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Noorte riskikäitumine



Ootused

w Saada teada, mida MONI endast kujutab
w Praktilisi näpunäiteid
w Edukate praktikate jagamist
w Et jutt oleks informatiivne ja põnev
w Kuulda toimivaid näiteid
w Saada teadmisi, kuidas mobiilset noorsootööd 

rakendada
w Saada praktilist teavet, mida kohe töös rakendada
w Saada „nippe“ kontakti loomise ja enda ohutuse 

kohta

2



w Suhtlemine õigusemõistmisorganitega
w Teatamiskohustus
w Tunnistamisest keeldumise õigus
w Vaikimiskohustus
w Noori puudutavad seadused
w Mida peab noorsootöötaja seadustest ja 

õigusrikkumistest teadma?
w Mida noorsootöötaja saaks ära teha, et noorte 

hulgas õigusrikkumisi vähem oleks?



Ootus

w Suhtlemine õigusmõistmisorganitega
w 110
w ?

w Põhimõtteline mõistmine / reageerimine
w Kas saame sarnaselt aru?
w Kuidas tõlgendame?
w Mida tahame saavutada

Kas noorsootöötaja on tavaline inimene?

Aga politseinik?



Kuidas tunnen ära noorte 
riskikäitumise ?

w Märkan, et:
w ….
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Kes on MONO klient?

w sugu
w vanus
w rahvus
w tegevus
w tagajärg



Alaealiste kuritegevust iseloomustavad 
faktorid

w Kuritegelik käitumine on levinud eelkõige 
meessoost noorukite seas

w Enamus noori paneb toime ühe, vähesed mitu 
kuritegu

w Enamik noori paneb toime kergeid, vähesed aga 
raskeid kuritegusid

w Paljud rasked kuriteod pannakse toime tavaliselt 
korduvkurjategijate poolt

w Alaealiste kuritegevus on enamasti episoodiline
w Enamikest alaealistest kurjategijatest saavad 

õiguskuulekad täiskasvanud
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Noorsootöötajate müüdid

w Ma pean teavitama politseid kõikidest noore poolt toime 
pandud rikkumistest

w Kui vanem lubab noorel suitsu teha, siis on see OK
w 16aastane võib suitsu teha, kui tema vanem lubab
w Mina võin noortekas suitsu teha, sest olen täisealine
w Avalikus kohas ei või keegi suitsu teha
w Kui vanem lubab, siis võib alaealine öösel üksi ürituselt 

koju minna
w 16aastane võib omada kinnist alkoholipudelit
w …….



Lapse probleemid

w jäetakse hooletusse (toit, üksi kodus, kütmata ruum jm)
w vanemad ei tegele, ei ole aega
w vanemad ei hooli, on ükskõiksed, elavad mujal
w kodus reeglite puudumine / liigne rangus
w soov suhelda mõlema vanemaga / keelud
w konfliktid koolis, lapse marginaliseerimine
w täiskasvanute negatiivne eeskuju
w vanemad lükkavad oma kohustused teiste õlgadele ehk 

“laps remonditöökotta”



Kuritegude sooritamise põhjused

w soov kuuluda kampa
w elu võetakse kui seiklust
w koolikohustuse täitmises on tekkinud lünk
w vaba aeg sihipäraselt sisustamata
w võimaluse puudumine osaleda huviringide töös
w kodune vägivald, üle-ja alahooldus
w vanemate alkoholi tarvitamine
w sõltuvusainete tarvitamine
w valdavalt on lapsed toimetulekuraskustega peredest
w abi vajavate laste hiline väljaselgitamine



Varajase märkamise ja sekkumise 
põhimõte

w Teatud eas toimuvad muutuste protsessid väga kiiresti
w Õigeaegne märkamine ja tegutsemine võib ära hoida 

järgnevate sündmuste (tegude) ahela
w Ennetamine või probleemide eos lahendamine on 

lihtsam ja odavam, kui tegelemine tagajärgedega
w Tegeledes järjepidevalt “väikeste asjadega” ei ole 

vajadust “suuri probleeme” lahendada

w LEIA AEGA



Mida saaks MONO töötaja ära teha, et 
noorte hulgas õigusrikkumisi vähem oleks?

w ?



