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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2021-2022 

 

Aeg: 12.10.2021 Algus kell 18.00 Lõpp kell 20.15 

 

Koht: Püünsi Kooli võimla 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum 
(hoolekogu aseesimees), Sigrid Harjo, Kadi Ruus, Kadri-Anna Sklave, Ave Viigand, 
Indrek Umberg, Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaseltsi 
esindaja), Marju Aolaid (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Kristjan Jõekalda (Viimsi 
vallavolikogu esindaja), Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja); Tuuli Pärenson, 
Joonas Pärenson ja  Taavi Kangur osalesid koosolekul virtuaalselt Teamsis 

 

Kutsutud osalejad: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Janne Järva, õpetajate a/ü 
esindaja Kristi Tops, Cara Mi Tegelmann (õpilaskonna esindaja) ja Aet Sander (lasteaia 1. 
rühma esindaja) 

 

Koosolekut juhatas: Andu Tali 

 

Koosolekut protokollis: Sigrid Harjo 

 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 

1. Hoolekogu uue koosseisu kinnitamisest – Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid 
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet 
3. COVID-19-ga seotud teemad, kooli valmisolek ja võimalused erinevateks õppeformaatideks 

- Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva 
4. Püünsi Kooli 2022. aasta  eelarve eelnõust ja investeeringutest – 

Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid 
5. Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimisest – Marju Aolaid 
6. Jooksvad küsimused 

 
1. Hoolekogu uue koosseisu kinnitamisest – Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid 
 

Hoolekogu esimees Andu Tali tervitas hoolekogu koosolekul osalejaid ja üheselt avaldas 
rõõmu, et õnnestus üle pika aja taas oma hoolekogu koosolek läbi viia vahetult sõltumata 
koroona kolmandast lainest, mis jõudsalt kogub hoogu. Eelmisel õppeaastal õnnestuski vaid 
ühel korral neljast kokku saada vahetult. Loodame, et sel aastal läheb paremini. 

Hoolekogu esimees informeeris,  et möödunud 2020/2021 õppeaasta hoolekogu töö aruanne sai 
tema poolt koolipidajale aegsasti (09.09.2021) edastatud ning see on avalikustatud ka kooli 
kodulehel Hoolekogu rubriigis. Sama aruannet ja hoolekogu tulevikuplaane tutvustas ja 
kommenteeris ta Püünsi Kooli lastevanemate üldkoosolekul, mis toimus virtuaalselt 21.09.2021 
Teams keskkonnas. 

Andu Tali selgitas lühidalt hoolekogu liikmetega seonduvaid volitusi lähtudes kehtivast Viimsi 
valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorrast, mis on kinnitatud Viimsi 
vallavolikogu 19.06.2018 määrusega nr 13. Selle korra kohaselt kõik uued liikmed saavad 
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hetkel osaleda koosolekul kahjuks ilma hääleõiguseta. Samas õnneks tänase koosoleku 
päevakorras ei ole ühtegi otsustamist ja hääletamist vajavat päevakorrapunkti – seega 
koosoleku läbiviimist ja otsustusvõimet see kuidagi ei mõjuta. 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova kinnitas, et taasvalitud ja uued liikmed hoolekogu liikmed 
ning asendusliikmed on lastevanemate poolt valitud ning tema poolt Viimsi vallale 
kinnitamiseks esitatud. Hetkel on uus 2021/2022 hoolekogu koosseis veel Viimsi vallavalitsuse 
poolt kinnitamata.  

Vallavalitsuse esindaja Marju Aolaid lisas, et kõik Viimsi koolid on oma hoolekogude 
koosseisud esitanud, hoolekogude koosseisud lähevad Viimsi Vallavalitsuse poolt 
kinnitamisele käesoleval nädalal. Nii tema kui Viimsi vallavalitsuse esindaja ka ka 
Kristjan Jõekalda kui Viimsi volikogu esindajate volitused kehtivad kuni uute esindajate 
määramiseni. Marju Aolaid tänas kooli, hoolekogu ja õpetajaid eduka aasta eest ja soovis kõike 
head. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 
tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet 

 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova andis lühiülevaate koolis toimuvast. Tema sõnul algas 
õppeaasta hästi, kõik ametikohad on täidetud, meeskonnas alustas 5 uut inimest: psühholoog, 2 
õpetajat, 2 abiõpetajat. Elavdasime ja muutsime meie aineühendusi (algklassi ained, sotsiaal-
oskusained, reaalained, keeled), oleme uuendanud kodukorda, valminud on uus spordiväljak, 
kus edukalt toimus juba ka esimene spordipäev. Suve jooksul tegelesime maja 
parendustegevustega: renoveeritud said 1. ja 2. korruse õpilaste tualetid, koolimaja fassaad, 
peasissepääsu trepp ja uus kaldtee. 

