Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
Johannese 1:4
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Detsember 2013 Jõulukuu

TAASKOHTUMISRÕÕM JAA
JAANI
NI KIRIKUS
Kirikuaasta eelviimaseks pühapäevaks kutsusime Jaani kirikusse neid koguduseliikmeid, kellel
leeripäevast möödas 10 või 20 aastat. Kutsed
saatsime umbes 80 inimesele, kelle kohta on
koguduse andmebaasis olemas elukoha või eposti aadress. 10 või 20 aasta jooksul on aga
suurel osal inimestest elukoht muutunud, nii et
kahjuks ei jõudnud me kõigini, kelleni oleksime
soovinud jõuda.

püüe mitte fundamentalismi, vaid oikumeeniasse kalduda.

17. novembri hommikul kogunes kiriku keldrisaali 21 elevil leerilast, et üheskoos pidulikus
protsessioonis kirikusse minna. Missal teenis
kaasa lisaks meie koguduse õpetajale Marko
Tiitusele tolleaegne Viljandi Jaani ja praegune
Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, kes ka jutlustas. Muusikaga rikastasid

Üle 10 aasta töötasin õpetajana Viljandis. Olen
Jaani kogudusele tänulik, et teie uksed on alati
lahkelt valla, kirik on helge ja päikseline.

jumalateenistust Cätlin ja Marko Mägi. Leeriaastapäevalised said kaasa õnnistuse ja teadmise, et nad on jätkuvalt oma kodukirikusse
oodatud ja teretulnud.

Leeripäeval oli ilm päikseline, helge, kevadine
ja pildil olen rahvariietes. Leer oli algus edasisteks otsinguteks ja õpinguteks teoloogia valdkonnas. Omandasin TÜ-s teoloogia bakalaureuse kraadi ja hiljem täiendasin end inglise
keele alal ning õnnestus läbida ka TÜ inglise
keele õpetaja magistrantuur.

Õnne!

Evi Trey: Leeriaeg oli väga tore aeg. Mina olin 
sügiseses leerirühmas, tol ajal toimus leerikool 
mitu korda aastas. Kirik oli populaarne ja inime- 

si tuli palju kirikusse. Leeritunnid toimusid pastoraadis ja olid väga huvitavad. Leeritest oli ka,
õpetaja Tammsalu kinkis mulle raamatu, sest
sain testi sooritades 2. koha.

Mõned mõtted ja meenutused aastal 1993 leeri- Leerilaager toimus Pilistveres, eriliselt on meelde jäänud, et istusime õhtul küünlavalgel.
tatud inimestelt:
Korraldasime kirikus mitmeid ettevõtmisi, nt
Piret Sadam: See oli ühtlasi ka minu keskkooli eakate pärastlõunaid, noorteõhtuid. Võtsin oma
lõpp ja mõtlesin, ehk on veel liiga vara leeri kodus vastu külalisi sõpruskogudustest, laulsin
tulla. Aga siiski sai tuldud ja siiani on hea meel, koraalikooris – see oli väga sisukas aeg.
et käisin leeris just Viljandi Jaani koguduses.
Leeriaastapäeval oli tore kohtuda oma leeriMeeles on leerilager Pilistveres, kus muu hul- kaaslastega ja õpetaja Jaan Tammsaluga.
gas õp. Jaan Tammsalu näitas võimlemisharjutusi, mida ta joogaga tegeledes oli õppinud. Osalejatele rõõmu ja õnne
Tarmo Loodus
Mulle on alati olnud tähtis ümbritsevate ini- soovides
juhatuse esimees
meste, eriti vaimsete juhtide avar silmaring ja






























































































SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID
KÕIGILE SÜNNIPÄEVALISTELE!
OLGE IKKA HOITUD!
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KUNINGAS, KES
TOOB
RAHU

2013 KROONIKA
 3.jaanuar – koolivaheaja kelgupäev lastele
 6.-13.jaanuar – koguduse täiskogu koosolek ja nõukogu valimised.






Jõulud on rahupühad. Kui Eesti alad kuulusid
Rootsi kuningriigi koosseisu, siis seadis kuninganna Kristiina (Rootsi kuninganna aastail 16321654) sisse tava, mille kohaselt Tallinnas Raekoja
platsil kuulutati 24. detsembril välja jõulurahu.
Sellega tahtis nooruke kuninganna väljendada oma
vastumeelsust vägivalla ja sõja suhtes.








