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjanpitäjä vs. kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen poistui kokouksesta 

pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.29-19.32. Pöytäkirjanpitäjänä 153 §:n ajan toimi 

kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma. 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnansihteerin viran hakijat haastateltiin 14.9.2020.  Kaikki haastatteluun kutsutut 

hakijat tulivat paikalle. 

 
KH 21.9.2020 

§ 170 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käy keskustelun valinnasta ja tekee keskustelun pohjalta 

päätösesityksen kunnanvaltuustolle.  

 



 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 49 PÄÄTÖS: 

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen ilmoitti, että kunnansihteeriehdokkaiden 

haastattelut on käyty 14.9.2020. Kaikki haastatteluun kutsutut hakijat tulivat paikalle. 

Haastattelut suoritti valtuusto yhdessä kunnanhallituksen kanssa. Valtuutetut ovat voi-

neet tutustua hakemusasiakirjoihin ja ansiovertailuihin hakijoista kunnantalolla. Lisäk-

si ennen kokousta on jaettu valtuutetuille oheismateriaalina hakijoista ansiovertailu-

materiaali. Kunnanhallitus ei tehnyt valinnasta päätösesitystä kunnanvaltuustolle.  

 

Valtuuston puheenjohtaja avasi keskustelun kunnansihteerin valinnasta. 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma totesi, että kunnansihteeri/koulutoimenjohtajan vir-

ka on tärkeä kunnalle. Valitun henkilön pitää olla sitoutunut ja motivoitunut tekemään 

töitä ja valmis kehittämään kuntaa.  

 

Keskustan valtuutettu Sami Laitila esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. 

Muita puheenvuoro pyyntöjä ei esitetty. 

 

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kunnansihteerin virkavaali, jossa ää-

nestetään viittä määräaikaan tullutta hakijaa ja jotka täyttävät kelpoisuuden virkaan.  

 

Ennen äänestystä todettiin myös, että vaaliuurna on tyhjä. Äänestys suoritettiin nimen-

huudon mukaisesti vaalilipulla, joka taitettuna laitettiin vaaliuurnaan.  

 

Äänestyksen jälkeen kokous keskeytettiin äänten laskemisen ajaksi klo 19.28 – 19.31. 

 

Ääntenlaskennan jälkeen valtuuston puheenjohtaja totesi, että suljetussa lippuäänes-

tyksessä oli annettu 20 hyväksyttyä ääntä. 

Kaisamaija Ronkainen 18 ääntä, Maija Sieppi 1 ääni, 1 tyhjä.  

 

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että kunnansihteerin virkaan tulee valituksi kahdek-

sallatoista äänellä MMM Kaisamaija Ronkainen. 

 

Lisäksi valtuusto päätti yksimielisesti ettei varahenkilön virkavaalia suoriteta eikä va-

lintaa tehdä.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 

 

50 § ILMOITUSASIAT 

 

 Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat: 

 

1. Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään 12.11.2020.  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

2. Valtuutettu jätti seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus on pieneksi kunnaksi hy-

vinkin vilkasta. Kuitenkin samalla moni tienkäyttäjä mieltää alueen 

hiljaiseksi ja ilmeisesti se aiheuttaa monesti vaaratilanteita ja lä-

hinnä suurilla ajonopeuksillaan. 

 

Koska tolppakamerat eivät ole todennäköinen vaihtoehto alueelle 

niin esitänkin, että ns. meijerinmäen ja terveyskeskuksen väliselle 

kohtaa tehtäisiin jonkintasoinen hidaste mikä pakottaa varsinkin 

pohjoisesta tulevan liikenteen hidastamaan vauhtia ennen keskei-

sintä kylän kohtaa. 

 

Liikenneturvallisuus mielestäni menee edelle mukavuutta niin taa-

jamissa kuin muillakin tieosuuksilla. 

 

 

Karviassa 1.10.2020 

 

Sami Laitila 

Keskusta 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

51 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti. 

 




