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Juuli - August AD 2011
Nr 6/177
Heinakuu – Kus su aare on, seal on ka su süda.
Mt 6: 21
Lõikuskuu – Jeesus Kristus ütleb: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te
leiate, koputage, ja teile avatakse.

Mt 7: 7

VILJANDI JAANI JA PAULUSE KOGUDUSED
SÕLMISID KOOSTÖÖLEPPE
29. juunil toimus Viljandi Pauluse kirikus apostlite Peetruse ja Pauluse päeva jumalateenistus (peeterpaulipäev, Viljandi Pauluse koguduse nurgakivi paneku aastapäev ja
templipüha), kus teenisid õpetajad Marko Tiitus ja Mart Salumäe, organist Aaro
Tetsmann, Jaani koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhatamisel ja Pauluse koguduse
segakoor Külli Salumäe juhatamisel. Jumalateenistusel jutlustas ja pühitses
armulauda peapiiskop Andres Põder.
Jumalateenistusel sõlmiti kahe koguduse
vaheline koostöölepe, millele kirjutasid alla
mõlema koguduse õpetajad, Jaani koguduse
juhatuse esimees Tarmo Loodus ning Pauluse
koguduse juhatuse esimees Helmen Kütt.
Koostööleppe sõlmimise juures viibis Pauluse
koguduse õpetaja electus Allan Praats, kes
asub uude ametisse 1. augustil.
Jumalateenistusele järgnes kirikukohv ja
pressikonverents. Peapiiskop ja Viljandi koguduste juhid vastasid Sakala ajakirjaniku küsimustele koostööleppe sõlmimise
tagamaade ja eesmärkide kohta. Koostööleppe tekstiga on võimalik tutvuda Jaani
koguduse kodulehel www.eelk.ee/viljandi.jaani.
Koostööleppega nähakse ette Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste ressursside
ühendamine ja ühistegevus paljudes töövaldkondades nagu töötegijate ja koguduse liikmete koolitus, diakooniatöö,
ühised jumalateenistused, laste-, noorteja peretöö, avalikkus- ning partnerlussuhete ühine korraldamine. Kumbki kogudus jääb edasi toimima iseseisva juriidilise isikuna, oma eelarve ja juhtimisorganitega ning säilitab senise jumalateenistuselu ja traditsioonid. Eesmärgiks
on algatada uusi ettevõtmisi, et kiriku
sõnum jõuaks võimalikult paljude iniJaani koguduse ansambel laulmas peeterpaulipäeva jumalateenistusel Pauluse kirikus.
mesteni meie ühises teenimispiirkonnas
Juhatab Kadi Ritsing.
Viljandi linnas ja kihelkonnas.
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ME EI PÄÄSE VALIKUTEST
Peapiiskop Andres Põderi jutlus peeterpaulipäeval, 29.06.2011
Viljandi Pauluse kirikus
Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama. Kui siis
sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: "Mehedvennad, te teate, et Jumal juba ammusest
ajast on valinud teie seast minu, et minu
suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi
sõna ja saaksid usklikuks. Ja südametundja
Jumal on nende eest tunnistanud, andes
neile Püha Vaimu nagu meilegi, ja ei ole
teinud mingit vahet meie ja nende vahel,
olles usu läbi puhastanud nende südamed.
Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides
panna jüngrite kaela iket, mida ei ole
jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Ent
meie usume end päästetud olevat Issanda
Jeesuse armu läbi samal kombel nagu
nemadki." Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas,
kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja
imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. Apostlite
teod 15: 6-12
Me ei pääse valikutest ega hinnangutest. Pühakiri näitab aga taoliste otsustuste keerukust. Kui Jeesus õhtusöömaajal leiba murdes ütles, et ka tema
„äraandja käsi on temaga lauas”, hakkasid jüngrid arutama, kes küll nende
seast võiks seda kavatseda. Kuid lausa krotesksena algas kohe ka vaidlus,
„keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks.” Seepeale selgitab Jeesus
- vastupidiselt tavaarvamusele - et suurim ei ole see, kes istub lauas, vaid
see, kes teenib. Tema on tulnud teenima ja ka ta õpilased on suured siis,
kui nad talitavad nõnda. (Lk 22:21-27). Apostel Pauluse sõnul tuleb
üksteisest ette jõuda nimelt vennaarmastuses ja vastastikuses austuses
(Rm 12:10). --On rõõm, et ka Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused, erinevad oma ajaloolt
ja tööstiililt, on leidnud samuti vajaliku nõu pidada ja panna kirja
ühistegevuse põhimõtted selleks, et paremini edasi viia jumalariigi tööd,
toetada teineteist ja teenida siinset rahvast.
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Lepingu allkirjastamine apostlite Pauluse ja Peetruse päeval tuletab meile
meelde, et küsimus pole selles, kes tähtsam või suurem. Juba kirikuisa
Augustinus on kirjutanud Peetruse kohta: „Aga need „võtmed” ja õiguse
„siduda ja lahti päästa” sai mitte üks inimene, vaid üks ülemaailmne Kirik
ning ”Kristuse vaimse karja hoidmine on antud kõigile apostlitele ja nende
järglastele.” Samuti oleme me apostel Pauluse kombel ja õhutusel
kutsutud kõik – nii üksikisikuna kui kogudusena - tunnistama Kristust ja
kuulutama inimestele rõõmusõnumit päästest, mis temas on ilmunud.
Teenigem siis apostlite eeskujul Jumalat Vaimus ja tões - siis järjestuvad
õigele kohale ka meie ülejäänud hinnangud ja inimsuhted ja kogu meie elu
on õnnistatud. Jeesuse sõnadega: Otsige Jumala riiki ja tema õigust, siis
kõike muud antakse teile pealegi! (Mt 6:33). Aamen.
Jutluse täistekst on kättesaadav Jaani koguduse koduleheküljel

