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1. SISSEJUHATUS
1.1

Sisu

Arengukava on Tori Muuseumi käsitletava arenguperioodi tegevuse aluseks, mis kätkeb
kogukonnasisest kokkulepet muuseumi edasiste arendustegevuste kavandamisel.
Arengukava on koostatud aastateks 2015 - 2018 ja määratleb Tori Muuseumi arengu
eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava fikseerib muuseumi
hetkeolukorra, määrab arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ning arengukava
uuendamise korra. Muuseumi arengukava lähtub muuseumi põhimäärusest, Tori valla
arengukavast ja muuseumiseadusest.
Arengukava koostamise õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS),
mille § 372 kohaselt peab kehtiv arengukava alati hõlmama vähemalt nelja eelseisvat
eelarveaastat.
Vallavolikogu vaatab valla üldise arengukava üle iga aasta oktoobriks ja teeb sinna vastavad
parandused ja täiendused, arvestades seejuures valdkondlike arengukavadega.
Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele, nende
jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele ning laenude võtmisele. Kõik seaduse alusel
vallale kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, valla arengukava ning üldplaneering
peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.
Valdkonna arengute kavandamisel tehti koostööd vallavolikogu vastavate komisjonidega,
vallavalitsusega ja muude asutuste organisatsioonide ja isikutega. Arengukava koostamisel ja
kokkukirjutamisel kõrvalist abi ei kasutatud.

1.2

Arengukava ülesehitus.

 Esimene osa - SISSEJUHATUS
Esimeses osas antakse ülevaade, miks on asutusel arengukava vaja, millest lähtub ja
mis perioodi arengukava hõlmab.
 Teine osa - TAUST
Teises osas antakse ülevaade asutuse ajaloolisest kujunemisest, kirjeldatakse hooneid,
milles asutus töötab, tutvustatakse asutuse üldandmeid.
 Kolmas osa – EESMÄRK JA ÜLESANDED
Kolmandas osas kirjeldatakse eesmärke, kuhu asutus tahab välja jõuda ja mis
ülesandeid täidetakse nendeni jõudmiseks.
 Neljas osa – ARENGU KAVANDAMINE, ÜLESANDED EESMÄRKIDE
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TÄITMISEKS
Neljandas osas näidatakse ära kuidas plaanitakse visiooni realiseerida.
 Viies osa – TEGEVUSKAVA
Viiendas osas on tegevus lahti seletatud tegevuskavana, kus on kirjas tegevused ja
kuidas neid ellu viiakse.
 Kuues osa – ARENGUKAVA MUUTMINE JA UUENDAMINE
Kuuendas osas antakse ülevaade arengukava muutmisest ja uuendamisest, mis ajaks
on vaja arengukava üle vaadata, kes võib ettepanekuid teha arengukava muutmiseks ja
kus need läbi arutatakse.
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2. TAUST
2.1

Ajalooline taust

2.1.1 I periood muuseumi ajaloos 1934 - 1944
Tori Muuseum oli esimene kihelkonnamuuseum Eestis, asutatud 10. mail 1934. a Tori
Muuseumi Ühingu poolt, mille eesotsas August Pulst, kes oli üks aktiivsemaid
vanavarakogujaid Toris. Ühingul oli oma põhikiri ja pitsat. Ühing korraldas alalise
näiterühmaga rahvapillimehi ja rahvakombeid tutvustavaid etendusi. Nende summade eest,
mis nad etendustelt said, asusid muuseumi tarbeks vanavara koguma. Juba enne kohaliku
muuseumi asutamist 1911, 1912, toimusid Toris esimesed kogumisreisid. 9. aug. 1915. a
korraldati esimene näitus. Näitused viidi siit Tallinnasse ja Tartusse. Tori näituste põhjal
alustatigi vanavara kogumist Tallinnas. Kahjuks ei jõudnud need kogud enam Torisse tagasi.
Esimene ese Tori Muuseumis oli õllekann. See rändas näitusega Tallinnasse, algul Eesti
Rahvamuuseumi Tallinna osakonda, hiljem Eesti Muuseumi Kadriorgu. Seisis vitriinis
August Pulsti nime all. 1934. aastal õnnestus tal vahekirja ja allkirja vastu saada see kann Tori
Muuseumile. Õllekannu peetakse nii Tallinna muuseumide kui ka Tori muuseumi esimeseks
esemeks. II maailmasõja lõpuaastatel likvideeriti Tori Muuseum ja kõik varad, kokku 1189
nimetust, anti üle Pärnu Muuseumile. Palju eksponaate kadus ja hävis sõjakeerises.

