
uutiset
torstaina
6. syyskuuta 20126

UUTISPÄÄLLIKKÖ TOIMITUSSIHTEERIT
Samuli Lahdenmaa,
Petri Parppei ja Jaana Vieno
puhelin iltaisin: 010 8336 243
faksi: 010 8336 659

Mirja Kauppila-Laine
puhelin arkipäivisin: 010 8336 244, faksi: 010 8336 659
sähköposti: toimitus@lansi-suomi.fi 
mirja.kauppila-laine@lansi-suomi.fi 

Unohda ulkonäköpaineet,
ole luonnonkaunis
Ota mallia mallista ja vietä meikitön päivä. Juontaja Anne 
Kukkohovi kertoo muun muassa Iskelmä-radiokanavalle, että 
meikittömyys tuulettaa sekä kasvoja että mieltä. Nainen on kau-
neimmillaan meikittä.

Ole trenditietoinen ja korosta ekologista elämäntapaasi. Osta 
ympäristöystävällistä kosmetiikkaa, jonka päästöt eivät saastuta.

Facebook-kampanjalla Joutsenmerkki johdattaa oivaltaviin 
ostopäätöksiin. Lasiin, muoviin ja pahviin upotettu peitevoide ei 
ole niin pettämätön kuin mainos väittää.

MUISTA!

LAITILA
JAMI JOKINEN, LÄNSI-SUOMI

Perinnemaisemissa käydään vii-
vytystaistelua.

Parikymmentä vuotta tiedo-
tusta, hankkeita ja hoitotoimia 
eivät ole kääntäneet varsinkaan 
hakojen, metsälaitumien ja mui-
den puustoisten perinneympä-
ristöjen tilannetta parempaan.

Paljon on toki saatu aikaan, 
mutta perälauta vuotaa.

Vain rippeet jäljellä
Perinteisen maaseudun syn-
nyttämä ympäristö on kärsinyt 
maatalouden rajussa murrok-
sessa jo puoli vuosisataa.

– Perinnebiotooppien määrä 
on kokonaisuudessaan alle yksi 
prosentti siitä, mitä sata vuot-
ta sitten, tiivistää ylitarkastaja 
Hannele Kekäläinen Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukses-
ta.

Erityisen pahassa ahdingos-
sa ovat puustoiset perinnemai-
semat. 

Esimerkiksi metsälaitumia 
oli 30-luvulla lähes kahdeksan 
miljoonaa ja vielä 50-luvullakin 
yli puolitoista miljoonaa heh-
taaria. Tällä hetkellä määrä on 
noin 5 000–9 000 hehtaaria.

Hakamailla suunta on ollut 
yhtä raju: 50-luvun yli 250 000 
hehtaarista on romahdettu pa-
riintuhanteen.

– Vain rippeet ovat jäljellä, 
Kekäläinen muistuttaa.

Pienellä kunnostuksella pa-
lautettavia, metsittyneitä arvo-
kohteita olisi kuitenkin paljon.

Yksi käsi antaa...
Perinnemaiseman säilyminen 
vaatii laidunnusta tai aktiivisia 
ympäristönhoitotoimia.

EU toi tähän taloudellisia 
porkkanoita erityisympäristö-
tuen mukana. Se on pelastanut 
monia kohteita, mutta koko-
naiskuva on lohduton.

– Tukien vaikutus on ollut 
myös hyväksi, mutta kaiken 
kaikkiaan monimuotoisuuden 
väheneminen ei ole pysähty-
nyt, sanoo ylitarkastaja Leena 
Lehtomaa Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksesta.

Kun toinen käsi antaa, toinen 
ottaa.

– Maatalouden tuotto on jou-
duttu EU:n myötä nostamaan 
äärimmilleen. Ja kaikki vilje-
lyn tehokkuutta lisäävät toimet 
vähentävät luonnon monimuo-
toisuutta, Kekäläinen lisää.

Uusia, ikäviä tuulia
Uusia pilviä perinnemaisemien 
taivaalle nostattavat sukupol-
venvaihdokset.

Kun nuorempi polvi ottaa 
vastuun, tarkoittaa se monella 
tilalla EU-vaatimusten ajamaa 
laajennusta ja tehostamista.

Vaikka tulokkaiden joukkoon 
mahtuu esimerkiksi eettistä tai 
luonnonmukaista ruuantuotan-
toa painottavia viljelijöitä, jää 
maisemanhoito usein jalkoi-
hin. Nuori isäntä tai emäntä ei 
nykyisin välttämättä enää jatka 
erityistukisopimuksia edeltäji-
ensä tavoin.

