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KESTÄVÄ ESPOO PÖYTÄKIRJA OHRY KOKOUS 26.10.2022 

Ohjausryhmässä keskusteltiin siitä, mikä on Kestävä Espoo -ohjelman rooli Espoon 

energiakokonaisuudessa, miten työ suhteutuu kaupungin muuhun energiatyöhän ja mihin 

kehittämistyöllä tähdätään. Lisäksi ohjausryhmälle esiteltiin Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan 

perusperiaatteet ja ohjausryhmä kävi keskustelun niiden pohjalta. Lopuksi kuultiin nostot 

ajankohtaisista rahoitus- ja viestintäasioista sekä kuulumiset asukaskumppanuusryhmän 

tapaamisesta.  

 

Aika Ke 26.10.2022 klo 16.00-18.30 

Paikka Teams-kokous 

Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet:  

  

Luottamushenkilöt:  

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 

Markku Markkula (vpj), (Kok.) (liittyi klo 16.23) 

Adwoa Brewu (KD) (poistui klo 18.13) 

Nina Siivola (RKP)  

Mikko Björklund (Liik.)  (poistui klo 18.04) 

Martti Hellström (SDP) (liittyi klo 16.37) 

Mervi Syväranta (PS) 

Kari Uotila (Vas.) (liittyi klo 16.13) 

Sofia Tuisku (Kesk.) 

Sofia Meng (Nuva) (poistui klo 17.19) 

 

Viranhaltijat:  

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja (liittyi klo 16.14) 

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  

Harri Paananen, elinkeinojohtaja  

Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija (liittyi klo 16.04) 

Pihla Hynynen, hankintajohtaja (poistui klo 18.02) 

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja  

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja (liittyi klo 16.22) 

Sari Lintunen, erityissuunnittelija 

 

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö (poistui klo 16.42) 

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö (liittyi klo 16.09, poistui klo 16.42) 

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö 

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  
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Suvi Anttila, erityisasiantuntija 

Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori 

Elina Wanne, kehittämispäällikkö (liittyi klo 16.07) 

Jani Tartia, erityisasiantuntija (liittyi klo 16.06, poistui klo 18.12) 

Joni Mäkinen, erityisasiantuntija (liittyi klo 16.07, poistui klo 17.59) 

Mia Kaurila, projektikoordinaattori (poistui klo 17.56) 

Nelli Vasse, korkeakouluharjoittelija (siht.) 

 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03. Hyväksyttiin kokouksen esityslista, 

vaihdettiin esityslistan kohtien 3 ja 4 paikkoja. Lisätään Muut asiat -kohtaan 

puurakentamisen edistäminen sekä Espoo ekotuki-verkostotoiminnan herättely. 

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 31.8.2022. Linkki pöytäkirjaan. 

3 Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan pääperiaatteet (Pasi 

Laitala, Suvi Anttila ja Helena Kyrki) 

Espoo-tarinan mukaisesti kaupungille laaditaan ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartta 

ja tiekartan pääperiaatteet tuodaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2022 aikana. 

Tiekartan periaatteet sisältyvät kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. 

Tiekartta kuvaa Espoon kaupungin oman sekä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa 

tehtävän yhteistyön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Tiekartta pohjautuu 

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan (Sustainable Energy & Climate 

Action Plan, SECAP), Kestävä Espoo-ohjelmaan ja kumppaneiden kanssa tehtäviin 

ilmastositoumuksiin. Tiekartta vastaa myös kansalliseen 

päästövähennystavoitteeseen ja ilmastolain päivityksessä esitettyyn kuntien 

ilmastosuunnitelmavelvoitteeseen. Lisäksi tiekartta on osa eurooppalaista 

hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien missiota ja vahvistaa Espoon globaalia 

edelläkävijyyttä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development 

Goals, SDG) saavuttamisessa.   

Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta on kuvaus siitä, miten Espoo saavuttaa 

hiilineutraaliuden vuonna 2030. Tavoite tarkoittaa, että Espoon alueella tuotettuja 

päästöjä vähennetään vähintään 80 % vuoden 1990-tasosta. Jäljelle jäävät päästöt 

sidotaan nieluihin tai kompensoidaan. Tiekartta kattaa sekä kaupungin oman että 

kumppaneiden ja asukkaiden kanssa tehtävän ilmastotyön. 

 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2031.8.2022/KEO%20ohry%2031.8.2022%20p%C3%B6yt%C3%A4kirja.docx?d=wf0d864f3fdcb4084998c874b64d6e2cf&csf=1&web=1&e=biMjVD
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Ohjausryhmä keskusteli erityisesti kestävästä liikkumisesta ja kaukolämmöstä sekä 

kaupungin roolista näiden osalta. Toimenpiteissä tulisi olla mukana kaikki tahot, joihin 

kaupungilla on ohjausvalta. Muutosta on saatava aikaan myös siellä, mihin 

kaupungin toimivalta ei yllä esim. yrityspuolella. Pohdittiin, voisiko tätä lisätä 

esimerkiksi kannustimilla tai kilpailuilla. Kaupungin omissa nykyisissä ja tulevissa 

kiinteistöissä tulisi pohtia tarkemmin energiaratkaisuja. Kompensointia ei pidetä 

hyvänä vaihtoehtona. 

 

Linkki materiaaliin 

4 Energia Espoossa - miten ohjelma edistää ja mihin 

kehittämistyöllä tähdätään? (Elina Wanne) 

Ohjelman hyötytavoitteita edistetään pääasiassa viidessä 

kehittämiskokonaisuudessa, joista yksi on energia. Ohjelman tavoitteiden 

saavuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöjen on lähdettävä laskuun Espoossa. Tämä 

vaatii mukaan laajasti yrityksiä sekä tutkimus- ja kehittämiskumppaneita sekä 

kaupunkikehittämisen avaamista tutkimus- ja kehittämisympäristöksi vähäpäästöisille, 

älykkäiden ja kiertotalouden mukaisille kaupunkiratkaisuille. Mikä on Kestävä Espoo -

ohjelman rooli kaupungin energiakokonaisuudessa? Miten osaamiskeskuksen työ 

suhteutuu kaupungin muuhun työhön energiakokonaisuudessa? Mihin 

kehittämistyöllä tähdätään ja mitä haasteita sillä pyritään taklaamaan? 

Ohjausryhmä keskusteli mm. siitä, että tärkein tavoite on energiakäytön ja päästöjen 

vähentäminen. Päästökompensaatioiden kyseenalaisuus on huomioitava ja tämä 

rahoitus laitettava suoraan päästöjen vähentämiseen. Yhteistyön näkymistä ja 

konkretiaa kaivattiin vielä lisää sekä kaupungin sisällä että kumppanien kanssa. 

Linkki materiaaliin 

6 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut rahoitukset 

(tiedoksi) 

Annetaan suullinen selostus, liitteessä tarkemmat tiedot. 

Linkki liitteeseen 

7 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Viestinnän ajankohtaiset: 
 

17.10. Pyöräilyä koko perheen voimin 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/pyorailya-koko-perheen-voimin 

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2026.10.2022/Hiilineutraali%20Espoo%202030%20-tiekartan%20p%C3%A4%C3%A4periaatteet.pptx?d=wbabc3090b71f4b57a108394300c76550&csf=1&web=1&e=ry7lfD
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2026.10.2022/Energia%20KE%20ohry%2026102022%20Wanne.pptx?d=w904655d01b544f4a9b156e308036f778&csf=1&web=1&e=ZD4xQO
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2026.10.2022/Tulevat%20rahoitus-%20ja%20ohjelmahaut%20sek%C3%A4%20saadut%20rahoitukset%2026.10.2022.docx?d=wa7d84996e0de4e378b6df8a18ef983a3&csf=1&web=1&e=JXbasW
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/pyorailya-koko-perheen-voimin
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14.10. Espoon kaupunki hakee muotoilukilpailulla konsepteja rakennusosien 

uudelleenkäyttöön Kerassa https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoon-kaupunki-

hakee-muotoilukilpailulla-konsepteja-rakennusosien-uudelleenkayttoon-kerassa 

2.11. Kera Talks! -tapahtuma https://www.espoo.fi/fi/kera-talks 

12.10. Otaniemessä rakennetaan kestävää energiayhteisöä 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/otaniemessa-rakennetaan-kestavaa-

energiayhteisoa 

7.10. Espoo, Mannheim ja Uumaja yhdistävät voimansa paikallisen kestävän 

kehityksen työn eteenpäin viemiseksi https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoo-

mannheim-ja-uumaja-yhdistavat-voimansa-paikallisen-kestavan-kehityksen-tyon-

eteenpain 

7.10. Ympäristökasvattajat ja ekotukihenkilöt edistävät kestävää varhaiskasvatusta 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/ymparistokasvattajat-ja-ekotukihenkilot-

edistavat-kestavaa-varhaiskasvatusta 

4.10. Energiamurros tuo mahdollisuuksia asukkaiden rooliin ja energiayhteisöiden 

muodostumiseen https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/energiamurros-tuo-mahdollisuuksia-

asukkaiden-rooliin-ja-energiayhteisoiden-muodostumiseen 

4.10. Kaupungin pienimpien asukkaiden viljelykset 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/kaupungin-pienimpien-asukkaiden-viljelykset 

4.10. Palvelukartan kiertotalouden palvelut laajenevat Espooseen ja Vantaalle – näin 

lisäät palvelusi Palvelukartalle https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/palvelukartan-

kiertotalouden-palvelut-laajenevat-espooseen-ja-vantaalle-nain-lisaat-palvelusi 

3.10. Kestävä kehitys Espoossa - Uutiskirje 10-2022 

28.9. Espoo viestii ilmastotoimistaan ilmastovahdilla ja näyttelyllä. Ohjausryhmälle 

kutsu Ilmastotekoja-näyttelyn avajaisiin Villa Elfvikiin 4.10. klo 14‒16. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoo-viestii-ilmastotoimistaan-

ilmastovahdilla-ja-nayttelylla 

27.9. Pyöräilijöiden Kilometrikisa päättyi - mukana lähes 300 kaupungin työntekijää 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/pyorailijoiden-kilometrikisa-paattyi-mukana-

lahes-300-kaupungin-tyontekijaa 

16.9. Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi oman toiminnan suunnittelua; uutinen 

Espoon yksinkertaisesta SDG-analyysityökalusta 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavan-kehityksen-tavoitteet-osaksi-oman-

toiminnan-suunnittelua 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoon-kaupunki-hakee-muotoilukilpailulla-konsepteja-rakennusosien-uudelleenkayttoon-kerassa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoon-kaupunki-hakee-muotoilukilpailulla-konsepteja-rakennusosien-uudelleenkayttoon-kerassa
https://www.espoo.fi/fi/kera-talks
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/otaniemessa-rakennetaan-kestavaa-energiayhteisoa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/otaniemessa-rakennetaan-kestavaa-energiayhteisoa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoo-mannheim-ja-uumaja-yhdistavat-voimansa-paikallisen-kestavan-kehityksen-tyon-eteenpain
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoo-mannheim-ja-uumaja-yhdistavat-voimansa-paikallisen-kestavan-kehityksen-tyon-eteenpain
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/espoo-mannheim-ja-uumaja-yhdistavat-voimansa-paikallisen-kestavan-kehityksen-tyon-eteenpain
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/ymparistokasvattajat-ja-ekotukihenkilot-edistavat-kestavaa-varhaiskasvatusta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/ymparistokasvattajat-ja-ekotukihenkilot-edistavat-kestavaa-varhaiskasvatusta
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/energiamurros-tuo-mahdollisuuksia-asukkaiden-rooliin-ja-energiayhteisoiden-muodostumiseen
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/energiamurros-tuo-mahdollisuuksia-asukkaiden-rooliin-ja-energiayhteisoiden-muodostumiseen
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/kaupungin-pienimpien-asukkaiden-viljelykset
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/palvelukartan-kiertotalouden-palvelut-laajenevat-espooseen-ja-vantaalle-nain-lisaat-palvelusi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/palvelukartan-kiertotalouden-palvelut-laajenevat-espooseen-ja-vantaalle-nain-lisaat-palvelusi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoo-viestii-ilmastotoimistaan-ilmastovahdilla-ja-nayttelylla
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoo-viestii-ilmastotoimistaan-ilmastovahdilla-ja-nayttelylla
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/pyorailijoiden-kilometrikisa-paattyi-mukana-lahes-300-kaupungin-tyontekijaa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/pyorailijoiden-kilometrikisa-paattyi-mukana-lahes-300-kaupungin-tyontekijaa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavan-kehityksen-tavoitteet-osaksi-oman-toiminnan-suunnittelua
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavan-kehityksen-tavoitteet-osaksi-oman-toiminnan-suunnittelua
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16.9. Espoolaisten ajatuksia kestävästä arjesta; pohjana kestävän kehityksen 

osaamiskeskuksen keräämä aineisto syksy 2021 - kevät 2022. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoolaisten-ajatuksia-kestavasta-arjesta 

15.9. Aalto Works -korttelin omavaraiset energiaratkaisut Otaniemessä 

https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/aalto-works-korttelin-omavaraiset-energiaratkaisut-

otaniemessa 

15.9. Olemme mukana Liikkujan viikolla 16.–22.9.2022 – teemana kestävä ja 

taloudellinen liikkuminen https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/olemme-mukana-

liikkujan-viikolla-16-2292022-teemana-kestava-ja-taloudellinen-liikkuminen 

12.9. Keran alueelle tehty luontoarvotarkastelu selvitti, miten uuden asuinalueen 

rakentamisessa voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/keran-alueelle-tehty-luontoarvotarkastelu-

selvitti-miten-uuden-asuinalueen-rakentamisessa-voidaan 

12.9. Minäkin ajan kaasuautolla https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/minakin-ajan-

kaasuautolla 

9.9. Espoon kaupunki on mukana kiertotalouden green deal -sopimuksen 

valmistelutyössä https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoon-kaupunki-on-

mukana-kiertotalouden-green-deal-sopimuksen-valmistelutyossa 

7.9. Kestäviä liikkumisen ratkaisuja testattiin Espoonlahdessa 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavia-liikkumisen-ratkaisuja-testattiin-

espoonlahdessa 

2.9. Ehdota yrityksesi palvelua tai tuotetta vihreän siirtymän demonstraatioksi 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/ehdota-yrityksesi-palvelua-tai-tuotetta-vihrean-

siirtyman-demonstraatioksi 

1.9. Robottiavusteisen logistiikan kehittäminen 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/robottiavusteisen-logistiikan-kehittaminen 

Ohjausryhmä toivoi, että jatkossa viestinnän asiat erillisinä kohtinaan ja 

aikajärjestyksessä siten, että menneet ja tulevat tapahtumat olisi helpompi erottaa. 

 

