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Vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät  

 

Turun kaupungin vanhusneuvoston tehtävät vuonna 2014 oli määritelty kaupunginhallituksen 

18.3.2002 § 361 hyväksymässä toimintasäännössä Kh 18.3.2002 § 361 (muutettu: Kh 8.6.2009 § 350 

(§ 3). Toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto toimii kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis- 

ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelimenä, joka tarkastelee asioita ikäihmisten näkökulmasta. 

 

Vanhusneuvoston tehtävinä on: 

 

 Edistää viranomaisten, vanhusväestön sekä vanhusväestöä edustavien järjestöjen ja julkisten 

yhteisöjen yhteistoimintaa kaupungissa. 

 

 Seurata vanhusväestön tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehittymistä kaksikieli-

sessä kaupungissa. 

 

 Edistää vanhusväestön selviytymistä ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteis-

kunnassa. 

 

 Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan 

huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa, jotta ne soveltuvat myös niil-

le henkilöille, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. 

 

 Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia kos-

kevissa asioissa. 

 

 Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. 

 

 Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus. 

 

 Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtä-

vät. 

 

Em. lisäksi vanhusneuvostolle on vanhuspalvelulain1 mukaisesti annettava mahdollisuus vaikuttaa 

kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merki-

tystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumi-

sen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen 

kannalta. 

 

 

Kokoonpano 

 
Kaupunginhallitus päätti 10.6.2013 kokouksessaan (Dnro 1895-2013) vanhusneuvoston jäsenvalinnas-

ta toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  

                                                           
1
 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(980/2012), 11 §. 

http://joutsen.turku.fi/TEXT.CFM?TKTVIITE_ID=640638&LIITOS=K
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Vanhusneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimettiin seuraavasti: 

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

  
Eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat:  

  
Marjatta Sinervo, 

Pohjoisen Turun Eläkkeensaajat, Pj. 

Pirkko-Liisa Vanhala, 

Turun Ikinuoret Eläkkeensaajat ry 

  
Soile Ojanperä, 

Eläkeliitto, Turun yhdistys  

Seppo Leivo 

Turun Kansalliset Seniorit ry. 
  

Risto Saari,  
Valtion Eläkkeensaajat  

Anja Söderman,  
Turun Eläkkeensaajat ry.  

  

Eira Nurmi,  
Turun Eläkeläiset ry.  

Tuula Nieminen,  
Telakka- ja Konepajaeläkeläiset ry. 

  
Hannu Mäkilä, 

Aarnen Talli  

Rauni Laine, 

Itä-Turun Eläkkeensaajat ry. 

  
Kaija Kiessling,  

Turun Työväen eläkeläiset ry.  

Mirja Kautonen,  

Turun Seudun Vanhustuki ry.  
  

Carl-Bertil Tauler,  
Åbo Svenska pensionärsklubb rf.  

Elma Helander,  
Turun Senioriopettajat ry. 

  

Lauta- ja johtokuntien edustajat:  
  

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Raili Engdahl Emmi Rotgers 

  

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta  
Marko Laakso Seppo Koski 

  
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta  

Ulla-Maija Vierimaa, Vpj. Sini Ruohonen 

  
Kulttuurilautakunta  

Seppo Sarelius Maija-Leena Kero 
  

Liikuntalautakunta  
Heidi Haapala Joni Lähteenmäki 

  

Kaupunginhallituksen edustajat:  
  

Olli Manni Satu Alanen 
  

Aimo Massinen Petja Raaska 
 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimi vuonna 2014 palvelupäällikkö Eija Salmiosalo; 10.9.2014 alkaen 

sihteerinä jatkoi suunnittelija Tiina Mäkinen. Teknisinä sihteereinä ovat vuorotelleet Anna-Maija Lau-

ronen ja Tuija Savila. 
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Kokoukset 

 

Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2014 yhteensä 10 kertaa. Jäsenten osallistuminen kokouksiin on 

esitelty liitetaulukossa I.  

 

Vanhusneuvoston tammikuun kokouksessa Mäntyrinteen vanhainkodissa ideoitiin keväällä järjestettä-

vää suurta yleisötapahtumaa.  

 

Helmikuun ensimmäisessä kokouksessa Palvelutalo Wilenissä muun muassa viimeisteltiin vanhusneu-

voston kannanotto valmisteltavana olleeseen vanhuspalvelusuunnitelmaan.  

 

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte oli kutsuttu helmikuun toiseen kokoukseen Lehmusvalkaman hyvin-

vointikeskukseen kertomaan palvelulinjaston toiminnasta ja joukkoliikenteen ajankohtaisista asioista. 

