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LEHDEN TARINA
Tähän lehteen sisältyy muun muassa Talon rakentaminen, Marjo-kokin

haastattelu, Mikä koirarotu olet -testi ja paljon voimisteluasiaa.

Tässä lehdessä on juttuja laidasta laitaan. Kaikki täällä
mediakerhossa ovat joulun jälkeen jatkaneet innoissaan töitään.

Toivottavasti löytyy luettavaa!

Toiveita uuteen kouluun:
herkkuhuone, trampoliini, uima-allas, kiipeilyteline, kasvihuone,

elokuvasali, jäätelökärry, jumppa/voimisteluhuone ja juhlahuone.

Tämä onkin viimeinen lehti ennen kesälomaa,
joten on aika kertoa pieni runo.

Vihdoin on kesä ja pääsee uimaan, lämmin alkaa huimaa.
Jäätelö on se juttu, kun koulu on niin tuttu.

Pitäkää hauska kesäloma FINNI-lehden ääressä.

HYVÄÄ KESÄLOMAA KAIKILLE!

Toivottavat Livia ja Lotta sekä muu Finni-lehden toimitus
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KARUSELLIKYSYMYKSETKARUSELLIKYSYMYKSETKARUSELLIKYSYMYKSETKARUSELLIKYSYMYKSETKARUSELLIKYSYMYKSET

Merja:
1. Hamina.
2. En tiedä.
3. Leikin opettaminen.
4. Suomessa päiväkodin
    tai eskarin opettaja.
5. Joulu.

Petriina:
1. Rooma.
2. Pauliina.
3. Biologia.
4. Suomessa
    terveydenhoitaja.
5. Joulu.

Anu:
1. Turku.
2. Laura.
3. Äidinkieli.
4. Kirjakahvilan omistaja.
5. Joulu.

Annis:
1. Malaga.
2. Tanja.
3. Kuvis.
4. Vyöhyketerapia.
5. Joulu.

LIVIANLIVIANLIVIANLIVIANLIVIAN

1. Mikä on lempikaupunkisi?
2. Mitä toista nimeä sinulle mietittiin?
3. Mikä on lempiaineesi?
4. Mitä tekisit, jos et olisi täällä töissä?
5. Mikä on lempijuhlasi?

Emilia:
1. Fuengirola.
2. Lotta.
3. Matikka.
4. Matkustaa.
5. Joulu.

KAIKKI TYKKÄÄ JOULUSTA!KAIKKI TYKKÄÄ JOULUSTA!KAIKKI TYKKÄÄ JOULUSTA!KAIKKI TYKKÄÄ JOULUSTA!KAIKKI TYKKÄÄ JOULUSTA!

OPETTAJIEN
OPETTAJIEN
OPETTAJIEN
OPETTAJIEN
OPETTAJIEN

SALAISET
SALAISET
SALAISET
SALAISET
SALAISET

HAAVEET
HAAVEET
HAAVEET
HAAVEET
HAAVEET
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1. Mitä tekisit, jos joku haukkuisi sinua?
A) Nakkelisin niskojani
B) Haukkuisin takaisin
C) Ei kiinnostaisi

2. Mitä tekisit, jos et saisi ruokaa?
A) Olisin tosi suuttunut
B) Haukkuisin
C) En tekisi mitään

3. Mitä tekisit, jos näkisit muita koiria?
A) Haukkuisin
B) Juoksisin perään
C) Laiskottelisin

Jos valitsit enemmän A-vaihtoehtoja,
olet chihuahua: pieni ja kaunis/komea,
mutta itsekäs.

Jos valitsit enemmän B-vaihtoehtoja,
olet dobermanni: pelottava, mutta jos
sinut on koulutettu hyvin, olet kiltti.

Jos valitsit enemmän C-vaihtoehtoja,
olet englanninbulldoggi: söpö ja laiska.

Jos, valitsit kaikki, olet seka-
rotuinen: olet vähän kaikkea.

Testin laati Alvar

Mikä koira-
rotu olet?

---

A
B

C

Vuh!
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Teksti ja kuva: Telma ja Elsa

HAASTATTELUHAASTATTELUHAASTATTELUHAASTATTELUHAASTATTELU
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Minkä ikäinen olet?
– Olen 66 vuotias.

Miten valitsit ammattisi?
– Olen aina pitänyt ruuanlaitosta.

Mitkä ovat työsi parhaat puolet?
– Työni parhaimmat puolet ovat ihanat asiakkaat.

Mikä on sinun lempiruokasi?
– Lempiruokani on kesäkeitto.

Jos olisit ruoka, mikä olisit?
– Jos olisin ruoka, olisin lohilaatikko.

Paljonko ruokaa menee päivässä roskiin?
– Ruokaa menee yleensä noin 15 kiloa.