Õppetöö ülevaatega jätkas õppejuht Janne Järva. Ta kommenteeris, et kaks kevadet on olnud 
keeruline ja õpilastel on tekkinud õpilüngad, mistõttu pöörame erilist tähelepanu, et tuvastada 
võimalikult vara õpiraskused ja toetada õpilasi varasemast rohkem. Klassijuhatajad on ühendust 
võtnud vanematega, et ka kodu poolt toetada. Riigi poolt on olemas riiklik meede, mille kaudu 
järeleaitamistunde teha – hetkel algklalsside ja 9. klassi puhul, teiste klasside puhul on 
väljaselgitamisel vastavad võimalused. Hele Pomerants lisas, et ka lapsevanem võib märku 
anda, kui tundub, et on vajalik täiendav järeleaitamine. 

Janne Järva lisas, et toimumas ja toimunud on taseme tööd, sel sügisel 4. ja 7. klassile, mõnel 
juhul riigi poolt valitud valimi alusel, mõnel juhul õpetaja soovi alusel taseme hindamiseks. Iga 
lapsevanem näeb oma lapse tulemusi ja õpetaja kõiki tulemusi, õpetaja arvestab töö tulemustega 
ja pöörab tähelepanu kitsaskohtadele. 

Järgmine suurem üritus koolis on tulemas 5. novembril, mil toimub kooli sünnipäev, taastame 
koogi tegemise traditsiooni klassiti, tantsime traditsioonilist sünnipäevatantsu kooli erinevates 
tsoonides, mida filmitakse ja hiljem lõigatakse video kokku. Lasteaed teeb samuti kooki. 

Lasteaia juht Triinu Puidet andis ülevaate lasteaia tegevusest. Sel aastal on kõik 36 kohta 
täidetud, palju on väiksemaid lapsi lasteaias, kooliminejaid on sel aastal ainult 4. Õppeaasta 
teemaks on „Ajamasinaga seitsme maa ja mere taha“. Õpetajad on kõik olemas, liikumistunde 
ei anna enam Triinu Puidet, vaid õpetajad ise. Lasteaed osales kooli spordipäeval, ka 
lasteaialastel oli väga tore. Oleme sisustanud õueala, aga köök ei ole veel valmis. Metsafotode 
näitus on peagi tulemas. Rühmade koosolekud ja lasteaia koosolek on toimunud. Järgmisel 
nädalal toimub õppekäik Rannarahva Muuseumisse, kahjuks on kehtestatud programmile 
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kopsakas piletihind 5 eurot. Peagi tulevad päästjad lasteaiale ennast ja autosid tutvustama, aega 
veel ei tea. Jõulupidu toimub aulas seekord ilma vanemateta. Isadepäeva korraldame 
orienteerumisega perepäevana.  

Õpilaste uus esindaja hoolekogus Cara Mi Tegelmann kommenteeris õpilaste poolt olukorda, 
tema hinnangul on kõik on hästi, kuid kindlasti on mõned õpilüngad osadel õpilastel. Carale 
sooviti jõudu ja aktiivset kaasarääkimist uues rollis. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
3. COVID-19-ga seotud teemad, kooli valmisolek ja võimalused erinevateks õppeformaatideks - 

Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva  
 

Jekaterina Tšerepannikova kommenteeris, et kool jälgib kõiki ohutusmeetmeid – tuulutatakse 
ruume, vägisi õue ei sunnita kedagi minema, pannakse suurt rõhku käte hügieenile, desoainete 
kasutamisega probleeme pole. Riigipoolne korraldus on võrreldes eelmise aastaga muutunud.  

Koolijuht selgitas lisaks, et hetke seisuga on sel õppeaastal Püünsi koolis olnud 4 COVID-19 
positiivset juhtumit, õnneks klassi lähikontaktsed ei nakatunud. Esimeste juhtumite puhul oli 
segadust seoses HTM poolt saadetud Covid juhistega väga palju, tänaseks on selgus saabunud, 
nt alla 12-aastased lapsed ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui kontakt oli klassis või 
noortekeskuses. Üks juhtum oli vanemas klassis, kus läks käiku testimine 7 õpilase puhul, ka 
siin õnneks keegi ei haigestunud. Töötajatest on vaktsineeritud 95%. Meie laste hulgas on vähe 
neid, keda ei tohi testida – nemad peavad jääma 10.-ks päevaks automaatselt eneseisolatsiooni. 
Vaktsineerimata töötajaid testime kiirtestidega iganädalaselt, kõik on olnud negatiivsed.  