2.1.2 II periood muuseumi ajaloos 1989-1997
Muuseum taasavati Eesti Põllumajandusmuuseumi Tori filiaalina 29. detsembril 1989 ja sai
nimeks Tori Hobusekasvatuse Muuseum. Asutajateks Tori Katsesovhoosi direktor Peeter Lutt
ja Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Kalju Roosve. Filiaal tegeles eesti hobusekasvatuse
ajaloo, vastavasisuliste dokumentide, käsikirjade, foto- ja filmimaterjalide, esemeliste
eksponaatide kogumise, uurimise, säilitamise ja eksponeerimisega. Asukoht 1723 ehitatud
mõisavalitseja

majas.

Koguti

Tori

katsesovhoosi

ja

tema

territooriumil

asunud

põllumajanduslike ettevõtete ja asutuste ajalooga seotud materjale. Juhendati inimesi, kes
soovisid tegeleda koduloo-uurimisega. Filiaal tutvustas Tori katsesovhoosi hobusekasvandust
ja muuseumi filiaali eksponaate muuseumi külastavatele ekskursioonidele. Filiaalis töötas
kolm inimest: Urmas Esna- filiaali juhataja, Vambo Tali- filiaali vanemteadur, Helju Tombakfiliaali töötaja.
2.1.3 III periood muuseumi ajaloos 1997 – tänapäev
Aastal 1997 anti Eesti Põllumajandusmuuseumi Tori filiaali varad tasuta üle Tori
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Vallavalitsusele. Algul juhtis muuseumi tegevust Helju Tombak, hiljem Harry Soosalu. Mõne
aja pärast kolis muuseumituba vallamaja kõrvale endisesse apteegiruumi. Muuseumil oli
kasutada Tori Hobusekasvanduse käest renditud garaaž, kus restaureeriti vanavara.
Tori Muuseum kogub Tori ajalugu ja tänapäeva kajastavat informatsiooni ning esemelist
materjali. Turistidel ja teistel asjahuvilistel on võimalik tutvuda kohaliku rahva
kultuuripärandiga. Muuseum aitab kaasa nii kooliõpilaste, kui ka teiste huviliste soovile
kasutada muuseumikogu kodulooliste uurimistööde tegemiseks. 2003. aasta lõpul kolis
muuseumituba endisesse ambulatooriumihoonesse ehk sotsiaalmajja. Seoses sotsiaalmaja
laienemisega kolis muuseumituba rahvamajja (juuni 2010).

2.2

Hoone

Tori muuseum asub kahes hoones. Muuseumitöötaja tööruum ja arhiivmaterjalid asuvad
2010. aasta juunist Tori rahvamaja teisel korrusel. On arvuti, printer, skänner ja
internetiühendus. Teise korruse sinises toas saab tutvuda kohaliku ajalooga fotonäituse abil,
mis annab edasi olustiku muutusi läbi aegade. Esimese korruse fuajees on Tori ajalugu
tutvustav püsinäitus ja saali seintel on võimalus eksponeerida erinevaid näituseid. Rohelises
toas on võimalik ennast mõnusalt tunda ja uurida muuseumikogus leiduvaid materjale. Koos
rahvamajaga on arendamisel esimesel korrusel infopunkt huviliste teenindamiseks.
Eksponaadid asuvad unikaalses 1814. aastal ehitatud ümarpalgist seinte ja aastal 2006
uuendatud laastukatusega mõisa viljaaidas. Talgute korras on koristatud aida pööning ja järkjärgult arendatakse välja alumisi ruume.

