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79. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

80. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 24. päivänä toukokuuta 2016.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

81. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Muissa asioissa Arja Saarikosken kysymys ja Martti Konsti
toivoi puheenjohtajalta kirkolliskokouksesta terveisiä.

82. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 6. kesäkuuta 2016.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki
seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole
pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 7. – 21.6.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 1. kesäkuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 7. – 21.6.2016.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 1. kesäkuuta 2016.

83. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 3.7. – 25.9.2016 – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee laatia suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KL 2:8) Kirkkoherra ja kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat laatineet ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle 3.7. – 25.9.2016
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 3.7. – 25.9.2016 sekä
täydentää kesäkuun listaan Rantasalmen kappeliseurakunnan kolehdit:
12.6. Medialähetys Sanansaattajat ry:lle ja 19.6. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:lle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
3.7. – 25.9.2016 ja täydensi kesäkuun listaa Rantasalmen kappeliseurakunnan osalta edellä esitetyn mukaisesti.

84. §
SEURAKUNNAN VIRALLISET EDUSTAJAT LÄHETYSJÄRJESTÖJEN
KESÄJUHLILLE
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Lähetystyön tukiryhmä on lähetyssihteerien kanssa valmistellut eri lähetysjärjestöjen kesäjuhlille osallistumista ja seurakunnan edustajia niille.
Tukiryhmän esitys seurakunnan virallisiksi edustajiksi:
Tark. ______ / ______

21.–22.5. Sansan Medialähetyspäivät Lappeenrannassa. Edustaja Sakari Seppälä
11.–12.6. SLS:n Lähetysjuhlat Vihdissä. Edustajat, Sanna Stainer, Eila Niiranen
17.–19.6. Kylväjän Kesäpäivät Porissa. Edustaja, Pirjo Muttilainen,
1.-3.7. SLEY:n Evankeliumijuhla Virroilla. Edustaja, Sakari Seppälä varalla Jaakko
Jauhiainen
1-3.7. SEKL:n Kansalähetyspäivät Ryttylässä. Edustaja Hanna Hakulinen
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan viralliset edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille
tukiryhmän edellä olevan esityksen mukaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan viralliset edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille tukiryhmän edellä olevan esityksen mukaan.

85. §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (Rantasalmen kappeliseurakunta)
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Kanttori Pekka Rönkkönen on jäänyt Savonlinnan seurakunnan V kanttorin virasta
eläkkeelle 1.3.2016 alkaen.
Virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkapaikka on Rantasalmen
kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta. Viran vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan V kanttorin virka täytetään ja
julistaa viran (B-kanttorin virka) haettavaksi. Hakuaika alkaa 10.6. ja päättyy
27.6.2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti täyttää Savonlinnan seurakunnan V
kanttorin viran ja julistaa viran (B-kanttorin) viran haettavaksi.
Hakuaika 10.6. – 27.6.2016. Virkapaikka on Rantasalmen kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta. Vaativuusryhmä on 601.
Valitulta vaaditaan hyväksyttävä lääkärintodistus ja viran täytössä
noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Samalla kirkkoneuvosto nimesi haastattelutyöryhmän; Sammeli
Juntunen, Heli Muhonen, Irja Härmälä, Juho Tiainen, Minna
Raassina ja mahdollisuuksien mukaan toinen työssä oleva kanttori.
Haastattelut perjantaina 1.7. klo 15 alkaen.

