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Jos kesällä on sattunut aje-
lemaan Mulikan kylällä, on 
saattanut kiinnittää huo-
miota pellolla laiduntaviin 
lampaisiin, joita on niin 
monta, että kyse ei voi olla 
kenenkään kesälampaista. 
Aidatkin näyttävät asialli-
silta, luotettavilta, ei lam-
masverkosta tehdyiltä. Siitä 
tehtyjen aitojen takanahan 
lampaat eivät pysy. 

Maaseudulla ei nykyään 
kovin paljon eläimiä enää 
näe, mutta jollakin on tääl-
lä lammastila. Pylkönmä-
ellä kun ollaan, on helppo 
saada selville, että kyseinen 
tila kuuluu Maarit ja Ismo 
Mietalalle. 

Alun perin tila on ollut 
Ismon vanhempien tila, 
josta lehmät laitettiin pois 
vuosituhannen vaihteessa. 
Sen jälkeen tila on ollut kas-
vinviljelytilana. Neljä vuotta 
sitten Maarit muutti tilalle. 

– Piti alkaa pohtimaan 
mitä alkaisi tekemään, aiem-
min hoitoalalla ollut Maarit 
kertoo. 

Lampaat tulivat kuvaan 
siten, että ensin oli harras-
temielessä lampaita ja eräs 
kylällä asuva nainen oli 
todennut, että tähän saisi 
hyvän lammastilan. Suo-
menlampaat valikoituivat 
roduksi, paitsi hyvän villan 
vuoksi, myös rodun alkupe-
räisyyden vuoksi. Lampaiden 
hoitamista on jouduttu opet-
telemaan kantapään kautta. 

– Lampaiden ruokinta ei 
ole niin yksinkertaista, Maa-
rit Mietala toteaa. 

Hän kertoo myös keritse-
misestä, kuinka sitä varten 
on rakennettu ”giljotiini” jos-
sa lampaat on kiinni kerit-
semisen ajan. 

– Minä olen kerinyt ehkä 
kymmenen lammasta, Ismo 
enemmän, Maarit toteaa ja 
selittää nyt opettelevansa. 
Keritsemisen aikana hän 
lahjoo lampaita pysymään 
paikoillaan syöttämällä niil-
le leipää ja rehua. Menetel-

mä ei ole ihan täydellinen, 
vauhkoimmat yksilöt pouk-
koilevat siitä huolimatta sin-
ne tänne.  

LAMPOLAAN on rakennet-
tu vanhan navetan ja aitan 
väliin viimeisen parin vuo-
den aikana, vieläkin se on 
vähän kesken. 

Ensin lampaita oli 40, nyt 
100 emouuhta. Tänä vuonna 
karitsointi oli ensimmäistä 
kertaa kaksi kertaa vuodessa, 
huhtikuussa ja heinäkuus-
sa. Karitsojen määrän ei 
vielä ollut niin suuri, kuin 
sen pitäisi olla, mutta ensi 
vuonna sen on tarkoitus olla, 
Maarit toteaa. Oppirahat on 
nyt maksettu, joten tulevilta 
vuosilta voi odottaa parem-
paa tuottoakin. 

Lampaat ovat teurastusi-
käisiä 7-8 kuukauden ikäisi-
nä, jolloin niistä saa teuraaksi 
laitettaessa 40-70 euroa, 
mutta jos lihaa tulee alle 18 
kg, hinta putoaa, koska 30 
euronteurastuspalkkio jää 
pois. 

– Tuottajalle maksetta-
va lihan hinta on alhainen, 
joten sen takia kustannukset 
on saatava alas, Ismo huo-
mauttaa. 

Lampaanlihan kysynnästä 
Suomessa kotimainen tuo-
tanto kattaa puolet. Peltoja 
on nyt saatu vuokrattua lisää, 
joten rehut saadaan omalta 
tilalta, mutta tänä vuonna 
on ollut huono vuosi. 

– Hernekaurat jäi peltoon, 
joten rypsiä pitää ostaa, Ismo 
toteaa. Myöskään pahnoja ei 
saatu tarpeeksi, mistä seu-
raa ongelmia kuivikkeiden 
kanssa. 

