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Lõppraporti seminar
26.05.2010 

Sagadi
Tiia Tammaru

Irene Väli



Päevakava 26.05

9:30-10:00 Saabumine, registreerumine

10:00-11:00 Rühmatöö. Arutelu programmi käigust, 
õnnestumised/probleemid. Kuhu oleme jõudnud?

11:00-12:30  Lõpparuande koostamine. Ettevõtja kogemus 
lõpparuande täitmisest

Praktiline töö – lõpparuande täitmine
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12:30-13:30 Lõuna

13:30-15:00 Välishindamine. Tunnustus “Märk kindlast arengust”

15:00-15:15 Kohvipaus

15:15-16:00 Rühmatöö. Olulised aspektid välishindamisel

16:00-16:45 Ettevõtja kogemus osalemisel turismiettevõtete 
kvaliteediprogrammis, Kadi Elmeste (Sagadi mõis) 



Rühmatöö 

• Arutle rühmas, mis on projekti käigus olnud positiivne, 
millised arengud on toimunud 
ning millised on olnud/on hetkel suurimad 
probleemid? (25 minutit)
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probleemid? (25 minutit)

• Too rühmatöö tulemusena välja olulisimad punktid 

• Esitle rühmatöö tulemust (igale rühmale aega 5 
minutit)



Lõpparuande koostamine
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Lõpparuanne

• Lõpparuanne on dokument, mille välishindajad 
(assessorid) saavad enne välishindamist ja mille alusel 
kujuneb välishindaja esmamulje

• Lõpparuanne koostatakse enesehindamise tulemusel 
valitud parendusprojektide plaani ehk kvaliteediplaani 
tegeliku täitmise alusel

• Vorm internetis aadressil 
http://www.visitestonia.com/kvaliteet



Lõpparuande vormi täitmine

• Lõpparuande III osa - Tegevusaruanne - esitatakse 
projektide kaupa, järgides kvaliteediplaani struktuuri ja sisu

• Kvaliteediplaanis esitatud infot täiendatakse projektide 
elluviimisel tekkinud lisainformatsiooniga ning tulemustega

• Aruande osas ‘Elluviimine’ tuleks kirjeldada 
– projekti käigus toimunud tegevusi (kes, mida, millal, 

kuidas tegi?)kuidas tegi?)
– saavutatud (mõõdetavaid) tulemusi

• Olulised erinevused planeeritu ja tegelikkuse vahel koos 
põhjendusega tuleks kirjeldada osas ‘Hindamine ja 
ülevaatus’

• Lõpparuande IV osas tooge palun ära projektiga seotud 
tähelepanekud, soovitused, kommentaarid ja küsimused



Dokument peab sisaldama 

• Tegevuse eesmärk ja valdkond

• Kes ja mida peab tegema

• Kus ja kuidas tuleb teha

• Milliseid materjale, seadmeid ja dokumente tuleb

kasutadakasutada

• Kuidas tuleb tegevusi jälgida ja kirjeldada/protokollida

• Tõendusdokument esitleb saavutatud tulemusi ja

fikseerib, et tegevus on tehtud.

• Eriti oluline on fikseerida üleminek ühelt etapilt teisele



Ettevõtja kogemus lõpparuande täitmisel
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Parendusprojekt

• Kliendi teekonna regulaarseks läbiviimiseks ettevõtte sisese 
juhendmaterjali loomine

• Valisime projekti, et saavutada ettevõtte strateegilisi eesmärke 
läbi kliendirahulolu kasvu. Oleme ettevõttes kliendi teekonna 
analüüse läbi viinud, kuid kogutud info ei ole säilinud, 
analüüsides sisalduv informatsioon ei ole olnud aastate lõikes analüüsides sisalduv informatsioon ei ole olnud aastate lõikes 
võrreldav ning kontroll parendustegevuste üle on olnud 
ebapiisav.

• Eesmärk - luua juhendmaterjal, mis võimaldab süsteemselt 
koguda ja säilitada informatsiooni kliendi teekonna kohta.  
Tagada analüüsi põhjal tehtud parendustegevuse tõhusus ning 
seeläbi kliendirahulolu kasv. 