86. §
SEURAKUNNAN STRATEGIA - esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkovaltuuston iltakoulu asetti 25.2.2016 strategiatyöryhmän, jonka
puheenjohtajaksi valittiin Sari Behm ja jäseniksi Sammeli Juntunen, Tuula Rasimus,
Anne Käyhkö, Irja Härmälä, Merja Immonen, Touko Ahokas ja Outi Kurttila.
Työryhmä kokoontui kevätkaudella 2016 kolme kertaa ja laati kokouksissaan
ehdotuksen seurakunnan strategiaksi vuosille 2017 – 2020 (esityslistan liite 1).
Työryhmä käytti hyväkseen kirkkovaltuuston iltakoulun (25.2.2016) sille antamaa
evästystä sekä kirkkohallituksen julkaisemaa strategia-vihkosta Kohtaamisen kirkko.
Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee strategiatyörymän ehdotuksesta Savonlinnan
seurakunnan strategiaksi vuosille 2017 - 2020, tekee siihen haluamansa muutokset
sekä lähettää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto piti valmisteltua strategiaa energisenä ja aktiivisena. Se on hyvä
työkalu työntekijöille. Sen loppuun haluttiin lisättäväksi koontilause, joka
muotoiltiin seuraavasti:
Tämä strategia on lähtökohta koko seurakunnan kehitykselle ja toiminnalle vuosiksi
2017 - 2020. Strategian painopisteet sovelletaan toteutettaviksi toimintasuunnitelmiin
niin, että ne parhaiten palvelevat seurakunnan eri alueita
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan seurakunnan strategian
vuosille 2017 – 2020 lisättynä yllä olevalla koontilauseella ja esittää
sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

87. §
TASEIDEN YHDISTÄMINEN – esityslistan liite 2
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Yhdistyneiden seurakuntien taseet tulee yhdistää keskinäiset saamiset ja velat
eliminoiden. Seurakunnan taloustoimistossa on valmisteltu Rantasalmen ja
Savonlinnan seurakuntien taseyhdistelmä, joka lähetetään liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvoston hyväksyy Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen ja esittää sitä
edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Savonlinnan seurakunnan avaavan
taseen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

88. §
HAUTAINHOITORAHASTOJEN TASEIDEN YHDISTÄMINEN – esityslistan liite 3
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Yhdistyneiden seurakuntien hautainhoitorahastojen taseet tulee yhdistää keskinäiset
saamiset ja velat eliminoiden. Seurakunnan taloustoimistossa on valmisteltu
Rantasalmen ja Savonlinnan seurakuntien taseyhdistelmä, joka lähetetään liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen ja esittää sitä
edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahaston avaavan taseen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Tark. ______ / ______

89. §
OLAVIN RETKEILIJÖIDEN VUOKRASOPIMUKSEN AJAN JATKAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Olavin Retkeilijät aikovat kehittää heillä vuokralla olevan kiinteistöä. Tarkoituksena
on saada EU-tukea projekteille. Jotta tukea voisi saada, olisi vuokrasopimuksen oltava
voimassa vähintään 5 vuotta Eu-tuen saamisen jälkeen.
Olavin Retkeilijät ry haluaa jatkaa vuokrasopimusta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022
saadakseen tukea EU-projektilleen.
Kneuv. 4/2009 79. §
OLAVIN RETKEILIJÖIDEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN
Olavin retkeilijät ry anoo seurakunnalta Tervastuvan vuokrasopimuksen jatkamista, jotta se saisi
majan korjausprojektiin EU-apua. Säännöt vaativat, että tuen saamisen kriteerit täyttyvät, jos
maavuokrasopimus on avun saajalla vähintään 5 vuotta tuen saamisen jälkeen. Tällä hetkellä
vuokrasopimus päättyy 2012 lopussa. Vuokrasopimusta pitäisi siis jatkaa vähintään kahdella vuodella..
Tällä hetkellä vuokrasopimuksen hinta on laskettu noin 20.000 euron tonttihinnan mukaan ja vuokra
siitä on vuodelle 2009 noin 160 euroa. Hinta perustuu jo vuonna 1994 tehtyihin tonttiarvioihin.
Nykyisellä hintatasolla vuokrahinta nousisi merkittävästi edellisestä, 2100 euroon vuodessa.
Seurakunnan olisikin mietittävä millä tavoin se tukee Olavin retkeilijöiden toimintaa. Retkeilijät ovat
ilmoittaneet, että seurakunta voi tarpeidensa mukaan käyttää Tervastupaa ilmaiseksi. Toisaalta
tukeminen on myös koko kunnan asukkaiden tukemista.
Talousjohtajan esitys:
Seurakunta jatkaa Olavin retkeilijöiden vuokrasopimusta 2 vuodella 1.1.2013-31.12.2014.
Vuokrahinnaksi määritellään 500 euroa vuodessa näille kahdelle vuodelle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi vuokrasopimuksen jatkamisen kahdeksi vuodeksi talousjohtajan esityksen
mukaisesti.