TULEVAISUUDEN suunni-
telmista Maarit kertoo, että 
haluaisi kehittää toimintaa 
villan ympärille. Kehräämi-
sen hän on oppinut kehrä-
yskurssilla Kauhavalla. Myös 
huovuttamaan olisi mukava 
oppia ja kasvivärjäyskin olisi 
kiehtovaa. Tällä hetkellä tilan 

tuotteita on liha, taljat ja villa 
sekä sivutuotteena ruisjau-
hot. Tuotteita on myynnis-
sä Karstulan käsityötalolla, 
Jaanan lankapaja ostaa vil-
lat suoraan tiloilta ja myy 
niitä netissä. Myös suoraan 
tilalta on myyntiä. Ruisjau-
hoja voi ostaa Evästuvasta ja 
satunnaisesti myös Karstulan 
käsityötalolta. Pylkönmäen 
joulunavauksessa heillä tulee 
olemaan myyntipöytä. 

Maarit Mietalalle Pyl-
könmäelle muuttaminen 
on ollut elämänmuutos, 
kaupunkilaisesta hoito-
alan ihmisestä lammasti-
lan emännäksi. Hän kertoo 
muutoksen olleen kivaa, uut-
ta ja opettelua. 

– Rikastumaan ei pääse, 
mutta tämä on elämänta-
pa. Pylkönmäkeläiset ovat 
ystävällistä väkeä, joka näkyy 
mm. siten, että naapuriapua 
on aina saatavissa.

– Välillä joutuu turvautu-

maan naapuriapuun, koska 
Ismo ei sähköfirmansa takia 
ehdi joka asiassa auttamaan. 

Niin ja ne asiallisen näköi-
set aidat on riistakeskukselta, 

koska seudulla on tunnetus-
ti karhuja, susia, ilveksiä ja 
ahmojakin. Mutta, siitä huo-
limatta lampaat eivät aina 
pysy aitauksessa. 

– Varsinkin vieroitusai-
kaan, kun ne näkevät emon-
sa, nehän tulee pois vaikka 
millä keinolla, Maarit nau-
rahtaa. 

Mietalan lammastilalla 
kasvaa suomenlampaita

Maarit ja Ismo Mietala esittelevät Lampolan elämää.

Mulikassa on uteliaita lampaita.

SINIKKA PELTOAHO

www.pylkonmaki.fi
pylkonaani@pylkonmaki.fi
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Yhdessä – Armoa, ettei kukaan jää yksin
Juhlavuosi lähenee loppuaan, vielä on monia loppuhuipen-
nuksia sata vuotiaan Suomen kunniaksi ja reformaation 
juhlavuonna esiin nostetut teemat toivottavasti jatkavat 
elämäänsä ihmisten sydämissä.

Pylkönmäellä reformaation juhlavuosi aloitettiin poh-
timalla armoa kinkereillä. Kinkereillä piti miettiä miten 
selittää vaikka japanilaiselle, mitä sana armo tarkoittaa 
ja että olemmeko kohdanneet elämässämme enemmän 
armoa vai armottomuutta. Vaikka usein olemmekin aika 
armottomia toisillemme, niin loppuyhteenvetona taisi 
olla, että enemmän olemme saaneet osaksemme armoa.

Kinkereillä piti myös muotoilla teesejä tämän päivän 
Pylkönmäelle ja tämän päivän pylkönmäkeläisille. Luulen, 
että näiden teesien mukaan elämällä mukavasti menee 
vaikka seuraavat 500 vuotta. Teesit kuuluvat seuraavasti:

Arvostetaan luonnon rauhaa ja kauneutta.
Välitetään toisistamme hyvällä tavalla.
Olemme kaikki samanarvoisia, pyritään pitämään toi-

sistamme huolta pyyteettömästi.
Rakennetaan yhdessä yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Hyväksy toiset omana itsenään ja ole armollinen itsellesi.
Ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä, hyvä riittää!

Löydä lähimmäisestäsi aina jokin hyvä puoli.
Jotkut teesit olivat aivan kuin rukouksia, kuten tämä 

”Pyydämme armoa koululle, ettei oltaisi niin pienissä 
tiloissa.” Iloisina näin vuoden lopussa voidaan todeta, 
että tämä rukous on kuultu ja oppilaat pääsevät alkuvuo-
desta uuteen kouluun! Samoin toivottiin että seurakun-
taelämä jatkuisi Pylkönmäellä. Tämä rukous saa jatkua, 
tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hyvältä: Pylkönmäellä 
joka viikko kokoontuu mukava joukko pieniä ja isompia 
lapsia päivä- ja perhekerhoon. 

