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JUUNI/Jaanikuu 
Rahvahulgad küsisid 

Johanneselt: „Mis meil siis 
tuleb teha?“ (Lk 3:10) 

 
                                                                           

JUULI/Heinakuu 
Maarja Magdaleena tuli ja 

kuulutas jüngritele: „Ma 
olen näinud Issandat.“       

(Jh 20:18) 
 

AUGUST/Lõikuskuu 
Apostlid olid püsivalt ühel 

meelel palvetamas koos 
Jeesuse ema Maarja ning 

naistega ja Jeesuse 
vendadega. (Ap 1:14)

 

 

Kevadel vahetult peale koguduse nõukogu valimisi kutsus õpetaja Marko Tiitus uue nõukogu liikmeid 

vastama küsimusele “Mida armastan ja väärtustan Viljandi Jaani koguduses?” oma vastuse sellele 

ilusale küsimusele andsid 19 inimest. Mida siis ARMASTATAKSE ja VÄÄRTUSTATKSE meie 

kodukoguduses? Vastused sellised: Laste-ja peretöö; kogudus on üks osa Jumala perekonnast, mis toidab 

vaimulikult ja pakub osadust kaaskristlastega; kodukogudus; inimesed, kes käivad Jaani kirikus; tugisammas; 

õpetaja on autoriteetne teoloog, mõtleja, koguduse juht, vaimulik teejuht, aktiivne kogukonnaliige; kirik on ilus ja 

väärikas hoone; pühapäevased teenistused; kirikuõpetaja ja tema perekond, nende aktiivsus ja inimlikkus; tugi 

kirikust, kirikuõpetajalt, kes vahendavad Jumala tahtmisi ja soove; turvatunne ja identiteet; vaimsus, juhatus, 

julgustus, lohutus;  avatus ja kaasatus; üle 5. sajandi vanuse pühakoda; kestvad põhiväärtsued; kaaskristlastega 

koos palvetamine; valge ja helge; 

koguduse elus osalemine rikastab ja 

arendab vaimselt; läbimõeldud ja väga 

hea juhtimine, mis lähtub kristlikest 

tõekspidamisest ja Jumala Sõna teoks 

elamisest; mõtestatud teekond; vaimulik 

kodu; loominguline lähenemine ja 

oskuslik teostus jumalateenistuste 

läbiviimisel; head  võimalused lastega  

osalemiseks; soe, sõbralik ja lihtne 

suhtumine kõigisse; kirik on oluline osa 

linnast, vaatamisväärsus turistidele, 

hingehoiupaik koguduse liikmetele; 

koguduseelu süda ja kese on 

jumalateenistus ning see on väärtus, mis 

kannab nüüd ja tulevikus; pühendudnud 

hingekarjane…

Mida ARMASTAN ja VÄÄRTUSTAN                           
Viljandi Jaani koguduses? 



  

                                         Tänavu kevadel 

möödus 16 aastat 

päevast, mil mind 

EELK Konsistooriumi 

otsusega määrati 

Viljandi Jaani 

koguduse õpetajaks. 

Mõned teie hulgast 

mäletavad seda 

jaanuarikuu päeva 

2005. aastal, kui ma 

pikajuukselise noore 

mehena, abikaasa Mirjam käekõrval ja peatselt 

aastaseks saav Elsbet Helena süles, tulin 

kirikuga tutvuma ja koguduse esindajatega 

kohtuma, et seejärel vaagida ja langetada otsus, 

kas minust võiks saada kandidaat Jaani 

koguduse õpetaja ametikohale.   

Kuusteist aastat on möödunud ja täna võin ma 

tõdeda, et olen viimase saja aasta lõikes kõige 

pikemalt Jaani kogudust teeninud vaimulik 

peale Johannes Ernst Mickwitzi, kes oli Jaani 

koguduse õpetaja 26 aastat (1893-1919), siirdus 

seepeale Saksamaale. Olen minagi nende 16 

aasta jooksul püüdnud paaril korral Viljandist 

lahkuda ja mõelnud teistele teenimiskohtadele, 

aga Jumal on juhtinud minu teeradu sellisel 

viisil, et ma olen jäänud Viljandisse.  