2.3

Muuseumi üldandmed

Aadress: Võlli tee 4, Tori alevik, Tori vald, 86801 PÄRNUMAA
Telefon: +372 446 6997, +372 5301 9440
Registrikood: 75015611
E-post: muuseum@torivald.ee
Koduleht: www.torivald.ee/muuseum
Tori Muuseum asub Tori vallas Tori alevikus. Muuseum koosneb kahest osast. muuseumituba
asub rahvamajas Võlli 4 ja aidahoone eksponaatidega asub Tori Hobusekasvanduse kõrval.
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3. EESMÄRK JA ÜLESANDED
3.1

Muuseumi eesmärgid

 Põhieesmärk: Tori muuseum saab kohaks, kus külastaja saab kiire ja põhjaliku
ülevaate kohalikust kultuuripärandist, tutvuda ajalooliste dokumentidega ja esemetega,
tutvuda Tori vaatamisväärsustega.
 Hoida muuseumi tugevamat külge: aidahoone koos esemetega, kollektsioneerimine ja
nende lugude jutustamine.
 Muuseum jääb asutuseks, mis koondab kohaliku elanikkonna kultuuripärandit, võtab
arvele, säilitab, eksponeerib, võimaldab õpilastel ja teistel asjasthuvitatuil kasutada
muuseumikogu kodulooliste uurimistööde tegemisel.
 Muuseum kujuneb Tori valla arengut toetavaks üksuseks, kus on mitmesuguste
ürituste, näituste, ringkäikude jms. võimaluste vormis tutvuda meie esivanemate
kultuuripärandiga.

3.2

Muuseumi ülesanded:

1. Koguda Tori ajalugu ja tänapäeva kajastavat informatsiooni ning esemelist materjali.
2. Kogutud materjal töödelda, süstematiseerida ja säilitada.
3. Korraldada

näitusi

ja

muid

üritusi

muuseumi

fondi

kuuluvate

varade

eksponeerimiseks.
4. Võimaldada õpilastel ja teistel asjahuvilistel kasutada muuseumikogu kodulooliste
uurimistööde tegemiseks.
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4. ARENGU KAVANDAMINE, ÜLESANDED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS


Arenguid kavandatakse vastavalt arengukavas püstitatud eesmärkidele ja viiakse ellu
väljatöötatud arengukava alusel .



Muuseumis on 1 töötaja.



Kogutakse Tori ajalugu ja tänapäeva kajastavat informatsiooni ning esemelist
materjali. Kogutud materjal töödeldakse, süstematiseeritakse ja säilitatakse vastavates
fondides.



Korraldatakse ekskursioone, mille käigus on võimalik tutvuda kohaliku ajalooga ja
vaatamisväärsustega ( muuseumi aidahoone, mõisaansambel, kirik, põrgu ja kalmistu),
näitusi ja muid üritusi muuseumi fondi kuuluvate varade eksponeerimiseks.



Võimaldatakse õpilastel ja teistel asjahuvilistel kasutada muuseumikogu kodulooliste
uurimustööde tegemisteks.



Toimetatakse valla ajalehte, tehakse kaastöid valla ajalehele, tutvustades muuseumi
tegemisi, koostatakse valla kalendrit.



Muuseumis

on

olemas

elektrooniline

nimekiri

esemetest,

raamatutest,

arhiivimaterjalidest, fotodest, mida pidevalt täiendatakse. Suvel on muuseumi juures
abiks õpilasmaleva töörühm.


Muuseum teeb koostööd vallavalitsusega, valla hallatavate asutustega, koduloo –
huvilistega, Pärnu Muuseumiga, Pärnumaa väikemuuseumide seltsinguga.



4.1

Muuseumil on volikogu poolt kehtestatud hinnakiri.

Missioon

Tori Muuseumi missiooniks on kaasa aidata Tori piirkonna ja Pärnu maakonna identiteedi
loomisele ja säilitamisele.
Tori Muuseum on asutus, mis ei taotle majanduslikku kasu, tegutseb pidevalt, on ühiskonna ja
selle arengu teenistuses ning üldsusele avatud.