Vanhusneuvosto välitti hänelle tiedoksi kehittämistoiveensa joukkoliikenteen osalta. Kokouksessa hy-

väksyttiin myös vanhusneuvoston vuoden 2013 toimintakertomus. Lisäksi vanhusneuvosto kävi kes-

kustelua terveysasemille pääsyn vaikeudesta. Tilannetta pidettiin huolestuttavana. Vanhusneuvosto 

päätti tehdä asiasta kirjelmän terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille ja pyytää häneltä selvitystä siitä, 

mitä jonotilanteelle aiotaan tehdä.  

 
Maaliskuussa kokoonnuttiin Kerttulin vanhainkodissa. Kokoukseen oli Kiinteistöliikelaitokselta kutsuttu 

ylläpitopäällikkö Mari Helin kertomaan ulkoilualueiden esteettömyyteen ja kunnossapitoon liittyvistä 

asioista. Projektipäällikkö Päivi Penkkala ja projektisihteeri Noora Wallin esittelivät vanhusneuvostolle 

Aktiivinen kuntalainen -projektia. Esittelyssä oli myös luonnos vanhusneuvoston esitteestä.  

 

Vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen kertoi huhtikuun kokouksen aluksi Turun vanhuspalve-

luiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Kokouspaikkana oli Ruusukorttelin palvelukeskus. 

Kokouksessa jatkettiin 28.4 yleisötilaisuuden suunnittelua ja esitettiin muutostoiveita vanhusneuvos-

ton valmisteilla olleeseen esitteeseen.  

 

Toukokuussa kokouspaikkana oli palvelutalo Hemmet. Asialistalla oli useita asioita ennen kesätaukoa.  

Vanhusneuvosto päätti jättää Turun Seudun Senioriopettajat ry:n aloitteen johdosta sosiaali- ja terve-

yslautakunnalle esityksen koskien liukuesteiden hankintaa niitä tarvitseville senioreille. 

 

Vanhusneuvosto antoi sosiaali- ja terveyslautakunnan pyynnöstä lausuntonsa ympärivuorokautisen 

hoidon tuotantosuunnitelmaan. Vanhusneuvosto teki kaupungin avustustoimikunnalle ehdotuksen 

eläkeläisjärjestöille vuonna 2014 myönnettävistä toiminta-avustuksista. Vanhusneuvosto jätti kaupun-

ginhallitukselle selvityspyynnön sihteerin tehtävien resursoinnista vanhuspalvelulain edellyttämällä 

tavalla.   

 

Em. lisäksi vanhusneuvosto päätti jättää joukkoliikennelautakunnalle aloitteen koskien bussien keskio-

ville asennettavien lukulaitteiden hankintaa. Lukulaitteet helpottaisivat erityisesti rollaattorilla ja las-

tenvaunujen kanssa matkustavien matkantekoa. Aloitteessa rollaattoria käyttäville ja lastenvaunujen 

kanssa matkustaville esitettiin lisäksi oman arvokortin käyttöönottoa.  
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Toukokuun kokouksessa vanhusneuvostolle esittäytyi myös Turun kaupungin uusi osallisuuden eri-

tyisasiantuntija Anri Niskala. Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n palvelupäällikkö Päivi Naavalinna 

kertoi vanhusneuvostolle Arkean ruokapalvelutoiminnasta.  

 

Kesätauon jälkeen kokoonnuttiin syyskuussa Lehmusvalkaman palvelukeskuksessa. Kokouksen aluksi 

kuultiin vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahosen esitys Palvelutori-hankkeesta. Uusi sihteeri, 

suunnittelija Tiina Mäkinen aloitti työnsä. Vanhusneuvosto päätti jättää kehittämisehdotuksen Turun 

ja Kaarinan seurakuntayhtymälle koskien penkkien lisäämistä ja kunnostamista hautausmailla, erityi-

sesti Turun Vanhalla hautausmaalla sekä Pyhän Katariinan hautausmaalla.  

 
Kesän aikana valmistui vanhusneuvoston esite, joka jaettiin kokouksessa jäsenille sidosryhmille väli-

tettäväksi ja vanhusneuvoston tulevissa tilaisuuksissa edelleen jaettavaksi. 