REET POST 5: "LAULUD KODUMAALE"
Teise Nelipüha õhtul kogunes meie Jaani kiriku keldrisaali
kenake hulk luule- ja muusikahuvilisi kristlasi, kes tahtsid osa
saada minu viienda valikkogu "Laulud kodumaale" esitlusest.
Õhtu avas õp. Marko Tiitus, raamatu saamisloost ja minu
varasemast loomingust rääkis Külliki Asu. Uue luulekogu
põhjal koostatud põimikus kõlasid vanad eesti regilaulud.
Need olid seadnud häälele ja pillidele ning esitasid Karmela
Tennemaa ja Teet Kaur. Luulet lugesid Reet Post ja Külliki Asu.
Kava lummas ja haaras kuulajaid jäägitult kaasa. Tekkis eriline,
ühtehoidmise tunne. Pärast eeskava sujus vestlus hubases teelauas.
Kuulajate hinnang minu uuele luuleraamatule oli valdavalt positiivne.
Teelaua korraldamise eest tänan Jaani kogudust ning tublisid perenaisi
Kairi Kajot ja Maila Eirandit. Tänan ka Viljandi Linnavalitsust luulekogu
ilmumisele kaasaaitamise eest. Tänan kõiki Jaani koguduse liikmeid ja
külalisi, sugulasi ja sõpru, kes minu raamatu esitlusel osalesid. Palun, et
Jumal annaks meile kõigile jõudu ja tervist ning et see rõõmus ja kena
kirjandusõhtu ei jääks mitte minu viimaseks kohtumiseks oma lugejatega.
Minu uut luuleraamatut "Laulud Kodumaale" saab väikese annetuse eest
huvi korral küsida Jaani koguduse infoletist.
Austusega Teie REET POST, Viljandi Jaani koguduse liige.
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MUUSIKASUVI VILJANDI JAANI KIRIKUS
VILJANDI VANAMUUSIKA FESTIVAL
12. - 17. JUULI 2011
T, 12.07 kell 20 AJATUD TRUBADUURID
Tõnis Mägi ja Hortus Musicus
Piletid 5.50 / 7.50 €
Viie erineva kontserdi
sooduspiletid müügil
koguduse kantseleis

N, 14.07 kell 19 MISSA PAPAE MARCELLI
Voces Musicales ja National Youth
Fanfare Orchestra Brass Quintet (Holland)
Piletid 5 / 7 €. Tund enne algust 8 / 10 €.