Kneuv. 18.8.2010 §115:
Nykyisten säännösten mukaan yli 5 vuoden vuokrasopimus tulee alistaa hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Jos katsotaan, että seurakunnan tulee tukea Olavin retkeilijöitä, vuokraa voitaisiin
jatkaa 500 euroa vuodessa tämän kymmenen vuoden ajan.
Toisaalta jos seurakunnan toiminnasta halutaan saada läpinäkyvää, voitaisiin vuokra
sopia todelliseksi (85.000 euron tontti, jolle 4% vuotuinen korko = vuokra 3.400
euroa vuodessa), mutta antaa erotus 2.900 euroa avustuksena Olavin retkeilijöille.
Näin loppulasku olisi joka tapauksessa 500 euroa.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Olavin retkeilijöiden vuokrasopimusta 1.1.201531.12.2019. Vuokra tältä ajalta 3.400 euroa/vuosi.
2) Kirkkoneuvosto päättää 1.1.2015-31.12.2019 väliseksi ajaksi Olavin retkeilijöiden
tueksi 2.900 euroa/vuosi
Kohdan 1 osalta päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistetavaksi.
Päätös:
Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Olavin retkeilijöiden vuokrasopimusta 1.1.202031.12.2022. Vuokra tältä ajalta 3.400 euroa/vuosi.
2) Kirkkoneuvosto päättää 1.1.2020 - 31.12.2022 väliseksi ajaksi Olavin
retkeilijöiden tueksi 2.900 euroa/vuosi
Kohdan 1 osalta päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistetavaksi.
KL 14:4; Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva
päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10
vuotta.
Päätös:

1) Kirkkoneuvosto päätti jatkaa Olavin retkeilijöiden vuokrasopimusta 1.1.2020 – 31.12.3022. Vuokra tältä ajalta 3.400 €/vuosi.
Kohdan 1 osalta päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistetavaksi.
KL 14:4; Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
2)Kirkkoneuvosto päätti 1.1.2020 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi
Olavin retkeilijöiden tueksi 2.900 €/vuosi.

90. §
ESITE SEURAKUNNASTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittivat Js Suomi-yhtiön kanssa sopimuksen
mainosesitteen tekemisestä seurakunnasta. Sopimuksen mukaan seurakunta saa 2500
kpl 170 gramman paperille painettua 4-sivuista esitettä, joiden kustannukset peitetään
ilmoituksilla. Ilmoitusmyynti ei kuitenkaan täysin onnistunut, minkä vuoksi
seurakunta joutuu maksamaan 235 euroa Js Suomi -yhtiölle. Mainoslehtistä on
tarkoitus olla saatavilla seurakunnan toimipisteissä ja eri työmuodot jakavat sitä
osallistujille; samoin papit esimerkiksi toimituskeskustelujen yhteydessä.
Esitteen oikovedos on ilmestynyt ja se esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi, että seurakunta on ottamassa käyttöön Js Suomi -yhtiön tekemän
mainosesitteen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi valmistellun esitteen.

91. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KERIMÄELTÄ
Savonlinnan seurakunta on saanut ostotarjouksen noin 2.280 m2 kokoisesta
määräalasta tilasta 740-881-2-00 (Kerimäen kirkko, kirkonalue). Määräalalla sijaitsee
Kaivopirtti ravintola. Kaivopirtin on tällä hetkellä vuokralaisena kyseisellä

Tark. ______ / ______

määräalalla. Vuosivuokra on 1.895,35 euroa ja vuokrasopimusta on jäljellä vuoteen
2020.
Asemakaavan mukaan määräalalla on rakennusoikeutta 400 m2, josta on käytössä
tällä hetkellä noin 150 m2. Kaivopirtin omistaja haluaisi laajentaa rakennusta, jotta
voisi tulevaisuudessa palvella linja-autollista asiakkaita.
Ostotarjous määräalasta on 80.000 euroa. Talousjohtaja on kysynyt määräalasta hintaarviota sekä Saimaan LKV oy:stä että Kodinkulma Oy:stä. Heidän hinta-arvionsa
saadaan kuluvan viikon perjantaihin mennessä.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa, kun hinta-arviot on käytössä.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että tontin rakennusoikeudesta on kahta tietoa ja se vaikuttaa
hintaan. Hän esitti, että päätös jätetään kokoukseen 7.6.2016 kun rakennusoikeus
saadaan varmistettua.
Päätös:

Kirkkoneuvosto jätti asian päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

92. §
KIRKKONEUVOSTOLLE KESKUSTELTAVAKSI
Puheenjohtaja haluaa avata keskustelun, kuinka seurakunta osallistuu
reformaation juhlavuoteen ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tulevien juhlavuosien huomioimisesta seurakunnan
toiminnassa.
Käsittely:
Vilkkaassa keskustelussa vallalla oli ajatus, että itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumat voisivat olla yhteistyössä kaupungin kanssa.
Reformaation juhlavuoden päätapahtuma voisi olla Kerimäen kirkossa kesäkuun
alussa 2017. Sitä valmistelemaan nimettiin työryhmä Merja Immonen, Jani Lamberg
ja puheenjohtaja Sammeli Juntunen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa
seuraavaan kokoukseen.

93. §
MUUT ASIAT
- Arja Saarikoski halusi ottaa uudelleen keskusteltavaksi viime kesänä
hautausmaakatselmuksessa tehdyn päätöksen värillisten vesitynnyreiden
poistamisesta Talvisalon hautausmaalta. Osa seurakuntalaisista haluaisi
ne takaisin. Kirkkoneuvoston jäseniin on oltu yhteydessä niiden puolesta
ja niitä vastaan. Päätös koski vain tynnyreitä, ei esimerkiksi jo pitkään
hautausmaalla olleita koristeellisia linnunpönttöjä. Talousjohtaja selvittää
asiaa hautausmaan työntekijöiden kanssa.
Tark. ______ / ______

-

Puheenjohtaja kertoi kirkolliskokouksen terveisiä Martti Konstin pyynnöstä.
Arkkipiispan vaalitapa muuttunee ja vihkimisoikeudesta luopumisen seurauksien
selvittely aloitettiin.

94. §
ILMOITUSASIAT
- tuomiokapituli on myöntänyt pastori Jussi Leppäniemelle virkavapautta ajalle
1.7. – 6.12.2016 perhevapaita varten
- tuomiokapituli on antanut pastori Jukka Peltolalle viranhoitomääräyksen III
kappalaisen viransijaiseksi ajalle 21.6. - 31.7.2016 omasta virasta vapautettuna ja
antanut pastori Per Lindbladille viranhoitomääräyksen samalle ajalle II seurakuntapastorin viransijaiseksi
- tuomiokapituli on myöntänyt pastori Helena Lorentzille palkatonta virkavapautta
hoitovapaata varten ajalle 21.7.2016 – 31.8.2017 ja antanut pastori Kati
Lounelalle viranhoitomääräyksen VI seurakuntapastorin viransijaiseksi 9.6.2016 –
31.8.2017
- kirkkoherran päätösluettelo 2016, sivu 3 – esityslistan liite 4
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2016 – esityslistan liite 5
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2016 – esityslistan liite 6
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 4/2016 – esityslistan liite 7

95. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

96. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

Tark. ______ / ______