– Jos haluaa että viivan alle 
jää jotakin, ei tuen taso ole riit-
tävä varsinkaan hoidon alussa ja 
työläillä kohteilla, sanoo WWF 
Suomen metsäasiantuntija Pa-
nu Kunttu.

Vain puolet plakkarissa
Varsinais-Suomessa on ollut ta-
voitteena saada hoitoon 8 000 
ja Satakunnassa 3 000 hehtaa-

ria perinneympäristöjä.
Vain puolet tästä on Lehto-

maan mukaan saavutettu. Yhte-
nä merkittävänä syynä hän pitää 
ympäristö- ja maataloushallin-
non henkilöstöresursseja.

– Oikeansuuntaisella tiedo-
tuksella ja neuvonnalla voitai-
siin tavoittaa suuri joukko ar-
vokkaiden kohteiden omistajia 
ja myös ne innokkaat, Lehtomaa 
sanoo.

Neuvonta auttaa myös tukiby-
rokratian ja hoidon käytännön 
toteutuksen synnyttämissä mut-
kissa.

”Ei harrastus, vaan elinkeino”
Nykyisellä ohjelmakaudella 
myös yhdistyksille aukesi mah-
dollisuus saada erityisympäris-
tötukea perinnemaisemien hoi-
toon. 

Lehtomaan mielestä seuraa-
vaksi mukaan tulisi ottaa myös 
kaikki y-tunnuksen omaavat. Se 
loisi tilaa maisemanhoitoyrityk-
sille ja perinnemaisemiin liitty-
välle liiketoiminnalle.

– Perinneympäristöjen hoi-
don tulisi olla elinkeino muiden 
maatalouden tuotantosuuntien 
ohella – ei intohimoa vaativa 
harrastus, Panu Kunttu sum-
maa.

Metsälaitumien ja hakojen hiipuminen ei juuri ole vähentynyt.
Intohimoa riittää vain osalle, ja loppujen lopuksi raha ratkaisee.

Perinnemaisemien ahdinko ei helpota

LAITILA
LÄNSI-SUOMI

Olisi helppo luulla olevansa ai-
van toisella aikakaudella.

Entisen merenpohjan kes-
kellä kohoaa vanha kylämiljöö 
ja sen sydämessä kivinen kum-
pu. Heinikon, keltamataran ja 
kissankellon keskellä laiduntaa 
lauma leppoisia nautoja.

Tunnelma Laitilan Salossa on 

kuin suoraan historiasta.
– Tällä paikalla on ollut maan-

viljelyä tai laidunnusta lähes 
katkeamatta 1 700 vuotta. Jat-
kosta en tiedä, sanoo Mäen ti-
lan vanha isäntä Antti Mus-
tonen.

Pitkä ketju takana
Valtakunnallisesti arvokkaaksi 
luokiteltu Mäen muinaispelto ja 
siihen liittyvä Utovuoren haka 

ovat yhdistelmä muinaismuis-
toja, perinnemaisemaa ja luon-
nonarvoja. Pitkässä sukupolvien 
ketjussa paikalle on mahtunut 
niin torppareita kuin lampaita-
kin. Lihakarja palasi kummulle 
vuonna 1983. 

Nyt alue on osa 2010-luvun 
maatilaa ja maailmaa. Viisi 
vuotta sitten päävastuun kar-
janpidosta otti Antin poika 
Jussi.

Tällä hetkellä talouskeskus on 
mitoitettu 400 naudalle, mutta 
laajennus on jo tulossa. Sen jäl-
keen eläinmäärä tuplaantuu.

Motiivina vain maisema
Mustosen mielestä perinnemai-
seman hoidossa pitää olla pio-
neerihenkeä.

– Voimaperäisessä lihakarjan 
kasvatuksessa tällainen laidun 
on ilman lisäruokintaa riittämä-

tön. Mutta erityisympäristötu-
ki ei salli lisäruokintaa, hän sa-
noo.

– Meillä motiivina metsälai-
tumissa onkin ollut vain mai-
seman säilyttäminen. Pojalla ei 
tunnu olevan enää samaa into-
himoa.

Rankka laji
Pelkkä perinnemaiseman ar-
vostuskaan ei riitä, sillä kak-

sijalkainenkaan ei pääse niillä 
helpolla.

– En enää pysty juoksemaan 
maratonia alle 3,5 tunnin. Siksi 
en voi ottaa vastuuta laidunnuk-
sestakaan, Mustonen heittää.

Huumorista huolimatta hän 
on tosissaan. 

Eläinten siirtäminen luonnon-
laitumilla, alueiden kunnossapi-
to ja karjan valvonta hankalassa 
maastossa ovat rankka laji.