4.2

Visioon aastaks 2018

Tori Muuseum on Tori piirkonna identiteedi ja üks osa maakondliku identiteedi säilitajast
ning kandjast.
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4.3

SWOT analüüs

Tori muuseumi hetkeolukorrast konkreetse ettekujutuse saamiseks viidi läbi muuseumi
tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid kajastav analüüs.
Läbiviidud avalikul koosolekul koostatud analüüsi tulemuste põhjal on koostatud kokkuvõtlik
koondtabel (tabel 1).
Tori muuseumi kõige tugevamaks küljeks on muuseumi kogud.

TUGEVUSED (strengths)


















4.4








Museaalide mitmekesisus
Aktiivne tugev juht
Pikaajalised traditsioonid
Ajalooline järjepidevus
Põlvkondade ühendamine
Soodne asukoht
Ekskursioonid (vaatamisväärsused)
Rikastab haridusasutuste õppetööd
Koostöö valla hallatavate asutustega

VÕIMALUSED (opportunities)



NÕRKUSED (weaknesses)

Viidastuse puudumine
Museaalide vähene eksponeeritus
Giidinduse vähene rahastus
Ressursside vähesus
Omaette üksuse puudumine
Vähenenud koostöö Pärnumaa
väikemuuseumidega
 WC puudumine
OHUD (threats)

Aidahoone eksponeerimisvõimaluste
laiendamine
Eksponeeritavate esemete sildistamine
Viidastamine
Kodulooring
Täiendava rahastuse leidmine
Koostöö ettevõtjate, MTÜ-dega,
kohalike seltsidega
Koostöö arendamine
väikemuuseumidega




Ajaloolise hoone vastupidavus
Kohalike muuseumide vähene
väärtustamine
 Museaalide restaureerimisekskonserveerimiseks puuduvad
kokkulepped ja ressursid
 Riikliku/ maakondliku huvi kadumine
 Kohaliku omavalitsuse vähene
võimalus, motivatsioon

Eesmärgid ja arengusuunad

4.4.1 Saavutatavad põhiväärtused
 Tori Muuseum saab kohaks, kus külastaja saab kiire ja põhjaliku ülevaate kohalikust
kultuuripärandist ja tutvuda Tori vaatamisväärsustega.
 Tori Muuseum jääb asutuseks, mis on Tori piirkonna identiteedi üks osa maakondliku
identiteedi säilitajast ning kandjast.
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4.4.2 Arengulised eesmärgid aastateks 2015- 2018
 Rahvamaja fuajees on uuenenud püsinäitus.
 Välja on töötatud kogumispõhimõtted.
 Koostatud on restaureerimisvajaduste plaan.
 Aidahoone on osaliselt renoveeritud: on paranenud eksponeerimistingimused,
võimalusel katusealuse kasutuselevõtt.
 Külastajatel on lihtsam orienteeruda. (teemakaart, voldikud, esemetel sildid, teave,
paigutus)
 Toimuvad mitmesugused üritused, korraldatakse näitusi ja muuseumitunde.

4.5

Planeeritavad tegevused

Eesmärk

Tegevus
Püsinäituse uuendamine,
ülespanek rahvamaja
fuajeesse

Tori muuseum saab
kohaks, kus külastaja
saab kiire ja
põhjaliku ülevaate
kohalikust
kultuuripärandist ja
tutvuda Tori
vaatamisväärsustega.

Hoida muuseumi
tugevamat külge:
aidahoone koos
eksponaatide
mitmekesisuse ja
ehtsusega.

 Vaadata üle materjalid, fotod

Ekskursioonide
läbiviimine

 Tutvustada ekskursiooni käigus
külastajatele Tori
vaatamisväärsusi

Teemakaardi
koostamine, voldikud

 Teemakaardil vaatamisväärsuste
kohad, nimetused, voldikul iga
objekti kohta väike tutvustus.

Koha peal materjalide
uurimise võimalus

 Võimalus omaette materjale
uurida (roheline tuba)

Muuseumi kodulehekülje
täiendamine
Eesmärk

Alategevused

Tegevus

 Muuseumikogude aktiivsemaks
kasutamiseks kodulehele register
olemasolevatest mälestustest ja
uurimustöödest
Alategevused

Esemete kogumine,
kollektsioneerimine

 Plaan esemete kogumiseks.
 Inimestega suhtlemine, kohaliku
ajalehe kaudu üleskutsed

Esemete eheduse
säilitamine

 Puhastamine mustusest ja tolmust,
säilitada võimalikult esialgne
olemus.
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Aidahoone
renoveerimine
Eesmärk

Tegevus

Alategevused

Arvele võtmine

 Tulmeraamatute ja
dokumentatsiooni täitmine.