 

Vanhusneuvosto päätti järjestää marraskuussa avoimen yleisötilaisuuden; syyskuun kokouksessa 

suunniteltiin alustavasti tilaisuuden ohjelmaa ja sen tiedottamista. Vanhusneuvosto päätti myös ottaa 

kantaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.9.2014 päättämään kotihoidon maksujen tarkistukseen (217 

§) koskien Turun kaupungin säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuja. Kannanotossaan vanhusneu-

vosto päätti ilmaista huolensa kotihoidon maksujen korotuksista. Kannanoton valmisteluprosessia 

tarkennettiin lokakuun kokouksessa. Jäsenten perehtyessä tarkemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan 

päätökseen, kannanoton valmistelusta päätettiin luopua.   

 

Lokakuussa vanhusneuvosto kokoontui Yli-Maariassa Mainio Vireen Virekodissa. Kokouksen aluksi 

kuultiin yleisesittely Mainio Vireen toiminnasta ja palveluista; kokouksen jälkeen jäsenillä oli mahdolli-

suus tutustua tiloihin tarkemmin. Kokouksessaan vanhusneuvosto kävi läpi kuluneen vuoden budjetin 

toteuman ja sihteeri esitteli lyhyesti myös vanhusneuvoston vuoden 2015 budjettiehdotuksen. Van-

husneuvosto päätti pyytää perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Korkeilalta selvitystä terveysase-

mille pääsyn alueellisesta vaihtelusta (jonotusajat terveysasemittain) ja mitä asialle voisi tehdä. Asia 

oli ollut esillä jo vanhusneuvoston maaliskuun kokouksessa. Vanhusneuvosto tutustui myös Turun 

kaupungin lausuntoon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnokseen. 

 

Marraskuussa kokoonnuttiin Runosmäen vanhuskeskuksessa. Kokouksen yhteydessä kuultiin Runos-

mäen vanhuskeskuksen toiminnasta ja saatiin tutustua tehostetun palveluasumisen yksikön Villa Pii-

parin kunnostettuihin tiloihin. Vanhusneuvosto päätti lähettää saamansa Länsi-Turun asukasyhdistys 

ry:n esityksen terveyskioskin perustamiseksi Länsikeskuksen alueelle kehittämisehdotuksena eteen-

päin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksalle ja perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja 

Katariina Korkeilalle. 

 

Joulukuun kokous pidettiin Löytävä -hankkeen tiloissa. Kokouksessa kuultiin Löytävä hankkeen -

esittely ja saatiin tilannekatsaus Palvelutori Turussa – ja Aktiivinen kuntalainen -projektien etenemi-

sestä. Vanhusneuvosto päätti kokouksessa vuoden 2015 toimintasuunnitelmastaan ja luonnosteli Po-

rin vanhusneuvoston tammikuisen vierailun ohjelmaa. Vanhusneuvosto päätti myös jättää saamansa 

yhteydenoton perusteella selvityspyynnön terveyden palvelualuejohtajalle koskien lääkityksen tarkis-

tamista sairaala -tai terveyskeskushoitoon päätyneiden iäkkäiden kaatumistapauksien yhteydessä. 

Vanhusneuvoston järjestämistä tilaisuuksista päätettiin jatkossa tiedottaa myös yksityisille asumispal-

veluja tuottaville yrityksille. Kokouksen jälkeen vanhusneuvosto nautti yhteisen joululounaan. 
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Tilaisuudet 

 

Vanhusneuvoston järjestämät yleisötilaisuudet 

 

Vanhuspalveluiden ajankohtaisista asioista keskusteltiin 4.4.2014 Puutarhakadun auditoriossa järjes-

tetyssä keskustelutilaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kertoi tilaisuudessa ministe-

riön terveiset. Tilaisuuteen oli kutsuttu lautakunnat ja eläkeläisjärjestöjen edustajia. Osallistujia oli 

arviolta 190 henkilöä.  

 

Konserttisalissa järjestettiin avoin yleisötilaisuus 28.4.2014 aiheena Aktiivisuudesta hyvinvointia. Tilai-

suuteen osallistui arviolta 300 henkilöä.  

 

Runosmäen vanhuskeskuksessa järjestettiin avoin yleisötilaisuus 26.11. Tilaisuudessa johtaja Maija 

Kyttä esitteli sote -järjestämislakiluonnosta ja vastaili sitä koskeviin osallistujien esittämiin kysymyk-

siin. Tilaisuuden lopuksi vanhusneuvoston jäsenet vastasivat yleisökysymyksiin. Tilaisuuteen osallistui 

noin 60 henkilöä. 