Kuidas tagada MONO töös enda ja 
noorte turvalisus?

w jälgi eemalt
w hinda olukorda
w hinda riskikäitumist

w grupi suurus
w alkoholi joove
w grupi agressiivsus 
w ?

w hinda enda turvalisust
w üksi olles ära sekku
w hea sõna on alati parem kui vali hääl



Teatamiskohustus
  

w Abivajavast lapsest teatamine – LaKS § 59
w Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi 

vajava lapse olemasolu, on iga inimese 
kohus sellest viivitamatult teatada 
sotsiaaltalitusele, politseile või mõnele 
teisele abiandvale organile

w Sotsiaaltalitusel on õigus  ja kohustus 
tegutseda kohe, sõltumata kaitset vajava 
lapse piirkondlikust või muust kuuluvusest



Teatamiskohustus 

w KarS § 306 kuriteo varjamine
Teise isiku poolt esimese astme kuriteo eelnevalt
mittelubatud varjamine – rahaline karistus või
kuni 5aastane vangistus (va toimepanija vanem, laps,
lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps, abikaasa või
tema vanem)
w KarS § 307 Kuriteost mitteteatamine
Teise isiku poolt toimepandud esimese astme
kuriteost mitteteatamine – rahaline karistus või
kuni 3aastane vangistus (va toimepanija vanem, laps,
lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps, abikaasa või
tema vanem)



Vaikimiskohustus

w Tunnistamisest keeldumise õigus - KrMS §71-
73

w Vaikimiskohustus – KrMS § 214  lg1

Kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada 
üksnes:

w prokuratuuri loal 
w prokuratuuri määratud ulatuses (§ 214 lg 2)

w raskendab kuriteo avastamist
w kahjustab lapse huve
w kahjustab perekonna või eraelu puutumatust jt



Alaealiste vastutusele võtmine

w KarS §33- Isik on süüvõimeline, kui ta on teo 
toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt 14-aastane, 
seega alla 14-a puhul puudub kriminaalmenetluse 
alus (KrMS §199)

w Materjalide saatmine alaealiste komisjoni KrMS § 
201 ja VTMS §29 lg 2 ja §30 lg 2



Alaealise liikumisvabaduse piirang

w LaKS § 231 
w Laps on kohustatud järgima avalikku korda
w Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud 

viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes 
kohtades kella 23.00 -6.00. Ajavahemikus 
01.06 - 31.08 on alaealisel keelatud viibida 
ilma täiskasvanud saatjata avalikes 
kohtades kella 24.00-5.00

w Kohalikul omavalitsusel on õigus 
käesolevas paragrahvis sätestatud öist 
liikumispiirangut ajutiselt lühendada



Võimalikud lahendused

w Mis on politsei peamine eesmärk?
w Kas karistada?
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Alaealisele kohaldatavad karistused

w arest
w rahatrahv 

w vangistus kuni 10a
w vangistus tingimisi kuni 3a
w rahaline karistus 30 kuni 250 päevamäära 

w alaealiste komisjoni mõjutusvahendid
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Alaealiste komisjoni mõjutusvahendid

w hoiatus
w koolikorralduslikud mõjutusvahendid
w suunamine spetsialisti vestlusele (psühholoog, narkoloog, 

sotsiaaltöötaja)
w lepitamine
w kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas 

hooldaja juures või lastekodus
w üldkasulik töö
w käendus
w noorte - või sotsiaalprogrammides või ravikuurides või 

rehabilitatsiooniteenuses osalemine 
w suunamine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli



Müüdid

w Minu vanemad lubavad mul ….
w ALATI olen mina süüdi …
w KÕIK teised lubavad, AINULT sina oled selline …
w mina MITTE KUNAGI ei saa …
w KÕIK teised noored saavad …
w KÕIK minuvanused tarvitavad alkoholi ja suitsetavad, 

miks MINA ei või …
w TEISTES noortekates küll lubatakse …
w jne



Olles noorsootöötaja …

w Märka
w Kuula
w Kuule
w Mõtle/analüüsi
w Usu
w Aita
w Toeta
w Pea kinni noorele antud lubadustest



Noorsootöötaja
w Ole eeskujuks
w Millisena Sind aktsepteeritakse (släng, riietus)
w Kui märkad rikkumist, siis sekku
w Ütle kindlalt välja oma sõnum-arvamus
w Sina oled ruumi peremees – sea kindlad piirid ja 

pea neist ka ise kinni
w Vajadusel kutsu kiirabi, et anda noorele esmaabi
w Vajadusel kutsu välja politseipatrull, et fikseerida 

joove/lahutada kaklus
w Sina ise ei tarvita TILKAGI alkoholi ja ei suitseta 

noortega tööd tehes ja laagrites olles



Milleks reeglid?