Iidses jõulurahu väljakuulutamise tekstis, mis
Tallinnas on kasutusel tänase päevani, öeldakse:
„Homme, kui see on Jumalale meelepärane, jõuab
kätte meie Issanda ja Lunastaja armurikas sünnipäev. Ja seepärast olgu nüüd välja kuulutatud üleüldine jõulurahu ja olgu kõik asjaosalised üles kutsutud seda pühitsema sobiliku hardusega ja ka
muidu ennast üleval pidama rahulikul ja viisakal
kombel. Kes aga selle rahu vastu eksib ja jõulurahu
seadusevastase või ka ebasobiva käitumisega rikub, seab ennast sellega raskendavate asjaolude
kätte süüdi ja langeb karistuse alla, nagu seda
igaühe kohta seaduses ette näinud on.“






Maailmas, kus me elame ja milles me taas valmistume jõulusid vastu võtma, on mõnikord väga vähe
rahu. Selle asemel valitsevad konkurents, võistlusvaim ja edukultus, mille hinnaks on sageli võõrandunud või purunenud inimsuhted, enesekesksus ja
üksindus. Rahu puudumine inimsüdameis võib üle
kanduda sotsiaalsesse ja globaalsesse sfääri ning
võtta vägagi kohutavaid vorme.



Rahutute sündmuste ja rahutute südamete ajastus
vajame rohkem kui midagi muud sõnumit mitte
jõulurahust, vaid sõnumit Rahukuningast, kes sündis inimesena Petlemma laudas ja andis meie eest
ristil surres oma elu. Palugem, et Jeesus ise
sünniks meie südameis, soojendaks neid oma
armastuse tulega ning vaigistaks meis peituva
rahutuse, kibeduse ja viha. Palugem, et Ta tuleks
kõikidesse kodudesse, linnadesse ja riikidesse ning
laseks meil kogeda oma rahu, mis on üle mõistuse.
Palugem, et jõulurahu ei oleks üksnes sõnades ja
lauludes, vaid muudaks meie südameid, elusid ja
suhteid nii inimeste kui ka rahvaste ja riikide vahel.






















Valimas käis 62 koguduse täisõiguslikku liiget, valiti koguduse uus
24-liikmeline nõukogu
20.jaanuar – koguduse uue nõukogu esimene koosolek. Juhatuse,
revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimine
13.-20.jaanuar – oikumeeniline alliansspalvenädal Viljandis
9.veebruar – kevadleeri algus
10.-11.veebruar – diakooniakoolitus “Kiriku töötegija hingehoid
ning usuline kasvamine” koostöös Sauheradi ja Nesi kogudustega
9.märts – Taimi Välba juubelikontsert
22.-23.märts - kirikuöö lastele
25.märts – paastumaarjapäeva ja leinapäeva kontsert-mõtisklus.
Mõtiskles õp Marko Tiitus, musitseerisid Viljandi Kultuuriakadeemia
pärimusmuusika tudengid
28.märts – Suure Neljapäeva jumalateenistus ja agape-söömaaeg
30.märts—Jaani ja Pauluse koguduste paasaöö vigiilia leerilaste
ristimisega
28.aprill – koraalipüha missa
19.mai – Nelipüha missa, leerilaste õnnistamine
26.mai - lastekiriku hooaja lõpetamine
8.-9.juuni - Viljandi Hansapäevade kirikuprogramm: tunnipalvused,
ringkäigud kirikus, kristliku kirjanduse ja sümboolika müügilett
15.juuni – Jaani ja Pauluse koguduste perepäev “Aardeotsijad”
Tuhalaanes
24.juuni - ristimisjumalateenistus
29.juuni – Viljandi Kesklinna Kooli lipu õnnistamine
29.ja 30.juuni – kalmistupühad Viljandi surnuaedadel
10.-14.juuli Viljandi Vanamuusika festivali kontserdid
25.-27.juuli Viljandi Pärimusmuusika festivali kontserdid ja
palvused pärimusmuusikaga
8.-12.august sõpruskoguduste päevad Hollandis Eindhovenis,
osales Jaani koguduse 9-liikmeline grupp
27.august – Viljandi Gümnaasiumi hoone õnnistamine
30.august – kooliaasta algusele pühendatud kontsert-mõtisklus.
Musitseeris vokaalkvartett Improloo, mõtiskles õp Allan Kährik
21.september – Viljandi Kitarrifestivali kontsert
29.september – sügisleeri algus
6.oktoober – frantsiskusepäeva missa, toimkondade
tööleõnnistamine, lastekirikute hooaja algus
17.oktoober – noorteõhtute hooaja algus
19.-20.oktoober – külas Lahti koguduse 26-liikmeline grupp:
koguduse koor, töötegijad ja õpetaja
9.november – omaloominguliste laulude konkurss Päikeselaul
2.november – hingedepäeva kontsert-mõtisklus. Musitseerisid
Kultuuriakadeemia pärimusmuusika tudengid, mõtiskles Kalle
Küttis
17.november – leeriaastapäeva missa 10 ja 20 aastat tagasi Jaani
kirikus leeritatutele. Missal jutlustas õp Jaan Tammsalu, osales 21
kunagist leerilast
24.november – igavikupühapäeva missa, lahkunute mälestamine.