P, 17.07 kell 17 EUROOPA PIIRIDEL
Conrad Steinmann ja Ensemble
Differencias (Šveits)
Piletid 5 / 7.50 €. Tund enne algust 8 / 10 €.

Pühapäeval, 24.juulil kell 20 olete oodatud suurepärasele
C-JAM´I CELLOFEST - “SIMPLY THE BEST”
kontserdile Jaani kirikus.
Piletid 12/ 15 €

XIX PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVALI KONTSERDID
N, 28. juuli
kell 18
Nolens Volens

pilet 4 €

Kodumaiste regilaulude omanäolised seaded segatuna
välismaiste rahvalaulude ja paraja koguse teatraalsusega

kell 23

Triskele

pilet 7 €

Esitab eesti rahvamuusikat ja vaimulikke rahvalaule

R, 29. juuli
kell 18
Sergei Starostini pereansambel (Venemaa)

pilet 10 €

Repertuaaris on kasakate laulud, folkloor Lõuna-, Lääne- ja Kesk-Venemaalt
ja haruldastel rahvapillidel esitatav rahvamuusika

kell 23

Heinavanker
pilet 9€
Repertuaaris on gregoriaani laule, varajast polüfooniat, Eesti
vaimulikke rahvalaulule, ka Eesti autorite nüüdisloomingut

L, 30. juuli
kell 18
Triskele

pilet 9 €

kell 23

pilet 3 €

Kati Soon, Ann-Maria Piho, Kadri Lepasson
Sõna on väikekandlel! Kõlavad nii pärimusmuusika kui
omalooming ning improvisatsioon
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SÜGISLEER JAANI JA PAULUSE KOGUDUSES
Sügis on kooliaasta algus. Viljandi Jaani kogudus ootab Sind leerikooli. Siin saad Sa
uusi teadmisi, tutvud Piibli, kristliku pärandi, õpetuse ja liturgiaga, osaled põnevates
aruteludes, õpid tundma Eesti Kirikut ja Viljandi Jaani kogudust.
Leerikool annab võimaluse suhelda, küsida, arutleda, kogeda ja avastada. Leerikooli
läbimine on kirikliku laulatuse eelduseks, annab õiguse ristida oma lapsi ja olla ise
ristivanemaks. Leeriõnnistuse saanu on Viljandi Jaani koguduse ja Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku täisõiguslik liige.
Juba kevadel pidasime leerikooli koos Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja
leeriõppijatega. See oli uudne ja rikastav kogemus kõigile asjaosalistele. Leeriõppijad
said tuttavaks mõlema Viljandi koguduse kirikute ja vaimulikega. Innustatuna heast
kogemusest jätkub meie koostöö ka sügiseses leerikoolis.
Leerikool koosneb 6 õppetsüklist. Igal teisel laupäeval kell 10-13.30 toimuvad
leeritunnid kordamööda Jaani ja Pauluse kirikutes ning igal teisel pühapäeval
osalevad leeriõppijad jumalateenistusel ning rühmavestlusel oma tulevases
kodukirikus. Õppimist toetavad Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja Pauluse
koguduse õpetaja Allan Praats.
Leerikooli võib tulla 15-aastasena, vanuse
ülempiiri ei ole.
Leeriõppijate ristimine ja leeriõnnistamine
ehk konfirmatsioon on IV advendipühapäeval, 18. detsembril kell 10.
Esimene kogunemine on laupäeval,
24. septembril kell 10-13.30 Viljandi
Jaani kirikus.
Kui soovid osaleda leerikoolis ning saada
Viljandi Jaani koguduse liikmeks, siis
pane end 10. septembriks leerikooli kirja –
kirjuta marko.tiitus@eelk.ee või helista
5341 3394.
Kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu
sõprade ja tuttavate hulgas on kedagi,
kellele see huvi pakub. Jaani kiriku ja
koguduse uksed on avatud! Oled oodatud!