Armollista loppuvuotta ja siunattua joulun aikaa!

Mervi Sahinaho
Pylkön pappi

Tapahtumia Pylkönmäen kappeliseurakunnassa
Kansalaisopiston, Musiikkiopiston ja seurakunnan kon-
sertti to 30.11.2017 18.30 Pylkönmäen srk-talo Ensim-
mäisen adventin messu su 3.12.2017 13.00 Pylkönmäen 
kirkko, messun jälkeen riisipuuro ja soppatarjoilu sekä 

diakonia- ja lähetysmyyjäiset seurakuntatalolla. 
Perhekerho ti 5.12.2017 9.30 SUOMI 100! -teemalla Pyl-

könmäen seurakuntatalolla.
”Kaunehin maa”- konsertti su 10.12.2017 13.00 Pylkön-

mäen kirkko, mukana Pylkönmäen kuorot.
Perhekerho ti 12.12.2017 9.30 Joulujuttuja Pylkönmäen 

seurakuntatalolla.
Puuroaamu ke 13.12.2017 9.00 Pylkönmäen srk-talo, 

klo 10 aamuhartaus.
Kauneimmat joululaulut su 17.12.2017 19.00 Pylkön-

mäen kirkko 
Yksinasuvien joulujuhla ke 20.12.2017 12.00 Pylkön-

mäen srk-talo. Ilmoittaudu diakonille 13.12. mennessä 
p.040 778 4701 

Joulurauhanjulistus metsäneläimille to 21.12.2017 18.00 
Soipa-Erän kodalla. Yhteistyössä riistanhoitoyhdistys ja 
Soipa-Erä. 

Jouluaaton hartaus su 24.12.2017 13.00 Pylkönmäen 
kirkko 

Jouluaamun messu ma 25.12.2017 8.00 Pylkönmäen 
kirkko 

Iltaruskon joulumessu ma 25.12.2017 10.00 

Ystävä on tärkeä
Ystävä on tärkeä. 
Ystävällä on järkeä.
Ystävä voi kiittää.
Yksikin ystävä riittää.
Ystävän kanssa on hauskaa.
Ystävän kanssa ruokaa voi maustaa.
Ystävä lohduttaa.
Ystävä sun sydäntä sulattaa…

Netta Kallio 6.lk.

Hymy 
Hymy voi olla ilkeä, 
hymy voi olla hilpeä. 
Hymy voi ilahduttaa, 
hymyllä voi parantaa. 
Hymyä kun jaat, 
hymyjä takaisin saat.
Hymy on toivottavasti vilpitön ja aito, 
hymyileminen on samalla kallis taito. 
Hymy antaa hyvän mielen, 
hymy täydentää kasvojen kielen. 
Hymyile!

Nea Laine 6. lk.

Hymy
Hymy voi olla ilon merkki. 
Hymy voi olla parempaa kuin karkki.
Hymy kanssa voi nukkua. 
Hymyn saattaa myös  hukkua.
Hymyn avulla voi saada uusia ystäviä

Pate Piamphrom 6.lk.

Katse
Katseella voi kiittää. Katsekin riittää. Katse voi viiltää. 
Katse voi kiiltää. Katseella voi kärttää. Katse voi nukkua. 
Katse voi hukkua.
Konsta Riihinen 6 .lk.

Katseet voi auttaa 
Katseet voi auttaa. Katseet voi satuttaa. Katseet voi olla 
outoja. Katseita on satoja. Katseella on tarkoitus. Katse 
voi olla varoitus. Katseet voi kaihtaa. Katseen voi antaa
Iida Upla 6. lk.

Kirje
Kirjeessä puhut mustin sävelin
valkoiseen paperiin. 
Mietteet valuu kynästäsi 
kuin itsestään ja itsestäsi. 
Kepein sävelin kirjeeseen rustaat ja ilmoitat
sanoja,satoja lauseita.

Elma Pihlainen 6. lk.