Säilitamine

 Hoiutingimuste parandamine

Muuseum
jääb Eksponeerimine
asutuseks,
mis
koondab
kohaliku
elanikkonna
kultuuripärandit
Koduloo-uurimine

Valla ajalehe KALDAD
toimetamine

Kogude täiendamine

Kogude korrastamine

Kogude vahendamine
Eesmärk

 Palkide puhastus, eksponaatide
paigutus
(esemetel sildid, teave)

Tegevus

Muuseum jääb Tori
valla
arengut
Näituste korraldamine
toetavaks üksuseks,

Tori Muuseumi arengukava aastateks 2015 - 2018

 Näituste-väljapanekute
korraldamine
 Ka väljastpoolt näituste
sissetoomine
 Eksponeeritavate esemete
sildistamine
 Huvitavate ideede ja lahenduste
otsimine
 Materjalide laenutamine
uurimustööde tegemiseks
 Materjalide töötlemine,
kaasaaitamine
 Materjalide kokkupanek,
töötlemine
 Ajalehe säilitamine muuseumi
arhiivis
 Museaalide hankimine ostude,
annetuste teel
 Esemelise materjali, suusõnaliste
ülestähenduste, mälestuste ,
uurimustööde , fotode kogumine
 Süstematiseerimine, elektroonilise
andmebaasi loomine,
skaneerimine
 Näituste, ürituste,
muuseumitundide korraldamine,
materjalide laenutamine, artiklite
kirjutamine
Alategevused
 Materjalide valimine, koostamine,
ettevalmistamine

11

kus on võimalik
ürituste,
näituste, Ürituste korraldamine
ekskursioonide, jms.
vormis tutvuda meie
esivanemate
Ekskursioonide
kultuuripärandiga
korraldamine

 Ürituste ettevalmistamine,
 traditsiooniliste ürituste
kujundamine,
 ettevalmistus ja läbiviimine
 Ekskursioonide ettevalmistamine,
läbiviimine
 Viitade paigaldamine
 WC

Muuseumitundide
korraldamine

 Materjalide kokkupanek,
programmide väljatöötamine,
muuseumitundide läbiviimine

Valla ajalehes
muuseumitöö
kajastamine

 Artiklite kirjutamine
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5. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015-2018
Jrk.

Tegevus

Aeg
2015-2018

Aidahoone renoveerimine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Puhastamine tolmust, prahist
Palkide soodapuhastus
Eksponaatide transport
Elektrisüsteemi korrastus, valgustus
Ekspositsiooni paigutus
Pabergiid (teave, sildid)
Kogumispoliitika väljatöötamine
Kogumispõhimõtete väljatöötamisel
lähtutakse muuseumi missioonist,
olemasoleva muuseumikogu ülevaatest
ning juurdekasvuvõimaluste ja
säilitustingimuste analüüsist.
Muuseumi missiooni kirjeldus
Säilitustingimuste kirjeldamine
Dokumentatsiooni loetelu
Praeguse olukorra kirjeldus ja vajadused
Kogude analüüs
Kogude kirjeldus
Kogumise prioriteedid
Kogude kasutamine
Kogumispoliitika vajalikkus

2015

Valla eelarve

2015

Valla eelarve

2015-2018

Tasulised teenused

Püsinäituse uuendamine
1.

Tellida stendidele uued põhjad, vaadata
üle materjalid, fotod, uuendada stendid
vastava materjaliga
Ekskursioonide läbiviimine

1.

1.
2.
3.

1.
2.

Vajalikud ressursid
valla eelarve,
projekt

Ettevalmistus, vaatamisväärsuste
tutvustamine
2015
Teemakaardi koostamine, voldikud
Objektide väljaselgitamine
Objektide nimekiri (võimalusel ka
võõrkeeles)
Voldikud (lühiteave objektide kohta,
võimalusel ka võõrkeeles)
Muuseumi materjalide uurimise
2015-2018
võimaldamine
Uurimine kohapeal (rohelise toa
kasutusvõimalus)
Materjalide väljalaenutamine
Muuseumi kodulehekülje täiendamine 2015-2018
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1.