Lisaks igapühapäevastele missadele toimusid regulaarselt
peremissad, keskpäevapalvused, pühapäevaõhtused palvused Taizé
lauludega, piibli- ja palvering, eakate pärastlõuna, M-klubi, kirikutunnid
Marko Tiitus Viiratsi pansionaadis, Viljandimaa Hoolekandekeskuses ja Jämejala
Koguduse õpetaja Psühhiaatriahaigla tegevusmajas.
Koguduse juhatus pidas 14 koosolekut, nõukogu 3 koosolekut.

Tehkem enestes ruumi rahule, mida Kristus tahab
meile tuua. Õnnistatud advendiaega ja jõulupühi!
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VII FRANTSISKUSEPÄEVA KONVERENTS
25. oktoobril toimus Jaani kirikus järjekordne, seitsmes Frantsiskusepäeva
konverents „Jagatud väärtused kogukonnas“.
Esialgselt 4. oktoobrile kavandatud konverents lükkus oktoobri
lõppu, kuna soovisime hoida konverentsi selgelt lahus valimiste perioodist.

ma. Ettekanne oli üles ehitatud kujunes emotsionaalseks ning pakkus
intervjuuna, kus noorte juhendaja Urmo erinevaid ideid nii sellest, kuidas noorteReitav juhtis vestlust publiku ees.
ni väärtusi viia ning kuidas erinevad
Viljandi Gümnaasiumi kunstiõpetaja huvigrupid samu väärtusi mõtestavad.

Monika Mändmaa käsitles kunstiõpetaja
kui aineõpetaja rolli oma õpilastes väärtuste kujundamisel. Ettekande aluseks
Osalejaid ei olnud küll saalitäis, kuid oli tema enda poolt käesoleval sügisel
temaatilised ettekanded olid sellegi- pädevuste teemal kaitstud magistritöö.
poolest ülipõnevad. Viljandi maavanem Kasvatusteaduste õppejõud Külli SaluLembit Kruuse kõneles väärtustest mäe kõneles põnevas ettekandes koguavalikus sektoris. Tema ettekande pea- konna väärtuste kujunemisest laiemalt.
mõte oli kantud dilemmadest, mis teki- Teema oli avatud läbi vastava võrdlusvad valitsemisotsuste langetamisel.
uuringu andmete ning pani sügavalt

Konverentsipäeva teine pool oli sisustatud rühmatööga ühiste väärtuste
kaardistamiseks. Grupis kõnelesime
valitud põhiväärtuste üle Viljandi linna
kontekstis, aga ka laiemalt.

Tulevase aasta konverents on järjekorralt kaheksas. Esimesed mõtted
tulevase konverentsi temaatika osas
sündisid juba selle konverentsi tee- ja
kohvilauas.
Viljandi Gümnaasiumi noored kõnelesid mõtlema eestlaste väärtushoiakutest
Ülle Luisk,
noorteklubi ProConsensio heategevus- tervikuna.
korraldaja ja osaleja
likest ettevõtmistest läbi väärtuste pris- Ettekannete järgne paneeldiskussioon

Annetus annab kogudusele
võimaluse kasvada!