Pühapäeval, 5. juunil said Viljandi Jaani
kirikus leeriõnnistuse kevadise
leerikooli lõpetajad.
Pildil vasakult: Tiit Rebane, Helena Kree,
Lauri Tubarik, Janek Kaup, Jelena Pärle,
õpetaja Marko Tiitus, Kristiina Ehin.
Rohket õnnistust
uutele koguduseliikmetele!

Leerist loe lähemalt www.eelk.ee/viljandi.jaani - LEERIKOOL.

Kristlikult maetud
Jaan Visnap (24.10.1939–05.06.2011) maetud 25.06 Viljandi Metsakalmistule
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VASTAB ÕPETAJA MART SALUMÄE
Alates 1. augustist ei ole Sa enam Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, vaid asud
tööle Toronto Peetri kogudusse. Millest on tingitud selline otsus?
Minu otsus kandideerida Toronto Peetri koguduse
õpetaja ametikohale oli spontaanne - kui ma eelmise
aasta Jaanipäeva eel läksin peapiiskop Andres Tauli
kutsel pooleks aastaks Torontosse külalisõpetajaks, siis
mul veel mingeid ümberasumise plaane ei olnud. Võtsin
seda kui pikendatud puhkust. Kuna aga mind Kanadas
väga soojalt vastu võeti ja sealne elukorraldus tundus ka
üllatavalt sõbralik, otsustasin kohapakkumise vastu võtta.
Mulle meeldis ka eriti Peetri koguduse rahvas.
Oled olnud Viljandis kirikuõpetaja kaks aastakümmet.
Millised on eredamad hetked ja olulisemad
saavutused sellest perioodist?
Eks Kirikumägi on Viljandis üks tuuline koht. Nii olen ka
mina pidanud ikka ja jälle mõne priskema tuuleiiliga siin rinda pistma. Esimene taoline
puhang vallandus siis, kui kiriku metsa seest välja raiusime 1993.a. kevadel. Neid
puukummardajaid, kes mu siis oleks elusalt nahka pannud, tundus tookord palju
olevat. Aga kirik tuli oma suursugususes nähtavale ning päikesepaiste soojendab
seda koda nüüd päevatõusust loojanguni.
Minu ametiaja algus Viljandis sattus ju täpselt Eesti taasiseseisvumise aastasse.
Meeles on ka esimene Jõuluõhtu taasiseseisvunud Eesti ajal. Viljandi Pauluse kirik oli
rahvast nii puupüsti täis, et ma ei mahtunud jutluse ajaks altarist kantslisse minema.
Väiksemad lapsed istusid altarivõre põlvituspadjal ja kantsli trepilgi.
Igal õpetajal on meenutada palju ilusaid ja liigutavaid seiku oma koguduse liikmete
elust. Olen saanud ristida korraga nii palju lapsi, et talituse lõppedes olid parema käe
sõrmeotsad vees ligunemisest kortsus nagu pesunaisel. Korraga oli ligi poolsada last
ristimisel. Või leeripüha, kui tuli pidada kaks jumalateenistust, sest leerilapsed ei
mahtunud korraga altari ette seisma. Aga olen oma Viljandis töötatud aastate jooksul
maha matnud terve koguduse jagu inimesi (umbes 950 matust). Vahel surnuaias
liikudes jääb pilk peatuma mõnel hauakivil, kuhu on tahutud tuttavaid nimesid. Siis
mõtlen, et kas hakkan juba kohalikuks muutuma.
Palju ilusat on Viljandist meenutada. Laste sündimine ja suureks kasvamine on
mahtunud sellesse aega. Isa õnn on näha oma lastest arukate ja heade inimeste
kasvamist ning seda õnne on mulle rohkelt antud.
Milline on Sinu sõnum Jaani koguduse töötegijatele ja liikmetele, kui mõtleme
oma koguduste ühisele tunnistamisele ja teenimisele?
29.juuni 2011 oli minu jaoks eriline päev. Pole saladus, et Jaani koguduse
taastamise ajal oli ka siin Kirikumäel kohati kaunis tuuline seista. Mul on hea meel, et
kogudused ei ole nagu kuivanud lehed, mida tuul pillutab. Meil on üks ja ühine