Tänan südamest kõiki kaasteelisi, kes on koos 

minuga Viljandi Jaani koguduses elanud ja 

hinganud, rõõme ja muresid jaganud, mulle ja 

mu perele toeks ja abiks olnud ning meie eest 

palvetanud.  

Ristiinimese teekond ja koguduse liikmelisus 

algab Jumala kutsest. Kiriku kreekakeelne 

nimetus ekklesia tuleneb verbist ekkaleo ’välja 

kutsuma’. Jeesus ütleb: „Teie ei ole valinud 

mind, vaid mina olen valinud teid ja olen 

seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja 

et teie vili jääks.“ (Jh 15:16) Jeesus Kristus on 

oma koguduse karjane, Issand ja pea - Tema 

kutse ja valik on niihästi see, et me oleme pühas 

ristimises Tema omaks saanud ja Tema rahva 

hulka vastu võetud, kui ka see, et me oleme oma 

vaimuliku kodu leidnud konkreetses 

koguduses.  

Mingil ainult Jumalale teadaoleval põhjusel on 

Tema juhtinud mind Viljandi Jaani koguduse 

keskele, selle koguduse karjaseks ja õpetajaks. 

Samamoodi on meie kõigiga – nähkem Jumala 

head ja armulist tahet ning juhtimist, aga ka 

ülesannet ja vastutust just siin ja praegu – oma 

kodukoguduses. 

Kevadel valisime oma kogudusele neljaks 

aastaks nõukogu ja juhatuse, kes 6. juuni missal 

koguduse ja Jumala ees tööle õnnistati. Ikka ja 

jälle peame endale meelde tuletama, et meie 

suhe kogudusega lähtub meie suhtest Jumalaga, 

ja vastupidi. Me oleme koguduse liikmed 

seetõttu, et Jumal on meid kutsunud ja me 

oleme armastusest ja usaldusest Tema vastu 

sellele kutsele jaatavalt vastanud. 

Kogudusena seob meid ennekõike armastus 

Jumala vastu ja alles siis armastus kauni ja 

väärika pühakoja, siin kogunevate inimeste, 

töötegijate ja vaimuliku vastu. Teiselt poolt, 

meie armastus Jumala vastu saab oma tegeliku 

ja konkreetse väljundi kodukoguduses, lihast ja 

luust inimeste keskel, nendega koos oma 

usuteed käies, üksteise koormaid kandes, 

koguduse ja kiriku eest ühist vastutust ja hoolt 

jagades. 

Ka koguduse nõukogu ja juhatus ei koosne 

mitte ühe või teise valdkonna spetsialistidest, 

vaid koguduse – Kristuse Ihu liikmetest, kes 

elavad ühises vaimulikus ruumis, vajavad 

üksteise tuge, eeskuju ja eestpalveid ning on 

valmis seda üksteisele pakkuma, tajudes neid 

seoseid, mille kaudu me üksteise ja Jumalaga 

ühendatud oleme. Üksnes sellest saavad 

sündida ka head juhtimisotsused ja teod, mida 

nähes inimesed ülistavad meie Isa, kes on 

taevas. (Mt 5:16) 

 

Õpetaja Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja

JUHTKIRI 
Ristiinimese teekond algab Jumala kutsest 

 



                                                                                 

Koguduse lastehoiul on vaatamata koroona-

kevadele olnud tegusad ajad. Aprillis sai lastehoiu 

õu tublit täiendust mitmete kiikede ja uhke ronila 

näol. 

 
Käime õues iga päev ja iga ilmaga, värskes õhus 

viibimine on igal juhul kasulik ja kui sellele 

lisandub ka kehaline aktiivsus, olgu see kiikudes, 

ronides, joostes või mängides, teeb see lapsed 

osavaks ja aktiivseks ning ka haigustele vähem 

vastuvõtlikuks. 