w Kui ma luban noorele kõike - kas ma siis olen hea 
noorsootöötaja?

w Kui ma sean lapsele käitumise reeglid ja sõlmin 
kokkulepped - kas ma olen siis halb 
noorsootöötaja?

w Sina, kes Sa töötad lastega – kas Sinul on 
facebookis suhtluspartneriteks alla 13aastased 
lapsed?

w Kas õigused eksisteerivad ilma kohustusteta?

w REEGLID VÄLJENDAVAD HOOLIMIST



Abivajavast lapsest teatamine

w Info vahetus

*noorsootöötajate professionaalsus 

*sotsiaaltöötajate professionaalsus

Ebaloogiline on vahel väga loogiline



Kes te olete????

w kuulajad
w õpetajad
w nõu andjad
w abistajad
w psühholoogid
w karistajad
w pihiemad /-isad
w emad/isad
w …..
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Võiksid teada …
Kooli kodukorra oluline osa: 

PGS § 58w (1) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma 
ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate 
olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada 
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja 
mõjutusmeetmeid

w (3) Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas seaduses 
sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid 
(sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse 
õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine 
pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või 
õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase 
üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega 
õpilaste klassi) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:



Kooli kodukorra oluline osa:
PGS §58 lg 3 mõjutusvahendid

w 1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
4) õpilasele tugiisiku määramine;
5) kirjalik noomitus;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli 
kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja 
saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada 
kokkulepe edasiseks tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või 
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud 
tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 
väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul 
nõutavad õpitulemused.



Kooli kodukorra oluline osa:
PGS §58 lg5

w Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse  ja need 
tagastatakse kooli kodukorras sätestatud korras



PGS § 13.  Valla või linna rakendatavad meetmed 
koolikohustuse täitmise tagamiseks

Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku 
elukohajärgne vald või linn vastavalt vajadustele ja võimalustele 
koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires 
tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:
w korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata 

jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist 
koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või 
struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub

w korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida 
koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse 
täitmiseks

w esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse kohaselt alaealiste komisjonile 
taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.
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§ 14.  Vanema vastutus koolikohustuse 
täitmise tagamata jätmise eest

Vanema mõjutamise liigid:
w rahatrahv kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik 

laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe 
õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 
20 protsendist õppetundidest

w Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul 
asendada üldkasuliku tööga, 10–50 tunni ulatuses, tööst ja 
õppimisest vabal ajal, kasvatusalase koolitusega või lapsega 
koostegevusega

w menetlejaks on õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus
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Avaliku korra rikkumine

w KarS §262 avaliku korra rikkumine 

(rahatrahv kuni 100 trahviühikut so 400 eurot, 
arest)
w KarS §263 avaliku korra raske rikkumine 

-vägivald, grupp, relvataoline ese jne 
(rahaline karistus, kuni kolmeaastane vangistus)

w KarS § 121 kehaline väärkohtlemine -löömine, 
peksmine, valu tekitanud muu kehaline 
väärkohtlemine

(rahaline karistus, kuni kolmeaastane vangistus)



Solvamine

Solvamine ??? 
w Isiku au teotamine, muuhulgas ebakohase 

väärtushinnangu andmine, solvamine või 
muu õiguse rikkumine on õigusvastane tegu 
VÕS § 1046 
w erasüüdistus
w kohtu pädevus



Tubakaseadus

w §27 alla 18 aastasel on suitsetamine või suitsuvaba 
tubakatoote tarvitamine keelatud (§47 vastutus-10 
trahviühikut)

w §28 keeld omandada ja omada tubakatoodet  (vastutus § 48-
10 trahviühikut)

w §29 lg2 suitsetamine on keelatud koolieelse lasteasutuse, 
lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi , 
kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud noortekeskuse või 
noorte- ja projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal 
(§ 49 vastutus-20 trahviühikut)

w §30 suitsetamine on lubatud üksnes suitsetamisruumis või 
suitsetamisalal:
 lg2 p1 riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides



Alkoholiseadus  I

§46 alaealisel alkohoolse joogi tarbimise 
keeld - §71 (rahatrahv kuni 10 trahviühikut)

§ 70 alkohoolse joogi tarbimine avalikus 
kohas või avalikku kohta joobnud olekus 
ilmumine – (rahatrahv kuni 100 trahviühikut, 
arest)