PÄIKESELAULUD KÕLASID TAAS
Nagu juba tavaks saanud, kutsus
Viljandi Jaani kogudus ka sel sügisel
lapsi ja noori omaloomingulisi laule
kirjutama ja esitama. Viies vanuserühmas alates 1. klassi õpilastest kuni
25-aastaste noorteni osales 9. novembril meie kiriku kaitsepühakule
Frantsiskusele pühendatud omaloominguliste laulude konkursil “Päikeselaul” 20 noort autorit 22 lauluga.

võidulooks tunnistati
Adena Antoni loodud
laul
„Aeg
maha“
aktuaalse teema hea
ja tabava kajastamise eest.
Noorte vanuserühmas osales konkursil
ainsana Marta Pedosk Pilistverest lauluga „Olemine“. Zhürii pidas laulu
esiletõstmise ja auhinna vääriliseks,
tunnustades noort loojat esimese hästi
Eelnevatel Päikeselaulu konkurssidel õnnestunud loo eest.
on latt päris kõrgele tõstetud ning ka Konkursi peavõidu pälvis Viljandi keskseekord võis rõõmustada hoole ja linna kooli 8. klassi õpilane Marleen
pühendumisega loodud laulude üle. Kuusik, kelle laul “Tee elus pööre uus”
Esitatud laul pidi olema eesti keeles ja oli väga hea sõnumiga ning autor esinii sõnad kui viis omalooming.
tas laulu ise, tehes seda suurepäraIdeedest lastel puudust ei ole: laulu- selt koos Hanna Anett Peieli, Hannades räägiti loodusest ja loodust, Stiina Torniuse, Katrina Merily ja õpeaastaaegadest, rõõmust, ootusest, ko- taja Maarika Reimandiga. Peavõiduga
dust, igatsusest... Lauludes oli huu- kaasnes Pärimusmuusika Keskuse
morit, huvitavaid riime ja leidlikkust. poolt välja pandud pärimusmuusika
Esituses andsid palju juurde ka saate- festivali päevapass kahele.
pillid, mida mängisid nii lugude autorid Lisaks Viljandi maakonna õpilastele
kui nende sõbrad ja juhendajad.
osales seekordsel konkursil lapsi ka
Noorte laulud keskendusid rohkem Tartust, enamus neist Külliki Levini
eksistentsiaalsetele küsimustele ja laulustuudiost “Külliki lauluaed”. Need
päevakajalisusele. Noored käsitlesid lapsed paistsid eriliselt silma just
ausalt ja siiralt endal südamel olevaid kindla ja veenva esinemisega.
teemasid ning õpetasid hindama erilisi Lisaks preemiatele anti välja Anu Rööhetki.
meli, Kristiina Ehini ja Margus PõldZhürii koosseisu kuulusid Kristiina Ehin sepa nimelised preemiad. Püha Frant(esinaine), Margus Põldsepp, Anu siskuse preemia pälvis selle konkursi
Röömel, Marge Loik, Ülle Luisk ja kõige viljakam laululooja Agatha Dooni
Marko Tiitus. Igas vanusegrupis Murro, kes osales konkursil nelja
kuulutati välja võidulugu ning jagati ka lauluga.
eripreemiaid.
1.-6. klassi vanuserühma nooremas
ast-mes vääris võidu Kertu Soometsa
laul „Kaks tähte“. Sama vanuserühma
vanemas astmes võitis Katrina Merily
Reimandi laul „Ootus“.
7.-9. klasside arvestuses kuulus võit
laulule „Kevadine aeg“, autor Maali
Kukk, 10.-12. klasside vanuserühma