  

Yhteistyössä toteutetut tapahtumat 

 

Kevättreffit Kupittaan liikuntahallissa 19.5.2014, Syystreffit Kupittaan liikuntahallissa 29.9. Tilaisuudet 

järjestettiin yhteistyössä Liikuntapalvelukeskuksen ja hyvinvointitoimialan ennaltaehkäisevien vanhus-

palvelujen kanssa.  

 
Vanhuspalvelukatsaus, ministeri Risikko, 4.4.2014. Turun kaupunki, Aktiivinen kuntalainen – kaiken 

ikäisenä – projekti, Vanhusneuvosto: Puutarhakatu 1, auditorio. 

 

Osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin 
 

Vahvat vanhusneuvostot 16.1.2014 Eetu ry, Sitra: Radisson Blue, Turku. 

 

Vanhusneuvoston piknikristeily 21.1.2014. Ohjelmassa valmisteilla olleen vanhuspalvelusuunnitelman, 

ennaltaehkäisevien vanhuspalvelujen, vapaaehtoistoiminnan sekä Aktiivinen kansalainen kaiken ikää –

projektin esittelyä.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne. Ministeri Huovisen aluekierros. 5.6.2014. STM: 

Turku, Mauno Koivisto -keskus. 

 

Ikäarvokas -projektin käynnistys. 10.4.2014. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä: Varissuon kirkko.  

 

Kiinteistöilta ja näyttely Esteettömästä asumisesta. 14.5.2014. Varsinais-Suomen Kiinteistöliitto, Turun 

kaupungin hissityöryhmä: Messukeskus.  

 

Kolmas sektori esittäytyi vanhusneuvostolle Lehmusvalkamassa 9.6.2014. 

 
Vanhusneuvoston syysseminaari Ruusukorttelissa 19.8.2014. 
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Voimaa-foorumi, palvelutorit, 27.8.2014. Hyvinvointitoimiala: Valtion virastotalo, Aitiopaikka. 

 

Vanhuspalvelulain 1. vuosiseminaari, 12.9.2014. STM: Technopolis, Tampere. 

 

Lounais-Suomen liikkeellä voimaa vuosiin, 16.9.2014. Kuntaliitto, RAY: Valtion virastotalo, Aitiopaikka. 

Turku esteettömyyden edistäjänä. Tavoitteena 200 hissiä vuoteen 2017 – seminaari. 23.9.2014. Tu-

run kaupunki, Varsinais-Suomen Kiinteistöliitto, ARA: Alvarium.  

 

Varsinais-Suomen vanhusneuvostojen tapaaminen 24.9.2014. Turun kaupunki, Aktiivinen kuntalainen 

– kaiken ikäisenä – projekti, Eetu ry: Logomo. 

 

Ikäännytään turvallisesti Turussa -koulutustilaisuus. 15.10.2014. Turva hanke, Fingerroosin säätiö: 

Pääkirjaston Studio. 

 

Eloisaa ikää ja kumppanuutta kehiin. 20.10.2014. Muistojen koti. Eloisa ikä -ohjelman Turun kehitys-

hankkeet; Ikätuki, Löytävä, Memo ja Muistojen-koti.  

 

Tilannekatsaus vanhusneuvoston valmisteilla olevaan toimintasääntöön. 22.10.2014. Turun kaupunki, 

konsernihallinto, asiakkuudet ja osallisuus.  

 

Aktiivisesta ikääntymisestä uudenlaiseen aikuisuuteen -seminaari. 21.10.2014. Turun ammattikorkea-

koulu, Aktiivinen ikääntyminen -tutkimusryhmä: Turun työväenopisto. 

 

Hyvän tekemisen torit. 27.10.2014. Hyvinvointitoimiala: Lehmusvalkama.  

 
Vanhusneuvoston työskentelyseminaari koskien vanhusneuvoston vuoden 2015 toimintasuunnitelman 

valmistelua 5.11. 2014.  

 

Keskustelutilaisuus ikäihmisten osallisuuden edistämisestä ja palveluohjauksen kehittämisestä 

20.11.2014.  Turun kaupunki, Aktiivinen kuntalainen – kaiken ikäisenä – ja Palvelutori Turussa – pro-

jektit: Nuorten taide- ja toimintatalo VIMMA. 

 

Vaikuttajaryhmien voimaannuttaminen. 28.11.2014. Turun kaupunki, konsernihallinto, asiakkuudet ja 

osallisuus.  

 

Hyvinvoinnin suuntaviivat Turun kaupungissa. Väestön hyvinvointia ja menetettyjä elinvuosia (PYLL) 

koskeva seminaari. 12.12.2014. Turun kaupunki, hyvinvoinnin ohjausryhmä: Alvarium. 