 

Suvel värskendame Pikal tänaval asuva Johannese 

rühma ruume, kus pole 7 tegutsemisaasta jooksul 

remonti tehtud. Lastehoidu suveks sulgema ei 

pea, töötame juulis ja augustis tavapäraselt ühe 

suverühmaga Frantsiskuse rühma ruumides Lossi 

tänaval, augustis saame naasta värske 

väljanägemise saanud Johannese rühma.  

Sel kevadel saadame Frantsiskuse rühmast 3 last 

kooliteele: Mia, Karolin ja Grete on terve viimase 

õppeaasta jooksul osalenud õpetaja Liivi Ilvese 

käe all iganädalaselt meie oma eelkoolis (kevadel 

oli eelkoolis 2-kuuline sunnitud paus) ja saanud 

kooliküpseks. Ühisel õppeaasta lõpetamisel 

anname neile üle tunnistused ja head soovid kaasa 

kooliteele. 

 

Lastehoidu ootame uueks õppeaastaks uusi 

väikseid sõpru, kellega kasvamise ja avastamise 

teed jätkata! On rõõm, et enamus meie praegustest 

lastest jätkavad Jaani Lastemajas ka sügisel, ent 

saame vastu võtta ka uusi lapsi. Lastehoiuga 

võivad liituda kõik, kellele sobib kristlik 

maailmavaade, koos hoidjatega teeme kõik 

selleks, et lastel oleks hoius turvaline, arendav ja 

toetav keskkond. Eriliselt kutsume Jaani 

Lastemaja lastehoidu meie oma koguduse 1,5-6-

aastaseid lapsi, sest selliseid meie jaoks 

traditsioonilisi tegevusi nagu söögipalve lugemine 

või iganädalased kirikuhommikud pole Viljandis 

üheski teises lasteasutuses. Meil on väikesed 

rühmad, kus on koos kuni 10 last ning toetame 

kogu peret läbi ühiste ettevõtmiste ja 

lastevanemate kooskäimiste.                                                                          

Meie tegemistega saab kursis olla Facebooki lehe 

„Jaani Lastemaja“ kaudu, lastehoidu koha 

saamiseks võtke palun ühendust juhataja Mirjam 

Tiitusega tel 53442412 või e-postil 

jaani.lastemaja@eelk.ee, tulge meid vaatama! 

Mirjam Tiitus 

Jaani Lastemaja juhataja 

Mis on Jaani Lastemajas uut? 

mailto:jaani.lastemaja@eelk.ee


 

 

 

 

 

Pühapäeval, 2. mail pidas esimese koosoleku 

Viljandi Jaani koguduse nõukogu uus koosseis, 

osales 28 nõukogu liiget 30-st ja kaks 

asendusliiget. 