Mäen muinaispelto on ollut käytössä 1�700 vuotta. Tulevaisuus on tuottavuuden puristuksessa.

”Maisemanhoito vaatii maraton-kuntoa”
Antti Mustonen on hoitanut laidunkarjaa 30 vuotta. Nyt tinki alkaa olla täysi, ja samalla vaakalaudalla on pitkän historian omaava muinaispelto.

Jami Jokinen

Marja Airio

RAUMA
LÄNSI-SUOMI

Sanomalehti Länsi-Suomen 
ja kaikkien muidenkin Marva 
Groupin medioiden nettisivui-
hin on tulossa muutoksia vii-
konlopun aikana.

Länsi-Suomen, Uuden Rau-
man, Ramonan ja Raumalainen.
fi :n sivustot siirtyvät samanai-
kaisesti uuteen järjestelmään. 

Lisäksi uudistuksen yhtey-
dessä avataan jääkiekkoaihei-
nen sivusto Kiekkoareena.fi , 
joka koostaa paikallismedioi-
den jääkiekkoaiheisen sisällön 
yhteen osoitteeseen.

Sivustouudistuksen jälkeen-
kin jokaisen median omat jutut 
löytyvät tutulla osoitteella: ls24.
fi , ur.fi , radioramona.fi  ja rau-
malainen.fi . 

Merkittävin etu samaan jär-
jestelmään siirtymisestä on, et-
tä lukija löytää jokaisen median 
luetuimmat ja uusimmat jutut 
menemällä minkä tahansa me-
dian etusivulle. Käyttökokemus 
on haluttu pitää läpi sivustoko-
konaisuuden mahdollisimman 
yhtenäisenä.

Mainonnallisesti suurin etu 
on, että verkkomainostaja saa 
jatkossa käyttöönsä kaikkien 
paikallisten verkkomedioiden 
yhteenlasketut kontaktit.

Samaan järjestelmään siirty-
minen ja ulkoasun yhtenäistä-
minen on vasta ensimmäinen 
askel Marva Groupin sähköis-
ten mediapalvelujen kehitys-
työssä.

– Otamme nyt merkittävän 
askeleen, joka mahdollistaa 
palvelukokonaisuuden kehit-
tämisen muuttuvassa media-
maailmassa. Yksittäisinä pienen 

kaupungin medioina meidän on 
vaikea palvella kaiken kattavasti 
verkossa, mutta voimia yhdistä-
mällä pystymme luomaan hyvät 
sähköiset tuotteet, monimedian 
kehityspäällikkö Lauri Tuo-
mola sanoo.

Kiekkoareena.fi  on tästä selvä 
esimerkki.

– Luomme nyt sivuston, joka 
koostaa kaikki Länsi-Suomen, 
Uuden Rauman, Ramonan ja 
Raumalaisen kiekkoaiheiset 
sisällöt. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kiekkofanit saavat entistä 
parempaa palvelua ja samalla 
rauhoitamme medioiden omia 
sivuja jääkiekon etenkin talvel-
la tuomalta ylikuormitukselta, 
Tuomola selventää.

Keskustelupalsta
muuttuu kommentoinniksi
Pääosin kaikki tutut peruspal-
velut verkkosivuilla säilyvät 
entisellään. Poikkeuksina mai-
nittakoon Länsi-Suomen kes-
kustelupalsta ja Raumalainen.
fi :n Raumapörssi-ilmoituska-
nava.

– Keskustelupalsta ei ole ol-
lut hyvä sisällöltään, tekniikal-
taan eikä kävijämääriltäkään, 
joten mietimme tilalle parem-
paa ratkaisua. Toistaiseksi tar-
joamme jokaisen jutun perässä 
kommentointimahdollisuuden 
Facebook-tunnuksilla.

– Raumapörssin lopettami-
nen puolestaan liittyy Uuden 
Rauman Katiskan ja Länsi-
Suomen Kauppapuodin kehi-
tystyöhön, Lauri Tuomola taus-
toittaa.

Kiinteistönvälityspalvelu 
Asuntorauma.fi  ja lounaspalve-
lu Lounasrauma.fi  jatkavat toi-
mintaansa entiseen malliin.

Paikallismedioiden
nettisivuihin
tulossa muutoksia

Esa Urhonen

UUSIKAUPUNKI
LÄNSI-SUOMI

Finnprotein Oy rakentaa Uu-
teenkaupunkiin Euroopan 
suurimman pitkälle jalostet-
tujen soijaproteiinituotteiden 
jalostuslaitoksen. Soijajalosta-
mon rakennustyöt aloitettiin 
loppuvuodesta 2011, ja geeni-
muuntelematonta soijapapua 
raaka-aineenaan käyttävä ja-
lostuslaitos aloittaa toimintan-
sa syksyllä 2013. 