Hetkel ei ole kool kordagi kaalunud distantsõppele mineku varianti. Andu Tali küsis, kas pärast 
koolivaheaega on nõutavad PCR testid? Koolijuht vastas, et me ei saa nõuda rohkem kui riik 
nõuab. Andu Tali soovitas koputada lapsevanemate südametunnistusele, et lennujaamas saab 
teha tasuta PCR koroonatesti, et olla kindel, et reisilt haigust kaasa ei toodud. 

Koolijuht kiitis lapsevanemaid, kes on teavitanud nakatumistest. 

Koolijuht selgitas, et distantsõppeks on kool täielikult valmis, juhend on välja töötatud 
(kodukorra lisa). Hübriidõpet kool ei hakka pakkuma. Küll valmistab kool ette võimalust 
distantsil olevate õpilaste liitumiseks kontakttunniga, seda pärast koolivaheaega ja see 
rakenduks alates 3. klassist. Selleks töötame välja eraldi korra ja paneme paika tunnis osalemise 
tingimused.  

Koolijuht andis ülevaate IT-süsteemidest: internetimaht on kasvanud 10 korda, vahetame 
võrku, uuendame serverit, varustame algklasse tehnikaga, käivitunud on Viimsi digikooli 
projekt – kõik liidetakse Office365-ga, praeguseks kasutame ainult Teamsi, kõik arvutid viiakse 
uude võrku, õpetajad saavad seeläbi ka kodust tööd teha. Esimene nädal pärast vaheaega on 
katsenädal, seejärel novembri 2. nädalast alustame täies mahus. Õpetajatel on hirmud, sest ei 
soovita enesele teadmata sattuda sotsiaalmeediasse oma tunniga.  

Hoolekogu liige Tuuli Pärenson kommenteeris, et mõistab õpetajate koormuse teemat, kuid 
tõstatas probleemi, et kui lapsed on sunnitud õppima kodus, siis kool ei toeta praegu kuidagi 
seda, et õpilased ei jääks maha. Ta lisas, et samuti on probleemiks asjaolu, et e-kooli pannakse 
materjal õpetajate poolt üles väga hilja, alles kell 18 ja vahel ka hiljem. Koolijuht vastas, et ei 
saa eeldada seda, et õpetajad täidavad e-kooli vahetundides, raske on muudatusi teha, sest 
õpetajate koormus on niigi suur. Toimus arutelu teemal, kas näiteks ka 2. klassi laps võiks 
õpilaste liitmises kontakttunnina õppes osaleda. Andu Tali lisas, et see on nagunii koolipoolne 
vastutulek ehk lisavõimalus õpilastele õppes osalemiseks, mitte kooli kohustus, mida riiklikult 
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on kehtestatud. Õpetajate esindaja Hele Pomerants lisas, et õpilane võib ka päev hiljem eelmise 
päeva töö ära teha, väike viibe on lubatud. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

4. Püünsi Kooli 2022. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina 
Tšerepannikova, Marju Aolaid 

 

Koolijuht selgitas, et Püünsi Kooli järgmise aasta eelarveprojekt on koostatud ning tähtaegselt 
edastatud Viimsi valda. Hetkel on eelarve rahandusosakonnas läbivaatamisel, uue eelarve võtab 
vastu uus Viimsi volikogu koosseis. Uues eelarveprojektis on kajastatud kõik kooli vajadused 
ja soovid, sh 5%-line palgatõus nii kooli- kui lasteaiaõpetajatele, samuti on eelarvestatud IT-
taristu ja remonttööd.  

Viimsi vallavalitsuse esindaja Marju Aolaid kommenteeris, et oleme saanud Püünsi Koolile 
hariduslike erivajadustega laste õppekeskkonna toetamiseks 35 000 eurot (sh 12 000 eurot 
maksis kaldtrepp), IT-taristule planeeritakse 75 000 eurot. Oleme esitanud haridusjuhtide 
praktikaprogrammi koolijuht Jekaterina Tšerepannikova kandidatuuri, st osalemist 10-
nädalases programmis, mille käigus töötab ühes edukas ettevõttes. Juhul, kui koolijuht osutub 
valituks, siis 10 nädalat juhib kooli õppejuht Janne Järva. 

Andu Tali küsis, kas Viimsi valla poolt on kavandatud eelarve 2023.a. laulu- ja tantsupeol 
osalemiseks? Marju Aolaid vastas, et see on kindlasti üks prioriteetidest ning näeme ette selleks 
valla poolt rahastuse. 