Kyselymme pylkönmäkisille kaupunginvaltuutetuille

1. Tärkein asia, joka kunnassa on kehitettävä, miten?  
2. Miten varmistetaan kunnan vetovoimaisuus? 3. Miten 
kunnassa pitäisi hoitaa poliittinen yhteistoiminta?  
4. Miten vietät joulua?  
5. Tärkein uuden vuoden toivomus? 
 
Raimo Suuronen  
1. Lasten ja vanhusten asema pitää turvata. Palvelujen 
tasosta (esim. ruokahuolto) ei saa tinkiä. Nuorille 
annettava mahdollisuus työharjoittelutehtäviin ja 
heille on myös osoitettava tiloja harrastuksiin ja 
urheilutoimintaan.  
2.Säilyttämällä palvelut lähellä. Pitämällä infrastruktuuri 
kunnossa. Luomalla positiivista ajattelua myös kunnan 
ulkopuolelle. Panostamalla kunnan markkinointiin ja 
tuotteistamiseen. 
3. Pitämällä palavereja ja/tai kokouksia joissa 
priorisoidaan yhteisten asioiden hoito, ei poliittinen 
kanta tai ”köydenveto” eri puolueiden välillä. 
Ulkopuolella valtuuston, siis omina seminaareinaan. + 
kantamalla päätöksistä yhteinen vastuu. 
4. Rauhallisesti, perheen parissa. 
5.Pidetään huolta kaikista ihmisistä, nuorimmasta 
vanhimpaan. 
 
Iida Moisio 
1.Elinkeinoelämän voimistaminen. eli verotulojen 
kasvattaminen.Miten se toteutetaan: Varmasti siihen 
vaikuttavia tekijöitä on monia, kuten olemassa olevien 
yrityksen kannustaminen investoimaan ja laajentamaan 
toimintaa, hyödyntäen investointituet, mitä on tarjolla, 
niiden tehokas markkinointi yrityksille. Tätä kautta 
uusia työpaikkoja Posiitiviinen kaupungin markkinointi 
tuleville uusille yrityksille ja asukkaille, markkinoiden 
kaupungin hyviä puolia esim. yritystoiminnan 
sijoituspaikkana. Tiestön kunto ja nopeusrajoitukset 
sekä tietoliikenneyhteydet, voivat ratkaista monen 
yrityksen sijoittumispaikan, eli pidetään infra kunnossa. 
Kannustetaan uusia ja vanhoja yrittäjiä, sekä käytetään 
paikallisia palveluita mahdollisimman paljon.  
2. Varmistetaan: Pidetään peruspalvelut kunnossa ja 
nykyaikaisina, kuten kouluverkosto, varhaiskasvatus, 
kunnan pitää olla nykyaikanen markkinoinnissa ja 
näkyvyydessä somessa. Autetaan, uusia asukkaita 

ja yrityksiä tulemaan Saarijärvelle, kaavoitus ym. 
mahdollistamaan sijoittumisen Saarijärvelle. Pidetään 
huoli siitä että, kunnassa on aidosti hyvä kasvualusta 
varttua, asua, elää ja yrittää. 
3. Ollaan avoimia, kerrotaan asioista ja päätöksistä 
avoimesti, kuunnellaan kuntalaisia isoissa kaupungin 
investointi suunnitelmissa. Pidetään kyläläisille 
kyläiltoja jossa kerrotaan missä mennään, näin jokaisella 
kuntalaisella on mahdollista tulla kuulluksi. 
4. Olen viettänyt joulun jo useamman vuoden joulun 
vanhempieni kanssa, vuoron perään jonkun minun 
sisaren perheen luona. Läheisten kanssa yhdessä 
oleminen kuuluu jouluun.  
5. Tärkein: Ole toiselle sellainen, kun tahdot hänen 
olevan itsellesi. Positiivinen asenne poikii aina hyvää! 
 
Esa Oikari 
1. Työllisyys ja sen hoito, sitä kautta löytyy ratkaisut 
moniin muihinkin ongelmiin. 
2. Huolehtia ympäristön, vesien ja luonnon 
puhtaudesta. 
3. Yhteisiä kokoontumisia ja tapaamisia missä ei 
puoluepolitiikka olisi ensimmäisenä listalla. 
4. Aika rauhallisesti, eukon, lasten, lastenlapsen ja 
koirain parissa. 
5. Onko nyt tärkein mutta josko tuo valokuitu juttu 
pääsis tulevana keväänä viimeinkin etenemään. 
 