Kvaliteediplaani tegevused

• Moodustatakse töörühm, kes kaardistab klienditeekonna etapid 
ning määratleb olulisimad kliendiga kokkupuutepunktid 
ettevõttes. Iga kokkupuutepunktile määratakse vastutaja, kes 
töötab välja punkti analüüsilehe.  Töörühm töötab välja kliendi 
teekonna jälgimisest saadud informatsiooni analüüsimise, 
säilitamise ja edastamise korra (s.h. sagedus jm). Luuakse säilitamise ja edastamise korra (s.h. sagedus jm). Luuakse 
parendustegevuste elluviimise jälgimise kord. 

• Projekti elluviimine puudutab kogu ettevõtet ja igast allüksustest 
kaasatakse vähemalt 3-5 töötajat analüüsilehe väljatöötamisse.    



Kvaliteediplaanis toodud tähtajad

• Etappide ja kokkupuutepunktide kaardistamine – 12.02.2010

• Kokkupuutepunktide vastutajate määramine – 15.02.2010

• Analüüsilehe valmimine – 01.03.2010

• Informatsiooni analüüsimise, säilitamise ja edastamise korra 
loomise valmimine –31.03.2010loomise valmimine –31.03.2010

• Parendustegevuste elluviimise jälgimise korra valmimine –
15.04.2010

• Loodud juhendmaterjali testimine – 15.- 31.03.2010

• Testimise tulemuste ülevaatamine ja vajadusel 
parendustegevused – 01.-15.04.2010

• Juhendmaterjali „Kliendi teekonna analüüs AS Haapsalu 
Kuurort“ valmimine - 15.05.2010



Lõpparuande täitmine (1)

Elluviimine

• 4.02 saatsime üleskutse kõikidesse allüksustesse eesmärgiga
leida vabatahtlikud, kes soovivad projektis kaasa lüüa.
Üleskutse sisaldas projekti käigu kirjeldust ja ajaplaani.
Moodustati töörühm.

• 9.02. toimus klienditeekonna töörühma esimene koosolek,• 9.02. toimus klienditeekonna töörühma esimene koosolek,
osales 7 töötajat, puudus 3. Kaardistati klienditeekonna etapid
ning määratleti olulisimad kliendiga kokkupuutepunktid
ettevõttes. Eelnevalt oli välja töötatud analüüsilehe näidisvorm,
mille üle toimus arutelu ja mis koosoleku käigus lõplikul kujul
kinnitati. Valiti vastutajad, kes missuguse kokkupuutepunkti
analüüsilehe koostab. Koostati protokoll nr 1, mis saadeti kõigile
asjaosalistele e-kirjaga ja mis asub kontoris kvaliteedikaustas.
Kokkupuutepunktide analüüsilehtede valmimise tähtaeg
25.02.2010.



Kliendiga kokkupuutepunktid (1)

• 1. Reklaam (ajakirjandus, ajaleht, veebireklaam, välireklaam, infopunkt, 
kontaktüritused, infotrükised)

• 2. Kodulehekülg (2.1 laine.ee ja 2.2 bluholm.ee)

• 3. Telefonikõne Lainesse (3.1 müüki, 3.2 hotelli, 3.3 restorani, 3.4 
restorani kööki, 

• 3.5 ilukeskusesse, 3.6 ravisse, 3.7 kontorisse)
4. E-kiri Lainesse (4.1 müüki, 4.2 hotelli, 4.3 restorani, 4.4 ilukeskusesse, 4. E-kiri Lainesse (4.1 müüki, 4.2 hotelli, 4.3 restorani, 4.4 ilukeskusesse, 
4.5 ravisse, 4.6 kontorisse)

• 5. Broneering kodulehekülje kaudu, ankeedi vormis kiri (5.1 
administraatorile, 5.2 ilukeskusesse, 5.3 ravisse)

• 6. Ettevõttesse kohapeale tulek (6.1 hotelli administraatori juurde, 6.2 
ilukeskuse administraatori juurde, 6.3 restorani, 6.4 kontorisse)

• 7. Telefoni teel suuliselt kinnitamine (7.1 müük, 7.2 hotell, 7.3 restoran, 
7.4 ilukeskus, 7.5 ravi)
8. E-kirja teel kinnitamine (8.1 müük, 8.2 hotell, 8.3 restoran, 8.4 
ilukeskus, 8.5 ravi)



Kliendiga kokkupuutepunktid (2)

• 9. Hotise kaudu kinnitamine (9.1 müük ja 9.2 hotell)
10. Suuline kinnitus kohapeal ( 10.1 hotell, 10.2 restoran, 10.3 ilukeskus, 
10.4 ravi)

• 11. Teekond Lainesse (11.1 sadam>Laine, 11.2 Haapsalu>sõidukiga>ise 
või ühistranspordiga, jalgsi)
12. Esmane üldmulje Lainest
13. Kliendi vastuvõtt (13.1 hotell ja 13.2 ilukeskus)13. Kliendi vastuvõtt (13.1 hotell ja 13.2 ilukeskus)
14. Teekond majas (üldruumides teenuse sihtkohani)
15. Kogemus teenusest (nii füüsiline kui ka teenindamine, s.h. lahkumine)

• 15.1.1 Ilukeskus ja 15.1.2 ujula, soome saun

• 15.2 restoran (15.2.1 a la carte, 15.2.2 grupp, 15.2.3 hommikusöök, 15.2.4 
lõuna- ja õhtusöök paketile, 15.2.5 kohvik, 15.2.6 kohvipaus)

• 15.3 ravi (15.3.1 paketiravi ja 15.3.2 lisaravi)

• 15.4 hotell (15.4.1 standardtuba, 15.4.2 superior tuba, 15.4.3 sviit)

• 15.5 kauplus

• 15.6 seminarisaal

• 15.7 meelelahutus (15.7.1 ekskursioonid, 15.7.2 treeningud)



Lõpparuande täitmine (2)

Elluviimine

• 25.02 toimus klienditeekonna töörühma teine koosolek, osales 8
töötajat, puudus 2. Otsustasime loodud analüüsilehtede ülevaatamise
üle ning leppisime kokku tähtaja – 10.03. Koostati protokoll nr 2, mis
saadeti kõigile asjaosalistele e-kirjaga ja mis asub kontoris
kvaliteedikaustas.kvaliteedikaustas.

• 10.03 toimus klienditeekonna töörühma kolmas koosolek, osales 8
töötajat, puudus 2. Vaadati üle punktid, mille puhul ei saavutatud
konsensust, arutleti nende üle, võeti vastu otsused ja tehti vastavad
muudatused analüüsilehtedesse. Allüksuse juhid vaatavad nende
allüksust puudutavad analüüsilehed üle ning teevad nendesse
vajadusel kirjalikult muutmisettepanekuid. Tähtaeg ülevaatamiseks
17.03. Allüksuse analüüsilehed valmistatakse ette ja edastatakse
allüksustesse hiljemalt 10.03. Koostati protokoll nr 3, mis saadeti
kõigile asjaosalistele e-kirjaga ja mis asub kontoris kvaliteedikaustas.



Lõpparuande täitmine (3)

Elluviimine

• 18.03 toimus klienditeekonna töörühma neljas koosolek, osales
7 töötajat, puudus 3. Arutasime erinevate kliendigruppide
teekondade üle majas ning otsustasime kliendi teekonna
analüüsi teekonnad. Koostati protokoll nr 4, mis saadeti kõigile
asjaosalistele e-kirjaga ja mis asub kontoris kvaliteedikaustas.asjaosalistele e-kirjaga ja mis asub kontoris kvaliteedikaustas.

TEEKOND 1 – raviklient, kes majutub, sööb 3 x päevas, kasutab raviteenuseid, käib ujumas ja 
saunas, külastab kauplust ja võib-olla ka meelelahutust. Võib kasutada ka iluteenuseid.

TEEKOND 2 – majutusklient, kes majutub, külastab restorani ja sööb menüü alusel, käib 
ujulas ja saunas.

TEEKOND 3 - seminariklient, kes kasutab seminari ruumi, tellib kohvipausi, sööb restoranis 
grupimenüü alusel.

TEEKOND 4 – iluteenust tarbiv klient, kes kasutab iluteenuseid ja käib treeningus.

TEEKOND 5 – ainult ravi tarbiv klient.

TEEKOND 6 - restorani klient, kes tuleb ettevõttesse kohale ja sööb menüü alusel.



Lõpparuande täitmine (4)

• 18.03 toimunud koosolekul otsustasime, et teeme kliendi 
teekonna analüüsi läbiviimise, tulemuste analüüsi, säilitamise ja 
edastamise korra ning juhendmaterjali loomise arutelu ja 
otsustamise siis, kui kliendi teekonna analüüs on esimest korda 
läbi viidud. Põhjus? 