Hoolekogu esimees küsis, kas mõni Püünsi Kooli puudutav investeering on Viimsi valla eelarve 
mõne muule reale sisse arvestatud, mis ei sisaldu otseselt kooli eelarves? Hoolekogu aseesimees 
Alar Kuum vastas, et kaasava eelarve programmi on taas esitatud Püünsi küla ettepanekud 
(kooli väliõppeklass kooli territooriumile ja rulapark Reinu tee äärde). Alar Kuum kutsus üles 
hoolekogu liikmeid andmaks lapsevanematele nendest ettepanekutest märku, kui algab 
hääletamine, et need algatused saaks palju toetushääli. 

Andu Tali küsis Püünsi külavanema Esta Järve käest, mis on plaanid Püünsi küla poolt nn 
„külade toetusraha“ osas? Esta Järv kommenteeris, et hetkel Püünsi Külaselts on selle rahaga 
asunud sisustama mereäärset külaplatsi ja selle piirkonda. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

5. Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimisest – Marju Aolaid  
 
Viimsi vallavalitsuse esindaja Marju Aolaid selgitas, et Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimine 
on endiselt päevakorras, kuid pidime sel aastal tegema valikuid, kas parandada fassaadi või 
mitte. Uues eelarves on keldrikorruse ehituse rahastus sisse kirjutatud.  

Andu Tali küsis, kas koolide eelarvetaotlused olid realistlikud või sisaldavad palju nn utoopiat? 
Marju Aolaid vastas, et eelkõige on lähtutud reaalsetest vajadustest, kuid kindlasti on seal ka 
utoopiat esitatud koolide poolt. 

 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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6. Jooksvad küsimused 
6.1. Esimeste klasside õpilaste tundide algusaja nihutamine hilisemaks  

Hoolekogu liige Taavi Kangur tegi ettepaneku kaaluda tundide algusaja nihutamist hilisemaks 
esimeste klasside õpilastel – alustada teisest tunnist. Koosolekul arutleti selle algatuse plusse ja 
miinuseid ning leiti, et koolipäeva senine algusaeg jääb paika, et vältida muid sellega 
kaasnevaid probleeme nagu sellest sügisest korrigeeritud ühistranspordiaegade mittesobimine, 
laste erinevatel aegadel koolitulek (eriti vanematel, kes on lastaaialapsi toob või kelle laps oma 
vanema õe/vennaga kooli koos käib jms). 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6.2. Õpetamise korraldus 

Taavi Kangur tõstatas teema, mis puudutas vene keele õpetaja õppekorraldust. Lepiti kokku, et 
küsimuse esitaja suhtleb sel teemal edasi otse koolijuhiga, kuna temaga ei ole seda eelnevalt 
arutatud.  

Hoolekogu liige Kadi Ruus tõstatas talle ühe lapsevanema poolt saadetud teema, et 5. klassi a-
rühma matemaatika õpetaja õpetamise tempo on liialt kiire. Lapsevanem Sigrid Harjo vastas, 
et antud teema sai mõni päev tagasi arutatud läbi 5A klassi maililistis ning enamus 
lapsevanemaid andis märku, et kui laps kuulab tähelepanelikult ja süvenenult ning vajadusel 
küsib abi õpetajalt, siis on võimalik sellise tempoga õppida. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6.3. Koolitoidu kvaliteet 

Hoolekogu liige Kadri-Anna Sklave juhtis koosolekul olijate tähelepanu halvenenud koolitoidu 
kvaliteedile võrreldes möödunud aastaga. Toimus ühine  arutelu. Koolijuht lisas, et juba selle 
info põhjal on põhjust toitlustajaga suhelda. Hoiame teemat fookuses ja probleemide jätkumisel 
tuleb kahtlemata otsustamalt reageerida. Siin saavad abiks olla koolitoitu söövad õpetajad ja 
vajadusel lapsevanemad, kes koordineeritult koolijuhiga saaks koolitoidu kvaliteeti testida. 
Ühiselt lepiti kokku, et see vajab jooksvat jälgimist ja kvaliteedipuuduste osas kiiret ja 
konkreetset tagasisidet kooliperele, et neil oleks võimalik toitlustajale faktipõhiseid puuduseid 
esitada.  