Petri Honkonen 
1. Yritystoiminnan ja työllisyyden edistäminen. 
Jokaisessa päätösasiassa on huomiotava 
yritysvaikutukset. Elinkeinojen kehittämistä olisi myös 
suunnattava nykyistä enemmän tiettyihin painopisteisiin 
eikä yrittää kehittää aivan kaikkea.  
2. Hyvällä hengellä päätöksenteossa, kehumalla ja 
etsimällä mahdollisuuksia miten itse voin omalla 
toiminnalla parantaa asioita. Hyvässä kunnossa olevat 
palvelut ja puitteet. 
3. Mahdollisimman mutkattomasti ja avoimesti. 
Olen itse pyrkinyt välttämään puoluepolitikointia 
kunnalliselämässä. Siihen ei Saarijärvellä ole enää varaa 
vaan on hoidettava asioita yksituumaisesti.  
4. Rauhassa suvun ja perheen parissa kotosalla. 
5. Yksituumaisuutta ja yhteishenkeä päätöksentekoon!

Raimo Suuronen Esa Oikari Iida Moisio Petri Honkonen

www.pylkonmaki.fi
pylkonaani@pylkonmaki.fi
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Pylkön Ääni 

Kohta on kolmas vuosi taka-
na Pylkön Äänen puheen-
johtajana toimimisessa. 
Tänä aikana olemme teh-
neet Pylkön Äänen hallituk-
sessa monia hyviä päätöksiä 
etenkin Pylkönmäen kylän 
kehittämiseen ja asukkaiden 
viihtymiseen vaikuttavia asi-
oita. Suurin osa näistä asi-
oista on toteutettu kyläisten 
kanssa talkootyönä. Kaikista 
lukuisista aikaansaannonk-
sista kylällemme on minul-
le jäänyt tyytyväinen mieli. 
Erityisesti on ollut merkittä-
vää se miten olemme saaneet 
kaikki suunnittelemamme 
asiat ja projektit toteutettua 
yksi toisensa jälkeen. Olen 
myös huomannut miten 
erilaiset talkoot ja yhdessä 

tekeminen on kasvattanut 
kylän yhteishenkeä enti-
sestään. Jokainen on saa-
nut tulla talkoisiin ja eri 
tapahtumiin juuri sellaise-
na kuin on. Pylkön Äänessä 
toimiessamme emme kyse-
le titteleitä emmekä muita 
saavutuksia vaan toimim-
me yhdessä kylämme hyväk-
si. Näin sen pitäisi olla joka 
paikassa!

Tähän vielä kertaan juuri 
päättyneen Kylpien-hank-
keen avulla toteutetut asiat 
Pylkönmäellä:

Pylkönmäki Tervetuloa 
-kyltit, Yrittävän talon val-
kokangas, katujouluvalot, 
romumetallikeräys, roska-
lavaviikot, kylänraitin siisti-

mistalkoot ja kyläillat. Nämä 
kaikki asiat ovat toteutettu 
kahden vuoden aikana. 

Tämä tapahtumarikas 
vuosi lähenee loppuaan ja 
on aika kiittää kaikkia Pyl-
könmäellä eri tapahtumiin 
ja talkoisiin osallistuneita. 
Yhdessä on mukava tehdä 
yhteistä hyvää!

Rauhaisaa joulun odotusta 
kaikille ja nähdään jatkos-
sakin Pylkönmäen tapah-
tumissa!

Pylkön Äänen puolesta 
Iida Moisio, puheenjohtaja

Pylkön Äänen kuulumisia

Pylkönmäen kyläyhdistyksen 
Pylkön Äänen teemasivut

Iloksemme kuusen 
torille tänä vuonna lahjoitti 
Pylkönmäen kappeliseura-
kunta, Kiitoksia!

Emma Pihlainen

Pylkönmäen 3.-4. luokan 
oppilaat rakensivat maatiloja. 
Oli mm. Tammela, Koivula, 
Pilvifarm, Waahterafarm ja 
Koivufarmi. 

Julia maalasi päätalon pil-
vifarmille, Jimi rakensi nave-
tan ja päätalon Tammmelalle 
ja Vilma leikkimökin Koivu-
farmille. Koivufarmilla asui 
possuja, hevosia ja lehmiä. 
Pojat hoitivat rakentamisen 
ja tytöt maalaamisen.