Otsustada tuleb:Otsustada tuleb:

• Kui sagedasti KTA läbi viime? Mis ajal oleks mõistlik teha? Kes 
vastutab (analüüsilehtede ettevalmistamise, testijate leidmise, 
tulemuste kokkukorjamise jms) eest?

• Kes teeb kokkuvõtted ja tulemuste analüüsi?

• Kuidas, kus ja kes tulemused säilitab?

• Kuidas, millal viiakse tulemused töötajateni?

• Kuidas toimub parendustegevuste tegemine, kes vastutab ja 
kontrollib?



Tegelikud tähtajad

• Etappide ja kokkupuutepunktide kaardistamine – 12.02.2010 
tegelik 09.02.2010

• Kokkupuutepunktide vastutajate määramine – 15.02.2010 tegelik 
09.02.2010

• Lisandus mitmeid mõtteid ja tegevusi (loetelu lõpparuandes), mille 
tõttu projekti ajaplaan muutustõttu projekti ajaplaan muutus

• Analüüsilehe valmimine – 01.03.2010, tegelik 17.03.2010

• Informatsiooni analüüsimise, säilitamise ja edastamise korra 
loomise valmimine ning arendustegevuste elluviimise jälgimise 
korra valmimine – edasi lükatud, põhjus toodud lõpparuandes

• Loodud juhendmaterjali testimine – 15.03 - 31.03.2010, tegelik 
17.03 - 31.05.2010

• Testimise tulemuste ülevaatamine ja vajadusel parendustegevused 
– 01.-15.04.2010, tegelik 01.-15.06.2010

• Juhendmaterjali „Kliendi teekonna analüüs AS Haapsalu Kuurort“ 
valmimine - 15.05.2010, tegelik 15.08.2010



Kokkuvõte projektist

• Olulised erinevused planeeritu ja tegelikkuse vahel toome 
välja koos põhjendustega osas “Hindamine ja ülevaatus”

• Kokkuvõtteks: kvaliteediplaani tehes ei suutnud me ette 
näha projekti mahukust ja arengut. Tegime ära suure töö, et 
valmiksid põhjalikud analüüsilehed. Käimas oleva testimise 
tulemusena saame tagasiside lehtede kohta ja saame teha tulemusena saame tagasiside lehtede kohta ja saame teha 
vajadusel parendusi. 

• Vajasime testimiseks rohkem aega, kuna testijad oleme 
valinud klientide hulgast eesmärgiga saada objektiivne 
tulemus.

• Järgmise sammuna teeme kliendi teekonna analüüsi 
läbiviimise, tulemuste analüüsi, säilitamise ja edastamise 
korra ning juhendmaterjali järgmiste kliendi teekonna 
analüüside läbiviimiseks.



Iseseisev töö

• Palun täitke oma ettevõtte “Lõpparuande vorm” ühe

projekti kohta, lähtudes Teie ettevõtte 

kvaliteediplaanist (aega 20-30 minutit)
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• Missugused küsimused, probleemid, mõtted tekivad?

• Arutelu  



Välishindamine
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Välishindamise protsess 

• Lõpparuande esitamine

• Välishindamine (2 etappi)

– Testkülastus

– Järelvisiit ettevõttesse
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– Järelvisiit ettevõttesse

• Välishindajate tagasisideraport komisjonile ja ettevõttele

• Osalejate tunnustamine



Välishindamise eesmärk 

• Leida kinnitust lõpparuandes esitatud informatsioonile

• Hinnata kvaliteediplaani tegevuste ellu rakendamist ja

aktuaalsust

• Selgitada ebaselgeks jäänud asjaolusid
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• Tunnetada organisatsioonis valitsevat üldist õhkkonda, 
kliendikeskset kultuuri

• Saada informatsiooni välishindaja tagasisideraporti

koostamiseks

• Kontrollida, kas taotleja on kvaliteedi parendamisele

pühendunud ja võiks olla eeskujuks, ‘rollimudeliks’, väärida 
tunnustust 

‘Märk kindlast arengust”



Välishindamine (1)

I etapp - Testkülastus (kontrollost)