Jalostamon harjannostajaisia 
juhlittiin keskiviikkona.

Betorantien varressa olevalla 
työmaalla tehdään suomalaista 
teollisuushistoriaa. Finnprotein 
Oy:n soijajalostamon Invest in 
Finlandin historiassa suurin ul-
komailta Suomeen saatu suora 
teollisuusinvestointi. 

Myös kokoluokka on mittava; 
Euroopasta löytyy ainoastaan 
kaksi samantyyppistä laitosta. 
Toinen niistä on Tanskassa ja 
toinen Belgiassa, mutta ne ovat 
Uuteenkaupunkiin rakennetta-
vaa laitosta huomattavasti pie-
nempiä.

Soijajalostamolla ja sen ra-

kentamisella on merkittävä 
vaikutus niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisestikin. Tällä haa-
vaa työmaalla työskentelee 141 
henkeä, joista 30 on paikallisia. 
Työmaan vahvuuden odotetaan 
nousevan liki 250 henkeen loka-
kuun puoleenväliin mennessä.

Yhtiöön on palkattu jo 13 
avainhenkilöä, ja Finnprotein 
Oy aloittaa loppusyksystä rek-
rytointiprosessin, jonka tulok-
sena yhtiöön palkataan vielä 50 
ammattilaista lisää. Tulevalle 
tuotannon henkilöstölle järjes-
tetään keväällä 2013 perehdy-

tyskoulutus.
Jalostamo käyttää raaka-ai-

neenaan geenimuuntelematonta 
soijapapua, joka hankitaan ser-
tifi oiduilta tiloilta, joissa pavut 
tuotetaan kestävän kehityksen 
periaatteet huomioiden.

Soijapapua kuluu lopullises-
sa tuotannossa 400 000 tonnia 
vuodessa.

Ensimmäisessä vaiheessa ja-
lostamon tuotanto myydään 
rehuteollisuuteen: soijarouhe 
porsaiden ja broilereiden re-
hua varten, soijaöljy rehuteol-
lisuuden lisäksi biodiesel-tuo-

tantoon ja soijakonsentraatti 
kalanrehua varten. Myöhem-
mässä vaiheessa tuotetaan soi-
japroteiinia myös elintarvikete-
ollisuuden tarpeisiin.

Rakennushankkeen projekti-

johtourakoitsijana toimii SRV. 
Jalostamon noin 11 hehtaarin 
tontille tulee 18 erillistä raken-
nusta, joista korkeimmat uutta-
mo-rakennukset kohoavat lähes 
30 metrin korkeuteen.

Soijatehtaan rakentaminen
edennyt jo harjakorkeuteen EURA

LÄNSI-SUOMI

Paikalliset energiayhtiöt Koke-
mäen Sähkö, Köyliön-Säkylän 
Sähkö, Lammaisten Energia, 
Lankosken Sähkö, Panelian-
kosken Voima ja Vatajankosken 
Sähkö rakentavat sähköajoneu-
vojen latauspisteverkoston Sa-
takuntaan.

Ensimmäisessä vaiheessa la-
tauspisteitä tulee yhteensä 17. 
Verkoston rakentaminen on jo 
aloitettu. 

Yhteistyön kautta saavutetaan 
kattava latauspisteverkosto säh-
köautojen toimintasäteelle koko 
Satakuntaan. 

Sähköä energianlähteenä 

käyttävä liikenne tulee lähi-
vuosina muuttamaan suhtau-
tumista autoiluun ja energian-
tuotantoon.

Helppokäyttöisten latauspis-
teiden kehitystyön on tehnyt ul-
vilalainen Satmatic Oy yhdessä 
paikallisten energiayhtiöiden 
kanssa.

Sähköajoneuvojen latauspis-
tetiedot kerätään jatkossa yhtei-
seen rekisteriin, jonka ansiosta 
latauspisteet tulevat näkymään 
myös sähköautojen navigointi-
järjestelmissä. Järjestelmästä 
selviää muun muassa pisteiden 
sijainti ja toimintamalli. 

Yhtiöiden tarkoituksena on 
tulevina vuosina edelleen ke-
hittää latauspisteverkostoa Sa-
takunnassa.

Satakuntaan
sähköajoneuvojen
latauspisteverkosto

Valmistumassa oleva soijatehdas piirustuslaudalla.

Pienellä kunnostuksella palautettavia, arvokkaita perinnemaisemia on yllättävän paljon. METSO-
verkostoon kuuluvat organisaatiot järjestivät puustoisia perinnemaisemia koskevan seminaarin 
Laitilassa.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice


