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VUOSIKERTOMUS 2017  
 

1 Yleistä 
 
Apus ry on Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajien yhdistys, jonka tavoitteena on 
edistää lintuharrastusta sekä lintujen suojelua ja tutkimusta omalla alueella, Suomessa ja 
kansainvälisesti osana BirdLife-perhettä. Yhdistys järjestää toimintaa ensisijaisesti jäsenilleen, 
mutta toiminta on avointa myös muille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille. 
 
Yhdistyksen toimialue käsittää kuusi Keski- ja Pohjois-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin 
seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan kanssa. 
 
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 36:s toimintavuosi.  

 
2 Retket ja tapahtumat 

 
Yhdistyksen tärkeä toimintamuoto on erilaisten linturetkien ja -tapahtumien järjestäminen. 
Retkityöryhmä koordinoi retkitoimintaa ja yhdistyksen retkikummit toimivat oppaina.  
 

• 26.1. järjestettiin Hyvinkäällä Tiira-ilta, jossa opastettiin jäsenistöä Tiira-
havaintojärjestelmän käytössä. Tiira-iltaan osallistui 10 jäsentä. 

• 29.1. järjestettiin Pihabongaustapahtuma Järvenpäässä Ravintola Huilin edustalla. 
Pihabongaustapahtumassa vieraili noin 30 henkilöä ja Apuksen alueella 
Pihabongaukseen osallistui ennätykselliset 588 pihaa. 

• 4.2. järjestettiin opastettuja koskikarakävelyitä Tuusulan Hyrylän Koskipuistossa sekä 
Nurmijärven Myllykoskella Suomen Luonnon ”Sukella talveen” -päivänä. Hyrylässä 
retkelle osallistui 7 henkilöä ja retkellä havaittiin kolme koskikaraa. 

• 6.2. järjestettiin Talvilintujen ilta Keravan kaupunginkirjastossa. Lintuilta liittyi 
valtakunnalliseen Luonto lainassa -viikon teemaan ja aiheesta esitelmöi Mikko 
Savelainen. Tapahtumaan osallistui 30 henkilöä. 

• 16.3. pidettiin yhdistyksen kevätkokous Järvenpää-talolla. Kevätkokousta ennen 
Järvenpää-talolla järjestettiin harrastajatutkinto. Tutkinnossa näytettiin 30 lajikuvaa 
linnuista, jotka ovat pääasiassa kotimaisia pesimälajeja. Erikoisohjelmassa kokouksen 
jälkeen oli Antti Mähösen esitys ”Lintukuvia puhelimella”. Kokouksessa oli paikalla 38 
jäsentä. 

• 18.3. järjestettiin talkoot Järvenpään Kaakkolan tornilla. Talkoissa kaadettiin puita ja 
pensaikkoa lintutornin ympäristöstä. Talkoita organisoivat Juha Honkala ja Seppo 
Niiranen ja osallistujia oli 12 henkilöä. 

• 3.4. järjestettiin lintuilta Tuusulan pääkirjastolla Hyrylässä. Kerroimme lintuharrastuksesta, 
alueemme lintupaikoista, lintuhavainnoista, yhdistyksen retkistä ja muusta toiminnasta. 
Osallistujia oli 15. 
8.4. järjestettiin Alkukevättä lintutornilla –tapahtuma Kaakkolan lintutornilla Järvenpäässä.  
Oppaana lintutornilla kaukoputken kanssa oli Mika Asikainen ja tornissa kävi 8 henkilöä. 

• 15.4. järjestettiin lintukävely Tuusulan Rantamossa. Retkioppaana toimi Mikko 
Savelainen ja osallistujia oli 15. 

• 15.4. talkoiltiin Tuusulan Seittelin naurulokkisaarilla, joilla poltettiin viime joulukuussa 
kootut risukasat. Talkoita organisoivat Juha Honkala ja Seppo Niiranen ja talkoisiin 
osallistui 6 Apuksen jäsentä. 

• 16.4. järjestettiin Kevätmuuttajia Kytäjän pelloilla –retki Hyvinkäällä. Oppaana toimi Eero 
Vilpas ja osallistujia retkellä oli 2. 
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• 19.4. järjestettiin Nurmijärven Lepsämässä Hanhi-ilta, jonka oppaana toimi Antti 
Mähönen. Retkelle osallistui 9 henkilöä. 

• 4.5. Apus aloitti yhteistyön Tuusulan Paijalan alakoulun 3. luokan kanssa ja ensimmäinen 
yhteinen linturetki tehtiin Tuusulanjärven rantaan. Retkioppaana toimi Noora Andersson 
ja retkellä oli mukana 47 oppilasta ja opettajaa. 

• 6.5. Apus osallistui valtakunnalliseen Tornien taisto –tapahtumaan neljällä tornilla 
Ridasjärvellä, Huikossa, Kaakkolassa sekä Tornimäellä. Joukkueissa oli yhteensä 22 
osallistujaa ja torneilla vieraili yhteensä 30 henkilöä.  

• 20.5. järjestettiin Apuksen kevätretki Porvoon lintupaikoille. Retkellä vierailtiin Emäsalon 
kärjessä seuraamassa Arktikamuuttoa sekä käytiin Ruskiksen jokisuistoalueen 
lintutorneilla ja bongattiin Sikosaaressa paikalla viihtynyt ruokosirkkalintu. Retken 
päätteeksi kierrettiin vielä Ekuddenin luontopolku. Retkioppaina toimivat Noora 
Andersson ja Mikko Savelainen. Retkelle osallistui 25 henkilöä.  

• 30.5. järjestettiin Tuusulan Jokelassa lintukävely Kolsan altailla. Retkioppaana toimi 
Hanna Pesanto ja retkelle osallistui noin 10 henkilöä. 

• 20.7. järjestettiin talkoot Tuusulan Rantamon kahlaajarannalla. Tarkoituksena oli niittää 
rantaniityn kasvillisuus matalaksi ja lapiotyönä rikkoa rantaviivaa matalammaksi. 
Talkoisiin osallistui 9 apuslaista. 

• 17.9. kisailtiin jälleen Kukkulan kuningas -tittelistä. Kisaan osallistui 6 joukkuetta Apuksen 
alueen korkeimmilla kukkuloilla ja osallistujia joukkueissa oli yhteensä 33 henkilöä. 

• 8.10.-18.11. välisellä ajalla järjestettiin pitkospuutalkoita Järvenpään Kaakkolan 
lintutornilla ja Joukonpolulla. Talkoot järjestettiin yhteistyössä Apuksen, Järvenpään 
kaupungin, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Talkoisiin osallistui noin 
kymmenen Apuksen jäsentä ja 20 muuta vapaaehtoista. 

• 13.-15.10. järjestettiin Apuksen syksyn pääretki Utön saarelle Saaristomerelle. Utö on 
yksi Suomen kuuluisimmista lintusaarista, joka kerää vuosittain lukuisia harvinaisuuksia. 
Retkellä oli mukana 14 jäsentä. 

• 30.10. Paijalan koululuokan kanssa järjestettiin toinen linturetki Tuusulan Sarvikalliolle. 
Oppaana toimi Noora Andersson ja retkellä oli mukana 45 oppilasta ja opettajaa. 

• 31.10. pidettiin Uusien jäsenten ilta Järvenpäässä. Illassa kerrottiin alueemme linnuista, 
hyvistä lintupaikoista sekä yhdistyksen toiminnasta ja osallistujia oli 9. 

• 4.11. järjestettiin ensimmäinen Apuksen kehittämispäivä Järvenpäässä Keudan 
rantasaunalla. Päivän aikana keskustelimme vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta sekä 
pidemmän aikavälin tavoitteista Apukselle. Kehittämispäivään osallistui 13 jäsentä. 

• 21.11. pidettiin yhdistyksen syyskokous Tuusulan Jokelassa. Kokouksen 
erikoisohjelmassa oli Jarmo Pirhosen pitämä esitys lintujen äänistä ja äänittämisestä. 
Kokoukseen ja erikoisohjelmaan osallistui 25 henkilöä. 

• 6.12. järjestettiin Apuksen Itsenäisyyspäivän pinnaralli. IP-rallissa joukkueiden on 
tarkoitus havaita mahdollisimman monta lintulajia kisan aikana Apuksen toimialueella. IP-
ralliin ilmoittautui 5 joukkuetta ja ralliin osallistui yhteensä 11 henkilöä. 

• 1.1.-31.12.2017 järjestettiin koko vuoden kestävä Ekopinnakisa, jonka voitti Mika Lätti 
192 lajilla. Ekopinnakisaan osallistui 30 jäsentä.  

 
Apus järjesti vuonna 2017 retkiä tai muita tapahtumia yhteensä 26, ja osallistujia näissä oli yli 
500 henkilöä. 

 

3 Suojelu- ja tutkimustoiminta 
 

BirdLife Suomen vuoden lintuna oli pikkutylli. Jäsenistöä pyydettiin kirjaamaan pesäpaikat 
Tiiraan tai ilmoittamaan ne hankkeen koordinaattorille. Hanna Pesanto ja Juha Honkala 
toimivat hankkeen koordinaattoreina. Hankkeen raporttilomake toimitettiin BirdLifelle 
aikataulun mukaisesti tammikuussa 2018. 
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Apuksella oli työn alla kaksi linnustoselvitystä. Hyvinkään metsäalueiden linnustoselvitys jatkui 
toista vuottaan. Margus Ellermaa toimi hankkeen koordinaattorina. Maastokartoituksiin 
osallistui 9 henkilöä. Hankkeesta valmistui raportti, jonka tilaaja eli Hyvinkään kaupunki 
hyväksyi. Hanke tuotti yhdistykselle varoja, vaikka laskijoille maksettiinkin palkkiot ja 
matkakorvaukset. Loppuraportti löytyy yhdistyksen nettisivuilta. 
 
Knehtilän tilan linnustoselvityksessä selvitettiin ko. maatilan (Hyvinkäällä) pesimälinnustoa. 
Petri Sola toimi hankkeen koordinaattorina. Loppuraportti valmistuu vuoden 2018 aikana. 
 
Tuusulan Seittelissä saatettiin huhtikuussa loppuun talven 2016/2017 raivaustalkoot 
polttamalla raivattu kasvillisuus Seittelin kosteikon lintusaarilta. Talkoissa oli mukana 6 
henkilöä. Yhdelle saarista levitettiin kasvillisuutta torjuvaa kangasta. Kankaan kiinnittäminen 
oli ongelmallista. Pesimälinnusto otti kankaat hyvin vastaan ja saarilla pesi ennätysmäärä 
naurulokkeja, noin 1 030 paria, myös kalatiiran pesinnät onnistuivat paremmin kuin kolmena 
edellisenä vuotena. 
 
Tuusulan Rantamon kahlaajarannan tilaa seurattiin kevään 2017 aikana. Rannalla levähti 
ilahduttavan runsaasti kahlaajia ja vesilintuja. Kahlaajarannan niittotalkoot, joihin osallistui 9 
henkilöä, järjestettiin heinäkuun lopulla. Yhdistyksen raivaussaha todettiin mainioksi 
työkaluksi. Tällöin todettiin rantaviivan jyrkkyys ja ilmoille nousi ajatus rannan loiventamisesta. 
Lähitilan isäntä Jouko Riola äesti tilaustyönä rannan ja muotoili niemekkeitä 11.8.2017, Apus 
maksoi työn kulut 400 €. 
 
Järvenpäässä yhdistys koordinoi Kaakkolan lintutornille johtavien pitkospuiden uusimistyötä. 
Vanhat pitkospuut purettiin ja uutta polkua rakennettiin parkkipaikalta tornille asti. Puutavara 
pitkospuulenkin loppuosaa varten kannettiin polun varteen ennen pakkasia. Talkootöissä oli 
mukana yhdistyksen jäsenistön lisäksi myös muita vapaaehtoisia mukaanlukien Järvenpään 
kaupunginvaltuutettuja ja virkamiehiä. Uuden polun materiaalit kustansi Uudenmaan ELY-
keskus ja yhteistyöapua saatiin Järvenpään kaupungilta sekä Metsähallituksen 
luontopalveluilta. Hankkeen vetäjänä toimi Mika Asikainen. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saatiin tiedonanto, jossa myönnettiin poikkeuslupa 
naakkojen ampumiseksi maatilalla Mäntsälän Levannolla.  
 
Alkusyksyn jäsentiedotteeseen koottiin katsaus lintujen pesintöjen onnistumisesta 
kesäkaudella 2017. Taustatietoina käytettiin mm. Apuksen alueella toimivien rengastajien ja 
muiden maastossa runsaasti aikaa viettävien harrastajien tietoja ja havaintoja. 
 
Marraskuussa otettiin kantaa Tuusulan kunnan kaavoituksen pyynnöstä (Katja Gräsbäck) 
Tuusulanjärven eteläpään Natura-alueelle suunnitellun virkistysreitin linjaukseen. 
 
30.11.2017 osallistuttiin Tuusulan kunnan järjestämään keskustelutilaisuuteen Tuusulan 
kaupungintalolla. Tilaisuudessa hahmoteltiin Tuusulanjärven ympäristön virkistysalueita. Apus 
ry:n näkökulmasta hankkeet eivät näyttäneet oleellisesti uhkaavan lintuarvoja, vaan joiltain 
osin parantavat retkeilymahdollisuuksia. 
 
Vuoden aikana jäsenistölle tiedotettiin useista linnustonseurannan hankkeista (LUOMUS), 
kuten talvilintulaskennoista, vesilintulaskennoista, piste- ja vakiolinjalaskennoista.  
 
Syksyllä jäsenille järjestettiin linnunpönttöjen yhteistilaus. 
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Talvikaudella Apus ry:n jäsenet ylläpitivät yhdistyksen talviruokintapaikkoja Hyvinkäällä (1 
kpl), Järvenpäässä (1 kpl) ja Tuusulassa (2 kpl). 
 
Vuoden aikana tiedotettiin kansallisista linnustonseurantahankkeista (Luonnontieteellinen 
keskusmuseo ja BirdLife Suomi) ja toivottiin Apuksen jäsenten osallistumista näihin. Apuksen 
alueella laskettiinkin lintuja 15 talvilintureitillä ja yhdeksässä vesilintujen laskentapisteessä. 
Lisäksi osallistuttiin petolintuseurantaan (2 kpl petolinturuutuja á 10 x 10 km2) ja laskettiin 
molemmat Apuksen toimialueella olevat vakiolinjat. 
 
Loukkaantuneiden lintujen hoito-, pelastus- ja neuvontatapaukset työllistivät jälleen etenkin 
pesimäkaudella. Vuoden mittaan tapauksia oli parisenkymmentä, näistä suurin osa saatiin 
hoidettua puhelinneuvonnalla (mm. metso, harakka, punatulkku, kalalokit, kesykyyhky) ja 
jokunen otettiin hoidettavaksi (naurulokki, hiiripöllö). 

 
4 Lintuhavainnot 

 
Yhdistyksen havaintoarkisto (yli 400 000 havaintoa) on kokonaisuudessaan BirdLife Suomen 
ylläpitämässä Tiira-lintutietopalvelussa osoitteessa www.tiira.fi. Tiira on kaikille avoin palvelu, 
jossa voi pitää myös omaa havaintopäiväkirjaa ja selata havaintoja yhdistyksen ja koko maan 
alueelta. Samalla havainnot ovat yhdistyksen ja myös BirdLife Suomen käytettävissä suojelu- 
ja tutkimustarkoituksiin. 
 
Havainnoista koottiin katsauksia jäsentiedotteeseen ja yhdistyksen nettisivuille. Havainnoista 
tiedotettiin myös yhdistyksen WhatsApp-ryhmissä. Havaintoja toimitettiin lisäksi tiettyihin 
linnustonseurantatarkoituksiin sekä BirdLife Suomelle mm. faunistiseen ja 
pikkuharvinaisuuskatsaukseen. 
 
Tiiraan kirjattujen lintuhavaintojen määrä vuonna 2017 oli jälleen edellisvuotta suurempi, noin 
37 000 havaintoa. Salattuja havaintoja oli vuoden aikana yhteensä 427 kpl (1,1 %). 
Mielenkiintoisuus-rajan ylittäviä havaintoja kirjattiin noin 5840 kpl (16 %). 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjät huolehtivat havaintoarkiston ylläpidosta mm. tekemällä 
koontihavaintoja ja tarkistamalla tiettyjä pikkuharvinaisuushavaintoja ja muita erityisiä 
havaintoja. Yhdistyskäyttäjinä toimivat Mika Asikainen, Antti Mähönen, Mikko Savelainen ja 
Petri Sola. Alueharvinaisuushavainnot tarkasti Tringan ARK ja valtakunnalliset 
harvinaisuushavainnot BirdLife Suomen Rariteettikomitea. 
 
Alueelle uusina lajeina havaittiin hieno ruostepääsky Mäntsälässä ja punakaulahanhi 
Hyvinkäällä. 
 
 

 
5 Viestintä 

 
Apuksen viestintäkanavat olivat nettisivut osoitteessa www.birdlife.fi/apus, jäsentiedote, Tiira-
lehden yhdistyspalsta (lehden nimi muuttui loppuvuodesta BirdLife’ksi), Facebook-sivu, 
Apuksen sähköpostilista (Apus-lista) sekä WhatsApp -ryhmät ”WhatsApus” ja ”Tikli”.  
 
Yhdistyksen nettisivuja ylläpidettiin Kotisivukone-palvelussa. Sivujen ylläpito oli hajautettu 
usealle eri henkilölle. Nettisivuilla käytiin vuoden aikana yhteensä 13973 kertaa (laskua 
edellisestä vuodesta 3%).  
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Yhdistyksen jäsentiedote toimitettiin kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Tiedote oli 
ulkoasultaan A5-kokoinen vihko. Jäsentiedotteessa esiteltiin yhdistyksen perustiedot ja 
toiminnot sekä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja havaintokatsauksia. Tiedotteen saattoi 
tilata myös sähköisenä. Vuoden lopussa sähköisen tiedotteen tilanneita oli 89 henkilöä ja 
paperisen tiedotteen sai noin 300 varsinaista jäsentä. 
 
Yhdistyksen Facebook-ryhmässä oli 289 tykkääjää vuoden lopussa. Sivua päivitettiin 
keskimäärin 2 kertaa viikossa. 
 
BirdLife Suomen valtakunnallisen Tiira-jäsenlehden yhdistyspalstaa käytettiin aktiivisesti 
yhdistyksen viestinnässä erityisesti tapahtumaviestinnässä. 
 
Yhdistyksen sähköpostilistalla välitettiin n. 150 viestiä vuonna 2017. Listalla oli noin 130 
jäsentä.  
 
Tietoa lintuhavainnoista välitettiin harrastajille WhatsApp-ryhmillä. Harvinaisuuksiin 
keskittyvässä Tikli-ryhmässä oli käyttäjiä vuoden lopussa 28. WhatsApus-ryhmässä viestit 
käsittelivät niin lintu- kuin muitakin havaintoja sekä mm. tunnistusapupyyntöjä. Tässä 
ryhmässä oli vuoden lopussa 71 henkilöä. 
 
Alueen paikallislehdet (Aamuposti, Keski-Uusimaa, Nurmijärven Uutiset, Viikkouutiset) 
julkaisivat uutisia ajankohtaisista lintumaailman tapahtumista, joita varten yhdistyksen 
toimihenkilöt antoivat lausuntoja ja haastatteluita. Lisäksi tekstejä on tuotettu suoraan Keski-
Uusimaa -lehden kumppanit-osioon. 

 
6 Hallinto 

 
Yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntöjen mukaiset kaksi: kevätkokous 16.3. Järvenpäässä 
(38 osallistujaa) ja syyskokous 21.11. Tuusulan Jokelassa (25 osallistujaa).  
 
Yhdistyksen toiminnasta vastasi seitsenjäseninen hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 
kolme kertaa ja piti lisäksi kaksi sähköpostikokousta.  
 
Hallituksen kokoonpano 2017: 
 
Mika Asikainen, Järvenpää puheenjohtaja  
Petri Sola, Mäntsälä varapuheenjohtaja 
Noora Andersson, Kerava sihteeri 
Hanna Pesanto, Tuusula taloudenhoitaja, jäsensihteeri 
Mikko Savelainen, Kerava  
Juha Honkala, Järvenpää 
Antti Mähönen, Nurmijärvi aluevastaava 
 
Yhdistyksen toimintaa toteuttivat hallituksen ohella viisi työryhmää, joiden jäsenet ja tehtävät 
olivat seuraavat:  
 
Havaintotyöryhmä, Mikko Savelainen, Mika Asikainen, Petri Sola ja Antti Mähönen 
- havaintokatsaukset, Tikli-verkko, Tiira-lintutietopalvelu  
 
Viestintätyöryhmä, Hanna Pesanto, Micaela Morero, Tommi Mäkelä 
- www-sivut, jäsentiedote, Apus-lista, tiedottaminen 
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Suojelutyöryhmä, Juha Honkala, Petri Sola 
- suojeluasiat, linnustoselvitykset, laskennat 
 
Retkityöryhmä, Mika Asikainen, Noora Andersson, Eero Vilpas 
- retket ja tapahtumat, retkikummitoiminta 
 
Rantamo-työryhmä, Seppo Niiranen, Mika Asikainen, Juha Honkala, Hanna Pesanto, Mikko 
Savelainen 
- Tuusulan Rantamon kosteikkojen kunnostushankkeet 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Olli Okko ja Jouko Vuori ja varatoiminnantarkastajina Seppo 
Niiranen ja Jouko Olkio.  
 
Yhdistys on jäsenenä lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomessa. Yhdistyksen 
BirdLife-edustajina toimivat Mika Asikainen, Antti Mähönen ja Hanna Pesanto. Yhdistyksen 
edustaja oli läsnä BirdLifen syyskokouksessa ja Mika Asikainen osallistui myös BirdLifen 
strategiatyöryhmän työhön. 
 
Yhdistyksen Tiira-yhdistyskäyttäjinä toimivat Mika Asikainen, Mikko Savelainen, Petri Sola ja 
Antti Mähönen. Lisäksi Juha Honkalalla oli yhdistyskäyttäjäoikeudet suojeluasioihin liittyen. 
 
Aluevastaavana toimi Antti Mähönen. Hanna Pesanto oli Vuoden lintu –hankkeen 
koordinaattori.  
 
Yhdistyksen retkikummeja olivat Noora Andersson, Hanna Pesanto, Mika Asikainen, Mikko 
Savelainen, Eero Vilpas, Petri Sola, Juha Honkala ja Antti Mähönen. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä hoitaa BirdLife Suomen toimisto. Yhdistykseen liittyi vuoden 
aikana 67 uutta jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 427, joista varsinaisia 
jäseniä oli 370 ja perhejäseniä 57. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 64 jäsenellä 
(18%). Jäsenmaksu oli 26 euroa varsinaisilta ja 5 euroa perhejäseniltä. Yhdistyksen 
kirjanpidosta vastasi Accountor Oy. 

 
7 Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi tuloja saatiin Hyvinkään 
kaupungin avustuksena ja linnustoselvityksistä. Yhdistyksen tärkein voimavara on kuitenkin 
vapaaehtoistyö. Kaikki yhdistyksen varsinainen toiminta tehdään vapaaehtoispohjalta. 

Kuluista suurin yksittäinen oli BirdLife-jäsenmaksu, joka oli 4 547 euroa. Muut kulut 
jakautuivat yhdistyksen eri toimintoihin, kuten jäsentiedotteen kulut, retkikulut, kokouskulut, 
hallintokulut (jäsenrekisteri, kirjanpito & pankkikulut, nettisivut), sekä talviruokinta- ja 
pesäpönttökulut.  

Tilikauden tulos oli 284,77 euroa alijäämäinen. 

Tämä toimintakertomus on vahvistettu Apuksen kevätkokouksessa xx.x.2018. 