Käes on advendi- ja jõuluaeg. Koguduses on ees rõõmsad ja ka pingelised
päevad – jumalateenistused, kontserdid, koolide ja lasteaedade jõulukirikud,
eakate jõululõuna. See kõik eeldab
sooja ja puhast kirikut.
Tahame oma töötegijatele maksta õigeaegselt palgad ning teha väikese jõulukingitusegi. Uue aasta alguses kutsub
juhatus tänulõunale meie vabatahtlikud
töötegijad ja püsiannetajad. Ees seisab
uue projekti käivitamine Lastemajas,
millega hakkame pakkuma Viljandis
kristlikku ja vanemlust toetavat lapsehoiuteenust. See kõik saab sündida vaid
siis, kui koguduse eelarves on piisavalt
raha, kui oleme endi annetused ära
teinud. Loodame teie heldusele ja hoolivusele.
Tänavu ootab koguduse nõukogu annetusi
320 liikmesannetajalt 18 000 eurot. See ei
ole lihtsalt statistiline eesmärk, vaid on
otseselt seotud meie koguduse igapäevase
töö tagamise ja ka uute algatustega evangeeliumi kuulutamiseks meie linnas ja
kihelkonnas. Seatud eesmärgist lahutab
meid veel 58 annetajat ja 1947€.

Vaadates seniseid annetusi on koguduse nõukogu seatud eesmärgid meile
jõukohased, kui üheskoos pingutame,
et tuletada oma pereliikmetele või sõpradele meelde koguduse toetamist või
teha ise veel täiendav annetus Jaani
kogudusele.

Paljud koguduseliikmed on meie üleskutseid kuulda võtnud. Suur tänu Mirjamile ja Maiele, kes sügisel on teinud
hulgaliselt telefonikõnesid koguduseliikmetele ning tuletanud neile meelde
annetamise võimalust ja olulisust. Aitäh
kõigile, kes on nendele kõnedele süMirjam Tiitus, damlikult ja sõbralikult reageerinud.
juhiabi
Õnnistagu Jumal iga andi ja annetajat!

Pärast kontserti jäid kõlama head
muljed ja tunnustus kõigile noortele
laululoojatele. Tänusõnad kuuluvad
laste juhendajatele ning Viljandi
Muusikakooli õpetajale Maarika
Reimandile. Laseme ka konkurssidevahelisel ajal loovusel lennata!
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VILJANDI PIKA TÄNA
TÄNAVA
VA LAPSED
Jaani koguduse hoone Pikk tn 10 on
juba aastate eest pühendatud lastele.
Peale pühapäevakoolitundide ümberkolimist kiriku keldrisaali leidis maja
korrastamine ja sisseseadmine aset
mõned aastad tagasi, mil hoonet üüris
lapsehoiuteenust pakkunud erafirma
“Kukeräädsik”.
Aasta 2013 kevadest kuni aasta lõpuni
andis kogudus Pikk tn 10 hoone projekti
„Lapsed hoitud, töö leitud!“ kasutusse.
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning viiakse ellu EELK
Konsistooriumi kaudu; koordinaatoriks
on Anne-Ly Ütsik. Lapsed leiti kiiresti,
tublid lapsehoidjad ka, linna sotsiaalosakond oli toeks. See töö on projektipõhine ja keskendub seatud eesmärkide saavutamisele – perekondade
abistamisele, kus on töötuid lapsevanemaid, et nende hoolduskoormust
kergendades anda võimalus aktiivseks
tööotsinguks. Projekti lõppedes võib
sihtgrupi suunitlus muutuda, ent rahastaja on soovinud, et lapsehoid jätkub
ning pakub tuge kogukonna paremal
toimetulekul. Järelikult on oodata jätkuprojekti.
Jätkuprojekt sai esitatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu, kes kasutab
veitsi Vabaühenduste Fondi (VÜF),
selleks et toetada Eesti regionaalarengut. VÜFi soov on näha, et edendatakse kogukonnale kasulikke sotsiaalsed teenuseid, mille aluseks on
pikaajaline
koostööleping kohaliku
omavalitusega. EELK Viljandi Jaani

kogudus sai projektide konkursil võimaluse kasutada VÜF vahendeid, selleks
et arendada „Vanemlust toetavat lapsehoiuteenust“ Viljandis ja Viljandimaal.
Pika tänava laste lugu läheb edasi.
Vanemlust toetav lapsehoiuteenus on
kogu perekonnale suunatud töö, mis
ühelt poolt võimaldab lastele päevahoidu nädala sees, teiselt poolt võtab
lapsed ja lapsevanemad kaasa koguduse elurütmi. Pikk tn 10 ning kirik ja
koguduseruumid saavad tegevusi täis.
Ühenduses koguduse laste-, pere- ja
hingehoiutööga toetatakse peresid –
laste lapseksolemist ja lapsevanemate
vanemaksolemist tervikliku ja tugeva
perekonna suunas. See tähendab suures plaanis perede toetamist vanemlike
oskuste arendamisel, väärtustele rajatud uue põlvkonna kasvatamist, aga ka
kogudusliku ja kogukondliku elu aktiviseerumist Viljandimaal.