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6.4. Haigustejärgselt kooli naasmine 

Hoolekogu liige Kadri-Anna Sklave tõstatas küsimuse, millal võib lapse pärast haigust kooli 
saata? Arutelu käigus leiti, et jätkuvalt kehtib üldreegel, et haigena kooli ei tohi minna. Kui 
haigus on läbi põetud, siis eeldatakse, et vanem siiski ise suudab anda lapse tervisliku seisundi 
kohta adekvaatse hinnangu. Kui ta selles kahtleb, siis on alati võimalus konsulteerida selles 
küsimus perearstiga. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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6.5. Koolivormi kandmise teema 

Õpetajate esindaja Hele Pomerants juhtis tähelepanu asjaolule, et vähesed õpilased kannavad 
koolivormi. Arutelu käigus leiti, et see vajab nii koolipoolset mõõdukat mõjutust kui 
vastastikust mõistlikku kokkulepet õpilastega, samuti lapsevanemate-poolset mõistvat 
suhtumist ja tuge. Kohustuslikuks ei saa kool koolivormi kandmist kehtestada ja kodukorraga 
määratleda, sest seda ei võimalda seadus. Selline võimalus on erakoolidel, kus vanem sõlmib 
kooliga sellekohase leppe. Samas on koolil on juba mõningaid ideid, kuidas koolivormi 
kandmist propageerida ning selles suunas tegutsetakse.  

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6.6. Videojuhised tundide kohta 

Kadri Anna Sklave esitas veel küsimuse, kas tundide teemade kohta oleks võimalik koostada 
videojuhiseid? Marju Aolaid kommenteeris, et Viimsi digikooliga soovitakse jõuda analoogse 
lahenduseni. Seni soovitas ta vaadata videoõpsi ja taskutarga poolt pakutud võimalusi. Neid on 
sotsiaalmeedias mujalgi teatud õpetuste osas. 
 
6.7. Hoolekogupoolne esindaja õpetajate valimiskomisjoni  

Seoses hoolekogu endise liikme Krista Kalberg lahkumisega on vajadus täpsustada hoolekogu 
esindaja Püünsi Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate 
isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni tööks. Hoolekogu 
aseesimees Alar Kuum avaldas koosolekul lõpus omapoolset valmisolekut osaleda isiklikult 
komisjoni töös.  

Püünsi Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni liikmeks on põhiliselt 
Alar Kuum. Tema osaluse takistusel võtab komisjoni tööst osa hoolekogu esimees või 
hoolekogu poolt volitatud hoolekogu liige. 

 

6.8.  Lõppsõnad  ja järgmine hoolekogu koosolek 

Koolijuht tänas Marju Aolaidi väga meeldiva koostöö eest ja võimaluse eest osaleda 
koolijuhtide programmis. 

Hoolekogu esimees tegi ettepaneku, et käesoleva protokolli punktides 6.1.-6.6. toodud teemade 
osas võiks vajadusel edasi jooksvalt koosolekuväliselt suhelda. Samuti kutsus ta hoolekogu 
liikmeid julgemalt suhtlema omavahel, et pakilised ja olulised teemad ei peaks ootama järgmise 
korralise hoolekogu koosolekuni, vaid võimalusel saame ühise infovahetuse (e-mail, telefon 
jne) vormis kas kogu liikmete listis või väiksemate grupiti leida märksa kiiremini neile 
vastuseid. Kui midagi jääb siiski õhku, mida on vaja arutada vahetult, siis on mõistlik need 
teemad aegsasti planeerida hoolekogu koosoleku päevakorda. Ta soovitas olla hoolekogu 
liikmetel ka ise edaspidi aktiivsed järgmise hoolekogu päevakorra kavandi täiendamisel, et 
teemad oleks teada, sest siis oskaks teemadest lähtuvalt koosoleku aega täpsemini planeerida. 
Üldinfo jagamiseks palus ta kasutada hoolekogu uut üldmaili p-hoolekogu@pyynsi.edu.ee  
Hoolekogu liikmetega seotud kontaktid ning muud hoolekoguga seotud infot leiab Püünsi Kooli 
kodukal https://www.pyynsi.edu.ee/uld-hoolekogu/. 
 

Edaspidise tegevusega seoses tegi hoolekogu esimees ettepaneku hoolekogu järgmise korralise 
koosoleku toimumise ajaks määrata 07.12.2021. Selleks ajaks peaks olema uus hoolekogu 
koosseis olema kindlasti kinnitatud - seega  ka vallapoolsed esindajad hoolekogus paigas. 
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Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu korraline 
koosolek toimub 07.12.2021 Püünsi Koolis algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees saadab 
koosolekuga seotud info hoolekogu liikmetele. Juhul, kui koroonaolukord ei võimalda vahetult 
koosolekut läbi viia, siis toimub koosolek virtuaalselt Teams keskkonnas.  

 
Hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning lõpetas koosoleku. 
 

/digiallkiri/       /digiallkiri/  

 

Andu Tali       Sigrid Harjo   
Hoolekogu esimees       Koosoleku protokollija 
Koosoleku juhataja 