- pole ainult kontrollimehhanism, vaid abimees

kvaliteedi edasiarendamisel

- vastuolu avastamine ootuspärase ja pakutava
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- vastuolu avastamine ootuspärase ja pakutava

teenuse vahel

- vaatlus, kus jälgitakse abstraktseid oskusi

loomuliku teeninduse käigus

• Testkülastuse võivad assessorid sooritada koos või

eraldi



Testkülastus (1)

• Hinnang esmasele kontaktile – kuidas ettevõtet

turundatakse, kuidas klient info ettevõtte kohta saab

• Hinnang teisele kontaktile – telefonikõne ettevõttesse,
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• Hinnang teisele kontaktile – telefonikõne ettevõttesse,

e-kirja saatmine vms

• Hinnang müügi kinnitamisele – kuidas müügi

kinnitamine toimub ja info, mida kliendile jagatakse



Testkülastus (2)

• Hinnang toote/teenuse kogemusele – teekond 
ettevõtte juurde, esmane üldmulje, vastuvõtt, 
registreerimine

• Hinnang toote/teenuse kohta, maksmine, lahkumine
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• Hinnang toote/teenuse kohta, maksmine, lahkumine

• Hinnang järeltegevusele – kas ja missugused on

ettevõtte külastusjärgsed tegevused

• Välishindajate tähelepanekud ja kommentaarid



Välishindamine (2)

II etapp - Järelvisiit ettevõttesse (ettevõtte külastus)

- dokumentide (tõendusmaterjalide) olemasolu

planeeritud tegevuste läbiviimiseks
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- konsensuskoosolek ettevõttes

- kvaliteedi juhtimise protsess toimub ettevõttes

sisuliselt, mitte formaalselt



Ettevalmistused välishindamiseks

• Välishindamise külastuse ettevalmistamine

• Külastuse ajakava kokkuleppimine

• Toetava dokumentatsiooni kogumine

• Dokumentatsiooni, tõendusmaterjali valmispanemine
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• Dokumentatsiooni, tõendusmaterjali valmispanemine

• Intervjuu(de)ks ettevalmistumine



Ettevõtte külastus (1)

Soovitatav ajakava võiks sisaldada (ettepaneku 
kooskõlastamiseks teevad välishindajad):

• Sissejuhatus ja kohtumine tippjuhtkonnaga

– Ettevõtte külastuse eesmärgi selgitamine
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– Ettevõtte külastuse eesmärgi selgitamine

– Kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, kas 
organisatsioonile

omistada tunnustus ‘Märk kindlast arengust’

– Organisatsioonikülastuse protsess

– Tõendite kogumine ja ülevaatus



Ettevõtte külastus (2)

• Rakendatuse hindamine – dokumentide ülevaatus

• Rakendatuse hindamine – intervjuud/arutelud 
töötajatega

• Konsensusliku kirjaliku tagasisidearuande 
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• Konsensusliku kirjaliku tagasisidearuande 
ettevalmistamine

• Järgmised sammud ja lõpetamine



Dokumentatsiooni valmispanek

• Kvaliteediprogrammiga seotud materjalid (ettevõtte sees 
jms)

• Enesehindamise tulemused

• Kvaliteediplaan
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• Kvaliteediplaan

• Klienditeekonna analüüs

• Kliendi tagasiside materjalid (küsitlusleht, tulemused, 
analüüs jms)

• Toimunud koosolekute protokollid, juhendid

• Elluviidud parendusprojektide materjalid, tulemused, 
kokkuvõtted, analüüs vms.



Ettevalmistus intervjuuks

• Kuula välishindaja selgitusi, miks intervjuu toimub, mis teemadel

räägitakse;

• Püüa säilitada pingevaba õhkkond, püüa võita intervjueerijate

usaldus;
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• Vasta selgelt ja arusaadavalt küsimustele

• Vajadusel täpsusta teemat suletud küsimustega ‘kas...?’

• Ole valmis vastama, kui küsitakse: ‘selgitage, mida see praktiliselt 
tähendab?’, ‘näidake mulle ...’ (näiteks dokumenti X, andmebaasi 
jne.)

• Kõik vastused peavad olema ka tõendatavad;

• Ole kindel, et Teie vastustest on õigesti aru saadud;

• Täna intervjueerijat.