Minkälaista on tehdä yli 400 ihmiselle ruokaa?
– Välillä kiireistä.

Työsi haastavimmat puolet?
– Osata tehdä tarpeeksi ruokaa.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?
– Tulen joka aamu kello neljä ja teen kaikki valmistelut.

Jos et olisi kokki mikä tekisit työksesi?
– Jos en olisi kokki olisin kätilö.

Lempikaupunki?
– Lempikaupunkini on Helsinki.

Moneltako heräät aamulla?
– Herään kello 3.30.

Onko väsyttävää herätä aikaisin?
– Ei ole, olen tottunut siihen.

Kuka on lempikokkisi?
– Lempikokkini on oma poikani.

Ruuan poisheittomäärä päivässä?
– Pois heitetään 1/10.

Millainen oli yösi ennen ensimmäistä työpäivääsi täällä?
– En nukkunut ollenkaan.

Mikä on ruoka, jota heitetään vähiten pois?
– Lohikeittoa ja kasvissosekeittoa heitetään vähiten.

Kauanko olet ollut tässä koulussa kokki?
– Olen ollut noin 18 vuotta.TE
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VOIMISTELU
OSA 2

Jatkoa edellisestä

numerosta

Tässä jaksossa kerromme mitä
varusteita tarvitset jos aloitat
voimistelun, ja opetamme miten
venytellä kuvien avulla. Lisäksi
lukiolainen Katharina kertoo
voimisteluharrastuksestaan.

Tarvitset mm. näitä
varusteita jos aloitat tai
jo harrastat voimistelua:
– venyvät housut
– pallo
– naru
– vanne
– voimistelupuku
– tossut
– kuminauha
  (venyttelyyn)
– hiuslenkki

Ristivaaka eli ristari

Kyselimme muutamalta aikuiselta
voimistelusta. Tässä kysymykset,
vastaukset seuraavalla sivulla:
1. Oletko harrastanut
voimistelua tai tanssia?
2. Minkä voimistelutyylin
haluaisit aloittaa?
3. Mitä sinun mielestäsi
voimistelutreeneissä tehdään?
4. Mistä voimistelulajista pidät
eniten?
5. Venytteletkö usein, jos
venyttelet niin kuinka usein ja
kuinka kauan kerrallaan?

Työryhmä:
Isabella, Ella,
Ellen ja
Nella
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Heidi:
1. Harrastan modernia tanssia ja tanssia.
2. Haluaisin aloittaa rytmisen
voimistelun.
3. Voimistellaan, venytellään ja tehdään
temppuja.
4. Pidän eniten rytmisestä voimistelusta.
5. Yritän/pyrin venyttelemään ja
venyttelen yleensä n.30 min.

Henna H:
1. Alakouluikäisenä telinevoimistelua
noin 2 vuotta.
2. Haluaisin jatkaa joogaa.
3. Kehon taitojen, voiman ja notkeuden
kehittämistä.
4. Tykkään katsoa joukkuevoimistelua.
5. Venyttelen pari kertaa viikossa jopa
1h 30min.

Anu:
1. Olen joskus yrittänyt tanssia.
2. Haluaisin aloittaa telinevoimistelun.
3. Venytellään ja tehdään hurjia liikkeitä,
yleensä pää maassa ja jalat ylhäällä
4. Joukkuevoimistelua on kiva katsoa.
5. Venyttelen liian harvoin, en veny!

Mikä on hauskinta voimistelussa?
– Hauskinta on ohjelman tekeminen
ja että saa käyttää luovuutta.

Miksi harrastat voimistelua?
– Koska se on hauska harrastus
ja kun olen aina ollut notkea, niin
mihin muuhun käyttäisin sen.

Miksi sinä pidät vanne-esityksistä.
– Koska olen paras vanteella, ja se
on kiva väline.

Miten sinä aloitit voimistelun?
– Kun olin 14-vuotias niin kaverini eh-
dotti että kokeillaanko. Minä jatkoin,
mutta kaverini ei jatkanut voimistelua.

Kuinka monta kertaa vuodessa
sinulla oli Suomessa kisat?
– Neljä-viisi kertaa vuodessa.

Millä luokalla olet?
-Lukion 1.

Mikä on vaikeinta voimistelussa?
– Vaikeinta on heitot.

Tässä
Katharinan
haastattelu.
Katharinan
ryhmä oli
viime
vuonna
Andalucían
paras
joukkue!
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Coditos

Silta jalka
ylhäällä

LI
IK

K
EI

TÄ
Siltaan voi mennä
käsilläseisonnasta,
seisoviltaan tai
maasta nousten.
Älä laita päätä
maahan ja pidä
kädet suorina.