Alkoholiseadus II

§47 lg1 alaealisel on keelatud omandada ja 
vallata alkohoolset jooki - §72 (rahatrahv kuni 
20 trahviühikut)

§47 lg2 keelatud on pakkuda, võõrandada või 
üle anda alkohoolset jooki alaealistele - § 67 
(rahatrahv kuni 300 trahviühikut)



Politsei ja piirivalve seadus 

w §7 ´23 Joobeseisundi  kontrollimisele ja 
tuvastamisele protseduurile võib allutada 
alaealise, kellel esinevad ilmsed:

w alkoholi
w narkootilise või 
w psühhotroopse aine või 
w muu sarnase toimega aine tarvitamise 

tunnused



Politsei ja piirivalve seadus 

w §7´29 Joobeseisundis alaealine isik 
toimetatakse kainenema arestimajja või 
arestikambrisse või KOV kainestusmajja, 
kui teda ei ole võimalik 
kinnipidamiskohajärgse politseiprefektuuri 
piires üle anda  täiskasvanud 
perekonnaliikme, hooldaja või eestkostja 
hoole alla



Vargused

w KarS § 218 lg1  varavastane süütegu väheväärtusliku asja ja 
varalise õiguse vastu - (rahatrahv kuni 300 trahviühikut so 
1200 eurot, arest)

w *kuni 64 eurot
w *kolmas kord on kuritegu
w *grupp ei ole määrav
w *valdusesse sissemurdmisega ei ole summa määrav

w §201 omastamine (telefonid)
w §202 süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 

omandamine, hoidmine, turustamine (koos kasutamine)
w §203 asja rikkumine ja hävitamine (kauplustes joogid)
w §209 kelmus (telefonilt SMS-d)
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Vargused II

w KarS § 199 
w lg 1 võõra vallasasja äravõtmine  selle 

ebaseadusliku omastamise eesmärgil – 
w rahaline karistus, vangistus kuni kolm aastat

w lg2 (grupp, avalikult kuid ilma vägivallata, 
sissetungimine jt) – rahaline karistus, vangistus kuni viis aastat
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Hüvitamise kohustus

w VÕS § 1053. Vastutus laste tekitatud kahju eest
w  
w (1) Alla 14-aastase isiku poolt teisele isikule õigusvastaselt 

tekitatud kahju eest vastutavad, sõltumata oma süüst, tema 
vanemad või eestkostja.

w  
w (2) Vanemad või eestkostja vastutavad, sõltumata oma süüst, 

ka 14–18-aastase isiku poolt teisele isikule tekitatud kahju 
eest, kui nad ei tõenda, et nad on teinud kõik, mida saab 
mõistlikult oodata, et ära hoida kahju tekitamist.

w  
w (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul 

vastutab lapse tekitatud kahju eest ka isik, kes lepinguga 
kohustus tema üle järelevalvet teostama.
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KarS § 266 Omavoliline sissetung

w Valdaja tahte vastaselt võrasse hoonesse, ruumi, 
sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku 
tungimine – rahaline karistus või kuni 1a vangistus

w Vähemalt teist korda, vägivallaga, grupis - rahaline 
karistus või kuni 3a vangistus

w Kui sissetungiga tekitati raske tervisekahjustus  -   
4-12 aastane vangistus
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KarS § 267 Võõrast hoonest, ruumist, sõidukist ja 
piirdega alalt lahkumise nõude täitmata jätmine

w Võõrast hoonest, ruumist, sõidukist ja piirdega alalt 
selle valdaja poolt esitatud lahkumise nõude 
ebaseaduslik täitmata jätmine – rahatrahv kuni 100 
trahviühikut või arest

44



Kuidas käitud?

w Vargus noortekas
w Suitsetamine
w Alkoholi tarvitamine
w Kiusamine
w Mööbli lõhkumine
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Vägivallale reageerimise süsteem

w kui märkad rikkumist ja sekkud, siis ennetad 
raskema süüteo ja tagajärje

w informeeri juhtunust noortekeskuse juhti
w informeeri lapsevanemat
w vajadusel tee avaldus politseile/kutsu välja 

politsei
w anna ütlusi juhtunu kohta ja toeta oma 

kolleege



Kuidas käituda alaealise poolt tubaka ja 
alkoholi tarvitamise kahtluse korral

w Ole ise eeskujuks ja ära suitseta koos 
noortega

w Kui märkad, siis sekku
w Ütle konkreetselt välja sõnum, et tunned 

suitsu lõhna
w Räägi „nelja silma vahel“
w Tubaka tarvitamise korral pigem nuusuta 