ettevõtmistel, koolitustel, laagrites,
eelkõige kiriku- ja riigipühade
tähistamisel,
c) vanemluse toetamine ja vanemlike
oskuste arendamine toimub koguduse hingehoiu- ja nõustamissüsteemi kaudu.

Kogudusele on abiks selles töös mitmed partnerid: lisaks Viljandi linnale
tulevad appi Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Töötukassa Viljandimaa osakond, EELK Konsistooriumi Diakooniaja ühiskonnatöö talitus, Diakonissen
Mutterhaus St. Chrischona veitsis, Lahti
Salpausselä sõpruskogudus Soomes,
Kuidas me seda teeme? Projekti Viljandi praostkonna kogudused.
vahendite toel arendatakse avalikku
teenust tegevusloa alusel ja koos linnaga. Lapsehoiuteenus on tasuline, hoidu võetakse vastu kuni 10 last, hoid
toimub 5 päeva nädalas. Et teenuse
eest tasumine oleks lapsevanemale
Ingmar Kurg
jõukohane, arvestatakse omavalituse
projektijuht
toetussüsteemiga, mida saab lapsevanem kasutada isikliku avalduse esita- Teoloogiadoktor, EMK Teoloogilise Seminari
misel. Kogudus omalt poolt annab lisa: süstemaatilise teoloogia dotsent, EELK
a) lapsehoiu päevaseid tegevusi rikas- Usuteaduse Instituudi diakoonia,
oikumeenika ja misjoniteaduse õppejõud,
tatakse didaktiliste vahenditega,
b) lastele ja lapsevanematele paku- EELK Konsistooriumi Diakoonia- ja
ühiskonnatöö talituse programmijuht
takse võimalust osaleda koguduse

VILJANDI LINNA JUHIV
JUHIVAD
AD KA MEIE KOGUDUSE INIMESED

20. oktoobril 2013 toimunud kohaliku omavalitsuse valimistel osalesid mitmed Viljandi
Jaani koguduse juhid, töötegijad ja liikmed.
Valimistel saadud usalduse toel osalevad
linnajuhtimises järgmisel valimisperioodil:

 Koguduse nõukogu liige ning laste-, noor-

te- ja peretöö toimkonna aseesimees Ülle
Luisk on linnavolikogu liige ja majanduskomisjoni esimees
 Koguduse liige Kristjan Mändmaa on
linnavolikogu liige ja hariduskomisjoni
 Koguduse liige Ando Kiviberg on Viljandi
esimees
linnapea,
 Koguduse nõukogu ning laste-, noorte- ja
 Koguduse õpetaja Marko Tiitus on
peretöö toimkonna liige Silvia Soro on
linnavolikogu liige ja kultuurikomisjoni
volikogu kultuurikomisjoni liige
aseesimees,
Aja Lehe toimetus tänab kõiki, kes valimistel
 Koguduse juhatuse esimees Tarmo
Loodus on linnavolikogu liige ning Isamaa toetasid Jaani koguduse liikmeid, ning soovib valitutele uues ametis tarkust, õnnistust,
ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees,

koostöömeelt ning julgust olla linnajuhtimises Kristuse kiriku esindajad ning juhinduda
otsustes ja tegudes Tema sõnast.
Oleme rõõmsad, et meie kogudus on oma
liikmete kaudu aktiivselt osalemas ja
vastutust võtmas kogukonna arengu ja
käekäigu eest. Samas loodame, et ka kiriku
ja koguduste mured ja rõõmud paistavad
linnajuhtimises rohkem silma ja mõnedki
valupunktid saavad mõistliku lahenduse.
Aidaku Jumal meid olla maa soolaks ja
maailma valguseks, nagu Kristus ise meid
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DIAKOONIATOIMKONNAST JA PÄRIMUSEST
Diakooniatoimkonnas liigub toimetamine
tavapärases rütmis. Oleme sel aastal
kaheksakesi: Ebe, Ilmi, Kaie, Karl, Maarika, Raja, Tiina ja allakirjutanu.