 

 

Aloitteet 

 

Esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle liukuesteiden hankinnasta niitä tarvitseville senioreille (Dnro 

3842-2014). Esityksessä huomioitu Turun Seudun Senioriopettajien vanhusneuvostolle lähettämä 

aloite. Esitykseen ei vuoden 2014 loppuun mennessä ollut saatu vastausta. 
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Esitys Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussien keskioville hankittavista lukulaitteis-

ta. Esitys omasta arvokortista rollaattorin sekä lastenvaunujen kanssa matkustaville (Dnro 6182-

2014). Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vastaus aloitteeseen saatiin 24.10.2014. 

 

 

Kannanotot 

 

Kannanotto Turun kaupungin vanhuspalvelusuunnitelmaan vuosille 2014 – 2016 (Dnro 9842-2013). 

 

 

Vastaukset lausuntopyyntöihin  

 

Lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalle ympärivuorokautisen hoidon tuotantosuunnitelmasta (Dnro 

1149-2013).  

 

 

Selvityspyynnöt 

 

Selvityspyyntö kaupunginhallitukselle vanhusneuvoston sihteerin tehtävien resursoinnista vanhuspal-

velulain edellyttämällä tavalla. (Dnro 79-2014)  

 

Selvityspyyntö perusterveydenhuollon tulosaluejohtajalle, terveyskeskuksen vastaavalle lääkäri Kata-

riina Korkeilalle terveysasemien tämänhetkisestä jonotilanteesta, jonojen alueellisesta vaihtelusta ja 

toimenpiteistä, joilla jonoja yritetään purkaa. Selvityspyyntöön saatiin vastaus 12.1.2015. (Dnro 2062-

2014). 

 

Selvityspyyntö terveyden palvelualuejohtaja Katariina Korkeilalle koskien lääkityksen tarkistamista 

sairaala -tai terveyskeskushoitoon päätyneiden iäkkäiden kaatumistapauksien yhteydessä. Selvitys-

pyyntöön toivottiin palvelualuejohtaja Korkeilalta vastausta 28.2.2015 mennessä. (Dnro 75-2015). 

 

 

Kehittämisehdotukset 

 

Kehittämisehdotus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle penkkien lisäämiseksi ja kunnostamiseksi 

Turun hautausmaille, erityisesti Turun Vanhalle hautausmaalle ja Pyhän Katariinan hautausmaalle 

(Dnro 9270-2014).  

 

Esitys hyvinvointitoimialalle vanhusten terveyspalveluista Länsikeskuksessa ’Terveyskioski’ (Dnro 

11349-2014).  

 

 

Määrärahan käyttö 

Vanhusneuvoston toimintaan vuodelle 2014 oli varattu yhteensä 20 899,92 €; määrärahasta jäi käyt-

tämättä neljännes.  
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Jakelu 

tied Kaupunginhallitus 
tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
tied Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 
tied Konsernihallinto 
tied Kulttuurilautakunta 
tied Liikuntalautakunta 
tied Rakennuslautakunta 
tied Sosiaali- ja terveyslautakunta 
tied Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
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Liite I. Jäsenten osallistuminen vanhusneuvoston kokouksiin vuonna 2014 

 

 8.1 5.2 12.2 12.3 9.4 14.5 10.9 8.10 12.11 10.12 

Jäsen:           

Sinervo Marjatta x x x x x x x  x x 

Vierimaa Ulla-Maija x x x x  x x  x x 

Engdahl Raili  x x  x x x x  x 

Haapala Heidi x  x x x x x x x x 

Kiessling Kaija x x x x x x x x x x 

Laakso Marko           

Manni Olli A. x x x x x x  x  x 

Massinen Aimo x  x x x x  x  x 

Mäkilä Hannu x x x x x x x x x x 

Nurmi Eira x x x x x x  x x x 

Ojanperä Soile x x x x x x x x x x 

Saari Risto x  x x x x x x  x 

Sarelius Seppo x x x        

Tauler Carl-Bertil x x x x x   x x x 

Varajäsen:           

Vanhala Pirkko-Liisa        x   

Ruohonen Sini           

Rotgers Emmi           

Lähteenmäki Joni  x         

Kautonen Mirja           

Koski Seppo x   x x x x x x x 

Alanen Satu           

Raaska Petja       x  x  

Laine Rauni           

Nieminen Tuula           

Leivo Seppo           

Söderman Anja           

Kero Maija-Leena           

Helander Elma      x     