7

Juuli - August 2011

ülesanne täita ja kindel alus, millele rajada oma koguduste olevikku ja tulevikku. Meil
on samad pühad väärtused, mida edasi pärandada järeltulevatele põlvedele ning
sama ülesanne – teha jüngriteks kõik rahvas. Ühisel jõul on seda ülesannet oluliselt
tõhusam täita.
Koostööleppe rakendamise kaudu saab erinevates valdkondades liita mõlema
koguduse tugevamad omadused. See sisuline koostöö igapäevastes asjades, mida
vaimulike tasandil on juba mitmeid aastaid tehtud ning mida mitmed koguduste
töötegijad on juba harjunud loomulikuna pidama, on nüüd saanud ka konkreetselt
sõnastatud iga töövaldkonna kohta ning ametlikult kinnitatud. Siit edasi on juba
võimalik ühiselt kasvada ja areneda.
Ma usun, et hea koostöö kahe koguduse vahel ei vii paratamatult selleni, et kahe
koguduse asemel jääb Viljandisse ainult üks kogudus. Praegu on Eestis ja kogu
Euroopas trendiks sekulariseerumisest innustumine ja ajakirjandus edastab uudiseid
luterlaste arvu hoogsast vähenemisest. Ka Viljandi linnas ja maakonnas elanike arv
kahaneb ning vananeb. Aga ajad muutuvad. Oma jõuvarusid arukalt liites on
kogudustel võimalik need mõõnaajad nii üle elada, et järgmine ärkamisaja laine saaks
Viljandis taas täita mõlemad kirikud kogudusega sedavõrd, et altarist kantslisse
pääseb vaevu rahvamassist läbi. Meie koguduste vahel sõlmitud koostöölepe on
tegelikult märk koguduste olulisest usulisest kasvust ja rõõmustan selle üle väga.
Õpetaja Mart Salumäe vastuseid lugege pikemalt koguduse koduleheküljelt.

KOGUDUSE NÕUKOGU KOOSOLEKULT
Nelipühal, 12. juunil toimus koguduse nõukogu koosolek. Koosolekul otsustati:
Kiita heaks EELK Viljandi Jaani ja Viljandi Pauluse koguduste koostöölepe ja määrata
koguduste koostöökojas esindajateks õpetaja Marko Tiitus (kaasesimees), Tarmo Loodus
(juhatus esindaja), Meelis Kard (nõukogu esindaja), Enna Audova (diakooniatöö esindaja),
Mirjam Tiitus (laste- ja noortetöö esindaja), Taimi Välba (muusikatöö esindaja)
Kinnitada 2010. aasta majandusaasta aruanne ja tulude-kulude aruanne
Kiita heaks diakooniatöö, laste- ja peretöö toimkonna tegevuse aruanne ning kinnitada
diakooniatöö toimkonna esimeheks Helve Hunt ja laste- ja peretöö toimkonna esimeheks
Mirjam Tiitus (senine esimees Margit Karu jääb sügisest lapsehoolduspuhkusele)
Kinnitada õpetaja Marko Tiitus üheks hooajaks majandustoimkonna koordinaatoriks.
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Raul Alliksaar
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Helve Hunt
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Mikk Kard
Janek Kink
Enn Kullama
Kaidi Kullama

Aino-Elju Känd
Alvar Lepp
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Marko Mägi
Eda Paakspuu
Reet Post
Jelena Pärle
Marianne Ruus
Rein Ruus

Tiiu Soesoo
Liia Soosaar
Valli Speek
Kiira Sumberg
Meelis Suurkask
Vahur Sõstra
Enn Tammoja
Indrek Tirmaste
Keida Tirmaste
Kristjan Toomjärv