Välishindamine õnnestub

• Välishindamiseks on ette valmistatud ja

mõlemal poolel on ühine eesmärk- saada aru

tegelikust protsessist
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• Mõlemad osapooled häälestavad ennast

teineteist toetavale vestlusele ja tegevusele



Edasised sammud

• Välishindajad esitavad lõppraportid ettevõtte kohta :

– Välishindamise raport programmi hindamiskomisjonile

– Välishindamise raport ettevõttele
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– Välishindamise raport ettevõttele

• Hindamiskomisjoni otsus

• Ettevõtete tunnustamine



Välishindamise raport komisjonile (1)

• Tegevusaruanne

– Parendusprojektid ettevõttes

– Tulemused (näidatakse mõõdetav tulemus, mis projekti käigus 
saavutati)
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• Tagasiside

– Assessorite hinnang organisatsiooni kohta testkülastuse põhjal

– Assessorite hinnang valitud parendusvaldkonna aktuaalsusele,

eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele

– Assessorite hinnang valitud parendusvaldkonna elluviimisele

rakendades Demingi ratta põhimõtteid



Välishindamise raport komisjonile (2)

– Assessorite hinnang kliendi tagasiside kogumise ja analüüsimise

süsteemi tulemuslikkusele ja elluviimisele

– Assessorite hinnang kliendi teekonna analüüsist lähtuvale

parendustegevuse väljaselgitamisele ja planeerimisele
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• Assessorite ettepanek

– Assessorite soovitused ja kommentaarid tunnustuse andmise 
kohta

– Assessorite tähelepanekud, soovitused ja kommentaarid projekti 
kohta



Välishindamise raport ettevõttele 

• Tagasiside

- Assessorite hinnang valitud parendusvaldkonna aktuaalsusele,

eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

- Assessorite hinnang kliendi tagasiside kogumise ja analüüsimise

37

süsteemi tulemuslikkusele ja elluviimisele

- Assessorite hinnang kliendi teekonna analüüsist lähtuvale

parendustegevuse väljaselgitamisele ja planeerimisele

• Assessorite tähelepanekud, soovitused ja kommentaarid



Tunnustuse omistamise põhimõtted

• Tunnustuse saamiseks peab ettevõttes olema pühendumus 
kvaliteedi arendamisele ja kliendikesksusele. Seda tõendavad:

• ettevõtte tegevusse integreeritud kliendi tagasiside kogumise ja

analüüsimise süsteem,

• enesehindamise kriteeriumi “Kliendi teekonda toetavad 
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• enesehindamise kriteeriumi “Kliendi teekonda toetavad 
protsessid” keskmine hinnang vähemalt “2” (s.t. olemas 
selged tõendid, et planeeritud lähenemisviisid on ellu viidud);

• enesehindamise kriteeriumi “Klientidega seotud tulemused”

keskmine hinnang vähemalt “2”

• töötajate arendamiseks ellu viidud plaanid.



Järgmise aasta tegevused aastase 
tunnustuse saanule

Ettevõtte tunnustust pikendatakse veel aasta võrra, juhul kui ettevõte

järgmise aasta jooksul pärast tunnustuse saamist:

• koostab, esitab ja viib ellu kvaliteediplaani uues 
parendusvaldkonnas;
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parendusvaldkonnas;

• koolitab oma töötajaid;

• kogub ja analüüsib pidevalt klientide tagasisidet ja kõrvaldab 
toodud puudujäägid;

• esitab teise aasta kokkuvõtva aruande;

• läbib edukalt kontrollvisiidi.



Tunnustuse pikenemine

Tunnustus pikeneb taas, kui ettevõte jätkab:

• kvaliteediplaani koostamist, esitamist ja elluviimist;

• töötajate koolitamist;

• klientide tagasiside kogumist ja analüüsimist ja toodud
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puudujääkide eemaldamist;

NING

• esitab komisjonile kokkuvõtva aruande;

• läbib edukalt komisjoni kontrollvisiidi.



Rühmatöö 

• Arutle rühmas, missugused on olulised tegurid, et 

ettevõtte välishindamine õnnestuks? Too rühmatöö 
tulemusena välja olulisimad tegurid edukaks 
välishindamiseks (aega 30 minutit)
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välishindamiseks (aega 30 minutit)

• Esitle rühmatöö tulemust (igale rühmale aega 3 minutit)



Kaunist suve,
edu välishindamisel

ja
kohtumiseni juba tunnustamisel!