NÄIN SE

ONNISTUU
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Takareisi-
venytys

Spagaatti

Releve-venytys V
EN

Y
TT

EL
Y

Ä

MUISTA

VENYTYS!

Takareisivenytyksessä laita
takimmainen jalka koukkuun
ja toinen jalka suoraksi
eteen. Sen jälkeen nojaa
etummaiseen jalkaan päin.

Spagaatissa
pitää muistaa,
että takajalka
on ylöspäin.

Nilkkojen lisäksi muista
venytellä myös ranteita!
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KEKE
1. Kierrätätkö jätteet?
a. kierrätän aina jätteet!
b. välillä unohtuu kierrättäminen
c. en edes tiedä mitä se
tarkoittaa… (eli en kierrätä
koskaan)

2. Mitä KEKE tarkoittaa?
a. esim. luonnolle hyvänteke-
väisyyttä esimerkiksi paperin
säästäminen
b. en mä tiiä… jotain hyvää
suunilleen
c. ei hajuakaan…

3. Miten voit olla KEKE?
a. kierrättämällä ja säästämällä
b. tekemällä jotain hyödyllistä
c. roskaamalla kai…

jos sinulla on eniten a vastauksia
olet tosi KEKE
jos sinulla taas on eniten b
vastauksia olet aika KEKE
jos sinulla on eniten c vastauksia
olet täysin epä KEKE!

Testin laativat Nella ja Ellen

Kuinka KEKE olet?
Tämän testin jälkeen tiedät vastauksen!
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KEKE-
mEssut

Keke-messut pidettiin maaliskuun alussa. Keke-torilla oli paljon tavaraa, siellä
tarjoiltiin pullaa. Keke-messujen tunnelma oli välillä rauhallista ja välillä oli melko
kova ääni. Haastattelimme muutamaa oppilasta ja muuta väkeä. Heistä Keke-
messuilla oli kivaa. Keke-viikko aiheutti erilaisia mielipiteitä. Ruokalan jäte-
roskiksen lähtö oli melko opettavaista. Oppilaat olivat olleet mukana pisteiden
toteutuksessa. Pisteet oli mielenkiintoisia ja ne oli toteutettu hyvin. Keke-messut
oli mukava tapahtuma sillä kaikilla oli kivaa ja ilmassa oli hyvä henki.

                                                                              Teksti ja kuvat Telma ja Livia
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E.T.

E.T. on alunperin 1982 syntynyt nuorten Draama ja Fantasia kirja.
E.T.:stä on myös tullut samana vuonna elokuva, mutta molemmat
ovat sama kertomus eri näkökulmista. Kirjan takakansi seuraa-
vanlainen: E.T. on liikuttavan ruma avaruusolio, joka eksyy matkallaan
maassa, miljoonien kilometrien päässä kotiplaneetaltaan. Lopen
uupuneena ja takaa-ajettuna hän löytää turvapaikan kymmen-
vuotiaan Elliotin luota. E.T:stä tulee Elliotin paras kaveri. Mutta kaikki
maan asukkaat eivät ole niin ystävällisiä…

E.T. on hauska, hellyttävä ja jännittävä tarina koko perheelle. Se
valloittaa parhaillaan maailmaa sekä kirjana että elokuvana.
Yhdysvalloissa kirja on ollut bestseller-listan kärkipäässä ja elokuva
on suurimpia menestyksiä kautta aikojen.

Teksti:
Jinna
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Fakta on tosiasia. Faktoja on erilaisia,
tässä esitellään hauskoja faktoja:
1. Nenäsi voi muistaa jopa 50 000 hajua.
2. Kolibrit ovat ainoita lintuja,
jotka voivat lentää väärin päin.
3. Flamingot voivat syödä ja niellä
vain jos niiden pää on alhaalla.
4. Kissat eivät maista makeaa.
5. Banaani ja vesimeloni ovat marjoja
kun taas mansikka on hedelmä.

HAUSKOJA
FAKTOJA

Koonnut:
Lotta
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Olen Richard Li ja olen kiinnostunut
talonrakentamisesta. Olen harjoitellut
kaksi vuotta Arkkitehtuurikoulussa.
Oletko sinä kiinnostunut talon-
rakentamisessa? Sinä voit tehdä
savesta, muovista, puusta tai muusta
materiaalista. Tämä on yksi Lego-maa.
Kaikki arkkitehtuurikoululaiset ovat
rakentaneet yhden talon tai pilven-
piirtäjän. Jotkut ovat rakentaneet jotakin
muutakin. Jotkut ovat isoja tai pieniä.

Rakenna oma talo!

Onko sinulla Tigerin slime?
Haluaisitko että se olisi fluffy slime?
Ongelmat ratkeavat näin.