8 Muut asiat 

a) Asukaskumppanuusryhmän kolmannessa ja neljännessä tapaamisessa teemana 

olivat kiertotalous ja kestävät elämäntavat sekä energia. Sanna Rönkkönen kertoi 

terveiset asukaskumppanuusryhmän tapaamisista. Pohdinnassa on tapaaminen 

ohjausryhmän ja asukaskumppanuusryhmän kesken. Linkki materiaaliin. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoolaisten-ajatuksia-kestavasta-arjesta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoolaisten-ajatuksia-kestavasta-arjesta
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/aalto-works-korttelin-omavaraiset-energiaratkaisut-otaniemessa
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/aalto-works-korttelin-omavaraiset-energiaratkaisut-otaniemessa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/olemme-mukana-liikkujan-viikolla-16-2292022-teemana-kestava-ja-taloudellinen-liikkuminen
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/olemme-mukana-liikkujan-viikolla-16-2292022-teemana-kestava-ja-taloudellinen-liikkuminen
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/keran-alueelle-tehty-luontoarvotarkastelu-selvitti-miten-uuden-asuinalueen-rakentamisessa-voidaan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/keran-alueelle-tehty-luontoarvotarkastelu-selvitti-miten-uuden-asuinalueen-rakentamisessa-voidaan
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/minakin-ajan-kaasuautolla
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/minakin-ajan-kaasuautolla
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoon-kaupunki-on-mukana-kiertotalouden-green-deal-sopimuksen-valmistelutyossa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/espoon-kaupunki-on-mukana-kiertotalouden-green-deal-sopimuksen-valmistelutyossa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavia-liikkumisen-ratkaisuja-testattiin-espoonlahdessa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/kestavia-liikkumisen-ratkaisuja-testattiin-espoonlahdessa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/ehdota-yrityksesi-palvelua-tai-tuotetta-vihrean-siirtyman-demonstraatioksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/ehdota-yrityksesi-palvelua-tai-tuotetta-vihrean-siirtyman-demonstraatioksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/09/robottiavusteisen-logistiikan-kehittaminen
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2026.10.2022/26.10%20TUPA%20ty%C3%B6pajan%20kuulumiset%20Ohryyn.pptx?d=wdc93f3c1c6f54a7799559e2b0287fb69&csf=1&web=1&e=FB5Of2
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b) Viime kokouksessa (31.8.2022) päätettiin, että kaikki valtuustoryhmät järjestäisivät 

kestävään kehityksen ja Kestävä Espoo -ohjelmaan liittyvän ”iltakoulu”-tyyppisen 

tilaisuuden omissa ryhmissään. Luottamushenkilöt vievät asiaa eteenpäin omissa 

ryhmissään. Osaamiskeskukselta toivottiin iltakouluun mahdollisuutta tulla 

alustamaan teemaan liittyen sekä viestiä lähetettäväksi valtuustoryhmien 

puheenjohtajille Kestävä Espoo -iltakoulusta. Esittelymateriaali Kestävä Espoo 

valtuustoryhmien iltakouluun tai osaksi ryhmäkokousta ohessa (linkki materiaaliin). 

c) Puurakentaminen: 25.10. valtuustossa hyväksyttiin Simon Elon esittämä toive, että 

Kestävä Espoo ottaa jatkossa vahvempaa roolia puurakentamisen edistämisessä. 

Keskusteltiin, miten asiaa voisi parhaiten edistää. Ohjausryhmä toivoi, että 

tammikuussa palataan asiaan ja siihen mennessä vastuuhenkilöt on nimetty.  

d) Kaupunkien Ekotuki-verkosto www.ekotuki.fi: Espoon kaupungin ekotuki-

verkostotoiminnan herättely, ja koordinaattorin etsintä. Toivetta koordinaattorille on 

ilmaistu kaupungin sisältä sekä muiden kuntien ja HSY:n piiristä. Keskusteltiin 

missä olisi mahdollisen koordinaattorin paikka kaupunkiorganisaatiossa ja 

minkälaista resurssia vaatisi. Osaamiskeskus ja Pasi Laitala palaavat asiaan. 

9 Tulevat kokoukset 

To 8.12.2022 klo 16.00-18.30 läsnäkokous 

Ke 18.1.2023 klo 16.00-18.30 läsnäkokous 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28. 

 

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2026.10.2022/Valtuustoryhmien%20iltakoulu%202022.pptx?d=w1d59af96568e461096709818448f4c98&csf=1&web=1&e=uGTHJN
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ekotuki.fi%2F&data=05%7C01%7C%7Cc08b3eeed9f647b684a808dad24b924a%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C638053519265848793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J38J4sUS4kxkkrKR1%2FBm1FDotWLdBrECga1w2Z9jkMQ%3D&reserved=0