Nõukogu valis koguduse uue juhatuse, revidendi 

ja praostkonna sinodi saadikud. Koguduse 

juhatuse esimeheks valiti Marko Mägi, kes on 44-

aastane, juhib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 

muusikaosakonda ning on tegev instrumentalisti 

ja muusikaõpetajana. Marko Mägi on Viljandi 

Jaani koguduse liige 2011. aastast. Viimased 16 

aastat on koguduse juhatuse esimehe ülesandeid 

täitnud Viljandimaa Kutseõppekeskuse direktor ja 

endine poliitik Tarmo Loodus, kes jätkab edaspidi 

juhatuse liikmena. Koguduse õpetaja Marko 

Tiitus, kelle ülesandeks on vastavalt 

kirikuseadustikule juhatuse esimehe kandidaadi 

esitamine, tänas Tarmo Loodust pikaajalise töö 

eest juhatuse esimehena ning avaldas lootust, et 

koostöö uue juhatuse esimehega saab olema 

viljakas ja õnnistusrikas. Juhatuse liikmeteks valiti 

õpetaja ettepanekul veel Alo Peebo, Mirjam Tiitus 

ja Raili Toikka-Tamm. Õpetaja Marko Tiitus 

väljendas oma rahulolu, et juhatus on ühe liikme 

võrra suurem eelmisest. „Kui meie koguduse 

nõukogu on maksimaalse suurusega, mida kiriku 

põhikiri võimaldab (30 liiget), siis on loomulik, et 

ka juhatuses on rohkem liikmeid, see on kaasava 

juhtimise põhimõtetega igati kooskõlas. Mul on 

heameel, et juhatuses on nii staažikaid kui uusi 

liikmeid, rõõmustav on ka see, et kuuest juhatuse 

liikmest kaks on naised – eelmine koosseis oli 

100% maskuliinne ning aeg oli seda põhimõtet 

muuta,“ ütles Tiitus.  

Alo Peebo (34) on ehitusinsener, kes on aidanud 

kaasa kiriku ja pastoraadihoone remondikavade 

koostamisel ja hinnapakkumiste võtmisel. Mirjam 

Tiitus (46) teenib koguduses organistina ning on 

laste- ja peretöö juht ja Jaani Lastemaja juhataja, 

Raili Toikka-Tamm (45) töötab Viljandi 

Gümnaasiumis õppenõustaja -

karjäärikoordinaatorina. Nõukogu valis õpetaja 

ettepanekul revidendiks 

 

 

 

 

 

Nõukogu valis revidendiks tagasi senise revidendi  

 

Priit Aeru ning Viljandi praostkonna 

sinodisaadikuteks Tarmo Looduse ja Helve 

Hundi. Sinodisaadikute asemikud on Marko Mägi 

ja Mirjam Tiitus. 

 
Õpetaja Marko Tiitus pidas nõukogu koosolekul 

ettekande nõukogu liikme rollist ning sellest, 

mida kirik ja kirikuõpetaja nõukogu liikmelt 

ootavad. Koguduse juhtimisorgani liikme, nagu 

iga kristlase puhul on olemine tähtsam kui 

tegemine, ütles õpetaja. Kõik algab sellest, kes me 

oleme inimestena, kristlastena, Jumala lastena, 

milliste väärtuste järgi elame, milliseid hoiakuid 

endas kanname. Parim, kuidas nõukogu liige saab 

oma kogudust ja vaimulikku toetada, on osaleda 

regulaarselt koguduse jumalateenistustel, hoida 

aktiivset ja toetavat suhtlust üksteise ja koguduse 

töötegijatega veebikeskkondades ja kirjavahetuses 

ning hoolitseda oma igapäevase vaimuliku 

kasvamise ja jumalasuhte eest.  

Uue nõukogu ja juhatuse tööle õnnistamine 

toimus 6. juuni jumalateenistusel Jaani kirikus. 

 

Viljandi Jaani koguduse nõukogu valis juhatuse, 
revidendi ja sinodisaadikud 

 



 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev 3.06 kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 

 

         

      

 

Neljapäev 10.06  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

   

 

       

 

 

Neljapäev 17.06  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

      

 

 

 

 

Neljapäev 24.06  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

  

Laupäev 26.06 kell 11  SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Toome tn kalmistul, 

Pauluse kogudus 

kell 13 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS Pärnu mnt kalmistul,                                                     

Jaani kogudus 

     

 

 

             

Pühapäev 27.06 kell 12   SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS                            

Viljandi Vanal kalmistul, Pauluse kogudus 

                                                                                                                                         

kell 14   SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS                           

Viljandi Metsakalmistul, Jaani kogudus 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

JUUNI * Jaanikuu 

Rahvahulgad küsisid Johanneselt: “Mis meil siis tuleb teha?” 
(Luuka 3:10) 

Pühapäev 6.06 kell 11 MISSA, 2. pühapäev pärast nelipüha 

KADUVAD JA KADUMATUD AARDED                                                                             

(Õpetussõnad 30:7-9; 1. Timoteusele 6:6-12; Matteuse 16:24-27) 
 

Pühapäev 13.06 kell 11 MISSA, 3. pühapäev pärast nelipüha 

KUTSE JUMALA RIIKI                                                                                                                         

(Hesekiel 33:30-33; Heebrealastele 12:1-6; Luuka 9:57-62) 