Liina Toomjärv
Merle Uba
Urmas Uba
Ebe Unt
Kristiina Vahemaa
Tiina Vilberg
Taimi Välba
Koidu Atonen
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05.06 – 69,85 €
12.06 – 113,08 €
19.06 – 45,75 €

Sügisese leerikooli heaks
Kiriku ümbruse heakorratöödeks
Surnuaiapühade korraldamiseks

teenistusel osales 65 inimest
teenistusel osales 58 inimest
teenistusel osales 38 inimest

Oleme tänulikud igale annetajale ja vabatahtlikule töötegijale, kes on andnud oma panuse meie
koguduse tegevusse. Tänu Jumalale, et koguduseliikmed armastavad ja hoiavad oma kogudust.
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus

PALJU ÕNNE, JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.07
01.07
03.07
03.07
03.07
04.07
04.07
04.07

Liilia Juht
Karl Luht
Lilian Estorn
Helgi Koorits
Lea Saareoks
Sulev Elur
Eha Habicht

62
88
56
52
67
55
61
Galina Jakobson 71

06.07
08.07
09.07
09.07
09.07
12.07
12.07
13.07

Tiiu Hunt
Aksel Hüva
Külli Krull

54
64
53
Urmas Reitelmann 53
Eduard Riik
89
Merike Holmberg 51
Liidi Kliiman
73
Hedvi Annemägi 82

15.07
18.07
19.07
20.07
20.07
21.07
21.07
22.07

Leili Pihlak
Silvi Mäeorg
Ia Vester
Merike Ilves
Janne Pendis
Rita Puusepp

68
68
65
51
53
51
Leili Weidebaum 74
Vaike Zalõbina 64

23.07
25.07
25.07
25.07
31.07

Viktor Lätte
Meelis Kard
Estra Lutus
Jaan Pihlak
Tiiu Rohtlaan

65
61
56
64
56

PALJU ÕNNE, AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
02.08
02.08
06.08
08.08
08.08
08.08

Daisy Alliksaar
Ene Kivirist
Tiina Leiaru
Ivi Piir
Kiira Sumberg
Rein Õunpuu

54
71
52
69
76
59

09.08
11.08
11.08
11.08
14.08
15.08

Made Kello
Merle Kõiv
Maia Kärk
Juta Toos

75
59
54
77
Aleksander Valdt 74
Sirje Müürisepp 68

19.08
19.08
26.08
27.08
28.08
28.08

Leo Kooser

65

29.08 Malle Kraavi
76
30.08 Iraida Arro
87
31.08 Marianne Ruus 59

Astra-Silvia Valtson89

Hurma Leim
57
Anne Lossmann 55
Tiit Aru
57
Hans-Aleksander Kuusik90

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

KOGUDUSE TÖÖKORRALDUS JUULIS JA AUGUSTIS:
Õpetaja Marko Tiitus on puhkusel 13.-22. juuli ja 2.-23.august.
Kiireloomuliste kiriklike talituste ja vaimuliku nõu saamiseks palun
pöörduda õpetaja asendaja poole:
13.-22. juuli õpetaja Mart Salumäe, tel. 53 46 7922, mart.salumae@eelk.ee,
02.-23. august õpetaja Allan Praats, tel 51 12 518, allan.praats@eelk.ee.
Koguduse sekretär on puhkusel 19. juuli kuni 15. august. Pühapäevadel
asendab sekretäri Raja Aardevälja. Muudel aegadel on kantselei suletud.
Liikmeannetusi saab teha kirikuvalvurite juures.

SUVEHOOAJAL ON KIRIK LAHTI E-L 10-17 ja P 9-17
KOGUDUSE KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI
teisipäeval 13-16, neljapäeval 13-16, pühapäeval 9 – 9.45 ja pärast jumalateenistust
(puhkuste ajal on kantselei igapäevaselt suletud, avatud pühapäeviti)
Koguduse aadress: Pikk 6, 71003 Viljandi
Telefon kirikus 43 33 000, õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
www.eelk.ee/viljandi.jaani