Aurinkokylässä oli myös 
kultakaivos, josta oli äsket-
täin löydetty kultaa. Kylässä 
oli myös radio, joka oli tehty 
yhteistyössä toisen farmin 
kanssa. 

Maatilat pitivät toripäi-
vän, josta saatiinkin paljon 
rahaa eläimien ruokaan ja 
koneiden korjaamiseen. Far-
mit möivät toripäivänä mm. 

muffinsseja, marjoja ja itse-
tehtyä jäätelöä.

Koululaiset ahkeroivat 
maatilojen rakennuksia käsi-
työtunneilla.  

Ilmiöpohjaiseen oppi-
miseen liittyvää maatilan 
toripäivää vietettiin 25.9. 

Löytömäen tontilla. Tori-
päivänä oppilaat saivat 
ostaa ja myydä tuotteita 
suoramyyntiä harrastavilta 
tiloilta. Tarjolla oli mm. itse 
tehtyä jäätelöä ja mokkapalo-
ja. Leikkirahojen laskeminen 
oli tarkkaa puuhaa.

Koululaiset rakentamassa

Pylkönmäen 
tapahtumia

JOULUKUU
Pe 1.12. klo 17.30 myyjäi-

sillä, ohjelma klo 18.00 Jou-
lunavaus, Yrittävän talolla

Ti 5.12. klo 10–14 MLL:n 
kahvila, vanhaintuen ker-
hohuoneella

To 7.12. klo 18.00 Koko 
perheen pikkujoulut MLL:n 
leikkipuistossa

Pe 8.12. klo 9–17 Joulukah-
vitus Salessa, vapaaehtoinen 
kahviraha ja arpajaiset

Ti 12.12. klo 12–14 Helluntai 
srk:ssa ruokailutapahtuma

TAMMIKUU
Ke 3.1. klo 18.00 Kyläilta, 

Evästupa
Ke 31.1. klo 18.00 Järjes-

töpalaveri, Evästupa

 

YRITTÄVÄN TALOLLA 
PE 1.12.2017 klo 18.00 

 
OHJELMA 

 

18.00   Joulumyyjäiset 
 
18.30        * Avauspuhe, Minna Autonen 

                                             * Koululaisten esityksiä  
                         * Jouluisia musiikkiesityksiä 
                             
19.30  Joulupukin vierailu 
   Yhdistysten arvonnat 
 
                      MYYJÄISET JA TARJOILU 
                        * Glögi- ja piparitarjoilu 
                        * Makkaranmyynti 
        * Kahvila  

 
         Varaa myyntipöytäsi ja tule myymään, esim.                   
         itsetehtyjä käsitöitä, paikallisia tuotteita,  
         leivonnaisia, arpoja ym. 
              PÖYTÄPAIKKA 15–20 € 

              Varaukset ti 28.11. mennessä  
               numeroon 040 7579 049/ Helmi 
 
                      Järj. Pylkön Ääni, Yrittävä, Eläkeliitto, MLL,                     
                    Pylkönmäen koulun vanheimpainyhdistys 
 
 

 

TUO 

Mitä hienoa, huonoa, hauskaa, 
historiallista, häpeällistä, hillitöntä tai  

muuten vain merkityksellistä löytyy  
Pylkönmäeltä eri paikoista?  

Mitä ympäristöasioita Pylkönmäellä tulisi  
parantaa ja mitä tuoda paremmin esille?  

Mitä tehdään jo mallikkaasti? 
 

Jaa ajatuksesi ja tietosi Pylyköstä   
Kylä kartalla -työpajassa

ke 3.1.2018 klo 18 
Evästuvalla (Keskustie 28, Pylkönmäki)

Haemme kyläläisten toiveita myös  
rahoitushakua varten! 

Pylykkö kartalla 

Tämän kaiken takana on Pylkön Ääni ja  
5E kylät - vähähiiliset yhteisöt -hanke

Pylkönmäen koululaiset tutustuivat maatalouteen ja 
yrittäjyyteen. Koululaiset vierailivat ensin Tarvaalan 
maatalousoppilaitoksessa ja sitten rakennettiin itse.