Pühapäev 20.06 kell 11 MISSA, 4. pühapäev pärast nelipüha 

KADUNUD JA JÄLLE LEITUD                                                                                                            

(Hoosea 14:2-9; Efeslastele 2:1-10; Matteuse 9:9-13) 
 

Pühapäev 27.06 

kell 11 PIHI- JA ARMUALAUATALITUS kirikus 
 



 
 

 

 

 

Neljapäev 1.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 

 

                                                                                                                                                                              

Neljapäev 8.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

     

 

                                                                                                                                                                       

Neljapäev 15.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA                                             

kell 20 VILJANDI ORELIFESTIVALI AVAKONTSERT:                            

EESTI MUSTRID. Ene Nael – klavessiin, Kristel Aer – orel. 

Kavas: Rannap, Jõeleht, Reinvere, Tally jt 

 

 

  

Neljapäev 22.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA                

 

  

                                                                                                                                                                                            

Neljapäev 29.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

 

Info Viljandi Pärimusmuusikafestivali kohta www.folk.ee  

 

JUULI * Heinakuu 

Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele:                                                  
“Ma olen näinud Issandat.” (Johannese evangeelium 20:18) 

 

Pühapäev 4.07 kell 11 MISSA, apostlite pühapäev 
ISSANDA TEENISTUSES                                                                                                                     

(Jesaja 66:18-19; 2. Timoteusele 3:14-17; Markuse 3:13-19) 
 

Pühapäev 11.07 kell 11 MISSA, 7. pühapäev pärast nelipüha 

ARMASTUSKÄSK                                                                                                                                     

(Joosua 24:21-27; Heebrealastele 12:25-29; Luuka 6:27-31) 

Pühapäev 18.07 kell 11 MISSA, Issanda muutmise püha ehk kirgastumispüha 

KIRGASTATUD KRISTUS                                                                                                                      

(2. Moosese 34:29-35; 2. korintlastele 3:7-18; Luuka 9:28-36 ) 
 

Pühapäev 25.07 kell 11 MISSA, 9. pühapäev pärast nelipüha 

TÕDE JA EKSITUS                                                                                                                             

(Jeremija 7:1-7; Heebrealastele 12:14-17; Matteuse 7:24-29) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev 5.08  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 

 

      

 Neljapäev 12.08  kell 12   KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

  kell 19   ORELIFESTIVALI KONTSERT: TUULTE HELID                          

Eve Neumann – saksofon, Pille Metsson – orel. Kavas: Marcello, Bach, 

Bedard, Tamberg, Kõrvits, rahvakoraalid jt.                                                                                  

   

 

      

Neljapäev 19.08  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

       

 

 

 Neljapäev 26.08  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Püha päev 29.08 kell 11                                                                                                          
 

AUGUST * Lõikuskuu 

Apostlid olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema 
Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. (Apostlite teod 1:14) 

Pühapäev 1.08 kell 11 MISSA, 10. pühapäev pärast nelipüha 

USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL                                                                    

(Õpetussõnad 3:27-32; Heebrealastele 10:19-25; Luuka 12:42-48) 
 

Pühapäev 8.08 kell 11 MISSA, 11. pühapäev pärast nelipüha 

SOOSINGUAJAD                                                                                                                                            

(1. Moosese 18:20-32; Heebrealastele 3:15-19; Matteuse 11:20-24) 

 

Pühapäev 15.08 kell 11 MISSA, 12. pühapäev pärast nelipüha 
ENESE LÄBIKATSUMINE                                                                                                                     

(Jesaja 2:12-18; 1. Johannese 1:8-2:2; Matteuse 23:1-12) 
 

Pühapäev 22.08 kell 11 MISSA, 13. pühapäev pärast nelipüha 

JEESUS - MEIE AITAJA                                                                                                                           

(2. Kuningate 5:1-15; Apostlite teod 3:1-10; Johannese 9:1-7, 39-41) 

 



LGUS 
 

 

 

 

On hea meel, et sel aastal Hansapäevad siiski 

toimuvad, koroonaviirus on ka sel aastal paljud 

plaanid harjumuspärasest ajast kaugemale 

liigutanud. Sel aastal toimuvad Hansapäevad  

27.-29. augustil. Nagu tavaks on saanud, siis 

oleme ka sel korral sündmuste keskel ning 

Hansakirik.  Kuna piirangute aeg on mitmed 

planeeritud sündmused ka meie kavadest maha 

võtnud, siis soovime kindlasti ka oma kogudusega 

pakkuda välja toreda programmi.   