kätt kui lased endale hingata



w Alkoholi tarvitamise kahtluse korral reageeri 
koheselt

w Palu alaealisel panna taskutest/kotist lauale 
oma esemed

w Keeldumise korral kaalu võimalust kutsuda 
järgi lapsevanem

w Vajadusel kutsu välja politseipatrull, et 
fikseerida joove

w Sina ise ei tarvita TILKAGI alkoholi 
noortega tööd tehes ja laagrites olles



Kuidas käituda varguse kahtluse korral

w Kui märkad, siis sekku
w Palu kõikidel jääda ruumi
w Räägi avameelselt oma tunnetest
w Jälgi noori ja nende kehakeelt
w Peegelda tagasi noorte poolt räägitut
w Kui vaja paku välja alternatiiv: asi tagasi või 

avaldus politseile
w Anna võimalus tuua asi tagasi neutraalsesse kohta
w Pea sõna



Kuidas käituda inventari lõhkumise korral

w Kui märkad, siis sekku
w Palu kõikidel jääda kohale
w Kui lõhkuja ei ole teada, püüa taastada olukord, 

kes kus viibis
w Räägi avameelselt oma tunnetest
w Jälgi noori ja nende kehakeelt
w Peegelda tagasi noorte poolt räägitut
w Informeeri noortekeskuse juhti
w Kui vaja ja võimalik, paku välja alternatiiv: asi ära 

parandada või heaks teha noortekeskuses ÜKT-d 
tehes

w Vajadusel tee avaldus politseile



Mõned nõuanded I

w Räägi lapsega avameelselt kõigest, ka alkoholist ja 
uimastitest

w Ole leplik lapse tunnete suhtes ja näita ka oma 
tundeid

w Sea kindlad piirid ja pea neist ka ise kinni
w Aita noort eneseusalduse saavutamisel
w Julgusta noort tegema iseseisvaid otsuseid ja vastu 

panema grupi mõjudele (igaüks vastutab oma 
tegude eest)

w Anna noorele vastutus (Sa ei usu, kui palju on 
noored valmis „kandma“



Mõned nõuanded II

w Soodusta tervislikke ja loovaid harrastusi
w Välista vägivaldne käitumine, ka 

kättemaksmise eesmärgil
w Ole ise heaks eeskujuks  - lapsed õpivad 

selle põhjal, mida näevad.
w Püüa näha noores head, kiida teda, kui ta 

on selle ära teeninud. Kiitmine ja mõistmine 
aitavad rohkem kui hukkamõist ja laitmine

w Vajadusel vestle noore vanematega

w USALDA aga KONTROLLI



Igast väänikust ei saa võrukaela!!!!

Töö lastega on põnev MÄNG



Politsei võimalused noorte 
riskikäitumise vähendamisel ….

*üldine ennetustegevus
*eripreventsioon

*artiklid koolilehtedesse
*jm



Ennetus

õiguskasvatuse ahelüritus süütegusid toime pannud 
noortele
w Lõuna prefektuur, arestimaja
w Tartu Maakohtu kohtuistung
w Vangla Kriminaalhooldusosakond
w Tartu Vangla
w Politseis projekti kokkuvõte - psühholoog, narkoloog, 

Film “Tegi pätti”, “Sõltuvus”





Sõjaväelaager 2004-2013

Projekti eesmärk:
w kaasa aidata teadlikule seadust järgiva eluviisi 

kujunemisele
w luua uudseid võimalusi noorukite vaba aja sportlikuks 

sisustamiseks
w laagris 6x50 noort
w 10 päeva sõjaväelist seiklust
w rühmajuhtideks politseikadetid





Õpilasmalev

w Alates 2004
w Kolme maakonna noored (max 10 rühma)
w Sihikindel tegevus: 

*töö
*sport
*sotsiaalsete oskuste arendamine
*isetegevus
*rollimängud …..





Julge olla Sina ise

w 2 päevane
w 10 noort
w Süüteo liigiti
w Ei ole hetkegi vaba aega

meeskonnatöö harjutused
loeng
foorumteater
ööorienteerumine
kesköökohus
sportlik tegevus



Projekt Julge olla Sina ise
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Projekt Julge olla Sina ise
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Edu Sulle sellel elulaval
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