1.

Koostada register olemasolevatest
mälestustest ja uurimustöödest ja
kodulehele üles panna, täiendada
Esemete kogumine,
kollektsioneerimine

2.

3.

4.

3.

1..
2.
3.

4.

Valla eelarve,
projekt

2015-2018

Valla eelarve, projekt

2015-2018

Vabatahtlikud,
töömaleva lapsed

2015-2018

Valla eelarve,
vabatahtlikud annetajad

2015-20182015-

Valla eelarve

Esemete puhastamine, paigutus
Fotokogu korrastamine (arvutisse
skanneerimine, süstematiseerimine)
Arhiivmaterjalide korrastamine
Kogude täiendamine

1.

2015-2018

Näituste-väljapanekute korraldamine
Väljastpoolt näituste sissetoomine
Eksponeeritavate esemete sildistamine
(teave)
Huvitavate ideede ja lahenduste otsimine
Kogude korrastamine

1.
2.

Valla eelarve

Esemete eheduse säilitamine
Pärast üldist puhastamist säilitada eseme
esialgne olemus
Kogude säilitustingimuste parandamine
(aidahoone renoveerimine, arhiivkogule
ümbriste ostmine jms.)
Kogude eksponeerimine

1.
2.
3.

2015-2018

Vastuvõtuaktide ja tulmeraamatute
olemasolu
Museaalide süstematiseerimine,
kirjeldamine
Kogude säilitamine

1.
2.

Valla eelarve

Esemete kogumine vastavalt
kogumispoliitika olemasolule
Esemete, materjalide arvelevõtmine

1.

2015-2018

Vajalike esemete, materjalide, fotode
hankimine annetuste ja ostude näol
Kogude vahendamine
Esemekogu on külastajatele nähtav
Esemekogu kasutatakse näitustel,
muuseumitundides
Arhiiv- ja fotokogu kasutatakse
uurimustööde tegemiseks õpilastele,
õpetajatele, koduloohuvilistele,
muuseumitundides, näitustel
Maalikogu kasutatakse näitustel
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1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Koduloo uurimine
Materjalide kättesaadavaks tegemine
uurimustööde teostamiseks
Info kogumine, edastamine
Valla ajalehe KALDAD toimetamine
Ajalehe materjalide kokkupanemine
Artiklite kirjutamine
Näituste korraldamine
Ideede väljamõtlemine
Materjalide otsimine
Materjalide kokkupanek
Võimalusel väljastpoolt näituste
sissetoomine, kohale transportimine
Ürituste korraldamine
Ürituste ettevalmistamine, läbiviimine
Muuseumitundide korraldamine
Kokkulepped õpetajatega
Teemade otsimine
Tähtpäevade tähistamine
Programmide kokkupanemine
Muuseumitundide läbiviimine
Valla ajalehes muuseumitöö
kajastamineVVvv
Muuseumis leiduvate materjalide
vahendamine ja tutvustamine

2015-2018

Valla eelarve

2015-2018

Valla eelarve

2015-2018

Valla eelarve

2015-2018

Valla eelarve, projekt

2015-2018

Valla eelarve

2015-2018

Valla eelarve
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6. ARENGUKAVA MUUTMISE JA UUENDAMISE KORD
Muuseumi arengukava vaadatakse üle iga aasta 15. oktoobriks. Ettepanekuid arengukava
muutmiseks võivad teha muuseumi metoodik-varahoidja, vallavalitsus, volikogu, teemast
huvitatud isikud. Muutmise ja uuendamise ettepanekud arutatakse läbi vallavalitsuses ja
volikogu vastavas komisjonis.

Arengukava muudatused kinnitab Tori Vallavolikogu.
Tori Muuseumi arengukava aastateks 2015-2018 on vastu võetud Tori Vallavolikogu 24.
septembri 2014 otsusega nr 26.

Tori Muuseumi arengukava aastateks 2015 - 2018

16