Kallis kogudusekaaslane! Palume ja vajame 

Sinu abi Hansapäevade programmi elluviimisel. 

Kindlasti plaanime taas sisustada kohviku, 

pakume huvitavaid tegevusi lastele, noortele ja 

peredele, viime külalisi torni, meie kellamängu 

vaatama ning kindlasti muudki huvitavat.   

Palun anna teada, kui oled huvitatud selles 

toredas tegemises kaasa lööma, panustada on 

võimalik mitmel erineval moel.  Palun kirjuta 

või helista koguduse sekretär-juhiabi Liinale: 

liina.heinaste@eelk.ee;  5624 0124, arutame ja 

teeme koostööd. Oleme abi ja kaaslöömise eest  

südamest tänulikud, sest koostegemises on 

rõõm. Oleme tegus ja aktiivne kogudus, paljude 

tegusate vabatahtlikega, tuleme kokku ja avame 

oma kauni kiriku ning tutvustame oma kogudust, 

meie sisu ja inimesi.  

Rohkem infot Hansapäevade kohta siin: 

http://hansa.viljandi.ee/  

  

 

 

                                                                                                                                                                                  

Koguduse toetamine annetusega on oluline ja 

hea armastustegu. Mõeldes selle teema tähtsusele 

vaatasin interneti vabast entsüklopeediast sõna 

„Annetamine“ tähendust. Leidsin väga ilusa vaste 

– HELDUS. Just koguduse liikmete heldus on see, 

mis meid edasi aitab. Olgem siis helded annetama 

ja mõelgem, kas leiame võimaluse annetada pisut 

rohkem, et aidata oma kodukogudust  neil 

keerulistel aegadel. Pea iga lugu seekordses „Aja 

Lehe“ numbris sisaldab viiteid koroonaviirusele, 

mis meid kõiki on puudutanud. Teravalt tunneme 

COVID-19 leviku ja sellest tingitud piirangute 

mõju ka oma kogudusele. Kirik on olnud 

sündmusteks suletud, turiste on liikumas oluliselt 

vähem. Just neil põhjustel on koguduse 

eelarveread, mis kajastavad annetusi ja 

korjandusi, üsna visad täituma.  

Üks väga oluline osa koguduse majandamisest on 

liikmesannetuste laekumisel. Oleme sel aastal 

koguduse eelarves planeerinud liikmesannetuste 

reale 29 000 eurot. Liikmeannetus on iga ristitud ja 

konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma 

koguduse kui vaimuliku perekonna ees. 

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks 

miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta 

netosissetulekust.  

Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse 

kantseleis või ülekandega koguduse 

arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või 

EE752200221057689936 Swedbank, sõlmida 

pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab toetus 

koguduse tegevuseks regulaarselt kohale.              

Südamlik tänu toetuse ja abi eest!                                                                                                                                                                                                                

 

TEEME KOOS                                                
Hansapäevade programmi kirikus! 

ANNETAMINE – HELDUS 
Toeta kodukogudust! 

EELK Viljandi Jaani kirik on avatud E-L 11-18, P 10-18,                                                                                      
kirik on SULETUD 23.-24.06 

Koguduse kantselei on avatud E ja K 10-15, T ja N 13-18,                                                                             
kantselei on SULETUD sekretär-juhiabi puhkuse ajal 10.-30.06 ja 16.-25.08 

mailto:liina.heinaste@eelk.ee
http://hansa.viljandi.ee/