Slimen parannusohje sisältää:
– Liimaa
– Parta vaahtoa
– (Maalia)
– (Glitteriä)
– Tigerin slime (ihan mikä tahansa)
Lisää partavaahtoa ja liimaa mutta
älä lisää liikaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiedätkö sinä mikä OOBLEC on?
Ooblec on tehty vedestä ja maissi-
tärkkelyksestä. Jos kosket siihen
nopeasti niin se on kivikova. Jos

SLIME & OOBLEC
kosket siihen hitaasti niin se on
vetinen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Slimesta voi tehdä kakan muotoisen
kasan.Ooblecista  voit tehdä pallon
ja sitten se sulaa sun käsiin.

by Caitlin
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RISTIKKO

Missä on eniten hamstereita?
– Hamsterdamissa.

Katolla on 5 lintua. Mies
yrittää ampua yhden linnun.
Kuinka paljon jää katolle?
– 0 koska muut lensivät pois

Mikä on maailman suurin
riisi? – Pariisi

Mikä on vihreä ja roikkuu
puussa? – Raaka apina

Mitä tulee kun yhdistää
auringon ja koiran?
– Hotdog

Mitä Pikku Kalle tekee kun
näkee maassa purkan?
– Myy sen.

Haluatko kuulla puujalkavitsin?
– Joo!
– Sitä veistetään vielä.

Vitsit
Koonnut Richard Li

1. Ensimmäinen viikonpäivä
2. Viides viikonpäivä
3. Sunnuntai espanjaksi
4. Toinen viikonpäivä
5. Lauantai espanjaksi
6. Kolmas viikonpäivä
7. Tiistai englanniksi
8. Keskiviikko espanjaksi
9. Torstai englanniksi
10. Maanantai englanniksi

Ratkaise Caitlinin
viikonpäiväristikko
ja selvitä mikä sana
tulee värilliseen
pystysarakkeeseen.

                1
            2
                3
            4
            5
                6
       7
8
            9
          10

Vastaus: Mediakerho
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1. Mikä on nimesi? – Irina
2. Minkä ikäinen olet? – Seitsemän
3. Millä luokalla olet? – Eskarissa
4. Kuinka kauan olet ollut tässä koulussa? – Yhden vuoden
5. Pidätkö tästä koulusta? – Aika paljon
6. Kuka on lempiopettajasi? – Merja
7. Kuka on oma opettajasi? – Merja
8. Jos voisit lisätä/tehdä kerhon mikä se olisi? – Urheilukerho
9. Onko koulun ruoka monipuolista? – Kyllä
10. Onko koulun ruoka hyvää? – On
11. Mitä ainetta saisi olla enemmän – Välitunteja
12. Ja mitä vähemmän? – Eskareita
13. Jos saisit lisätä jotain tähän kouluun, mitä se olisi? – Karkista tehty koulu
14. Jos saisit poistaa jotain koulusta, mitä se olisi? – Kaikki tiiliskivet pois

Haastattelijana Jinna

PIPIPIPIPI
KAKAKAKAKA
KYKYKYKYKY
SESESESESE
LLLLLYYYYY
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TOP 10
ENITEN LADATUT ÄPIT
1. Piano Tiles 2: Paina mustia neliöitä joista tulee pianon ääntä.
2. musical.ly:  Teetkö liikaa videoita? Tämä äppi on sinulle.
3. Instagram: Teetkö hienoja kuvia?(sinun mielestä) sinulle
4. Snapchat: Tarvitsetko filttereitä? Tämä on sinulle.
5. slither.io: Ajan kuluttamiseen.
6. Candy Crush: Ajan kuluttamiseen.
7. Pixel Art: Piirtäjillle.
8. Candy Camera: Tarviitko muokata kuvia sinulle äppi.
9. eBay: osta Osta osta osta!
10. Toilet Time: Hassu vessahetki.

Kokosi: Elsa
Lähde: Play Store
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Kun koulu loppuu ja loma alkaa
voit  laittaa shortsit jalkaan
Kun läksyjä ei enää oo
voi alkaa loma verraton
Aurinko paistaa
ja uusia ruokia voit maistaa
Jäätelöä syödä saat
kun lippiksen päähän laitat vaan
Vaikka koulupenkki taakse jää
muista silti kaverit nää
Kesäkuumalla ulkona ain olla voit
ja uima-altaaseen pulahtaa voit

                                        RunoiliTelma

HYVÄÄ KESÄÄHYVÄÄ KESÄÄHYVÄÄ KESÄÄHYVÄÄ KESÄÄHYVÄÄ KESÄÄ
KAIKILLE!KAIKILLE!KAIKILLE!KAIKILLE!KAIKILLE!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /FIN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2000 2000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