Sel hooajal tegeleme ka eakate küsitlusega,
et täpsustada eakate andmeid ja selgitada
välja nende vajadusi, ootusi kirikule ning
võimalusi kogudusetöös kaasalöömiseks.
Traditsiooniliselt peame oma koguduse ea- Küsimuslehtede täitmine on viinud väga
kaid sünnipäevalapsi meeles: käime ko- põnevate vestlusteni ning huvitavate
dudes neid õnnitlemas (õpetaja Marko eluseikade meenutamiseni.
külastab juubilare) ja kutsume neid ka ea- Siit kasvab välja minu jõulumõte ja jõukate pärastlõunatele. Eakate pärastlõunad, lusoov selleks pühadeajaks. Kui me saame
mille korraldamist koordineerib Mirjam, an- jõulude ajal oma peredega kokku, siis lisaks
nab võimaluse tulla iga kuu teisel teisipäeval jõuluroogadele ja kingituste vahetamisele
kirikusse, istuda laua ümber, maitsta head- võiksime me võtta aega üksteisele huvitaparemat ning kuulata külalist ning temaga vate lugude rääkimiseks.
erinevatel
teemadel
kaasa
mõelda. Natuke rohkem kui aasta tagasi lõin oma
Sügispoolaastal on eakate pärastlõunatel arvutisse faili pealkirjaga „Ema“. Istusime
külas käinud koguduse õpetaja Marko Tiitus, ühel talveõhtul koos diivanile ja ma palusin
muusik Margus Põldsepp ja Viljandi tal meenutada oma elukäiku ja panin huvitaGümnaasiumi direktriss Ülle Luisk.
vamad seigad kirja. Tema jutustuste kaudu
Detsembrikuus ootame kõiki koguduse eakaid, kes on tasunud eelmisel või sel aastal
liikmesannetuse ja kel vanust 70 ja enam
eakate jõululõunale. Ootame Teid juba kell
12.00 algavale keskpäevapalvusele, et sealt
siis üheskoos suunduda alla keldrisaali
jõulurooga maitsma. Muusikaga on lubanud
meid kostitama tulla Cätlin ja Marko Mägi.
Jõululõuna sponsoreerimise eest oleme
tänulikud OÜ Vestmanile.

Lõppemas on pärimusaasta, mis juhtis
tähelepanu põlvelt-põlvele edasi antavale
teadmisele-tarkusele-traditsioonile. Kui meil
ei ole enam ema-isa, kellele küsimusi esitada, siis on meil võib-olla mõni vanaonu, tädi, kes mäletavad. Kui me oleme ise
vanaemad-vanaisad, siis on meil võimalik
mõni meenutus laste ja lastelaste jaoks kirja
panna. Alati ei pea ju ka kirjutama –
tänapäeva uue põlvkonna telefone saab ju
kasutada ka diktofonidena. Eriti kaval on
meelitada vanavanemad rääkima ja kogemata telefon „lindistama unustada“ - see
võtab
rääkijalt
asjatut
hakkas ema sünniküla, kus ma aastaid olen
stressi
vähemaks.
„maal käinud“, elama: praeguseks tühjaks
jäänud majapidamised said elanikud, kiviSoovin meile nendeks
hunnik tee ääres muutus masinakuuriks,
pühadeks aega üksteise
praegu võsastunud endisel karjamaal sõid
jaoks, üksteise kuulamise
lehm Musti ja hobune Miira. Kahjuks
jaoks ning aega üksteise
jõudsime emaga ainult tema leeripäevani,
eludest osasaamise jaoks.
sest teised ja „tähtsamad“ asjad tulid vahele.
Enna Audova,
Aga ma soovin endale jõuluks aega ja
diakonniatöö toimkonna
võimalust see arvutifail uuesti lahti teha,
esimees

NOORTEÕHTUTE TORE ALGUS
Ajal, mil koguduse nõukogu käesoleval
suvel Männimäe külalistemajas tulevikuplaanide osas aru pidas, sündis üks idee,
mis sai alul väljaöeldud üsna ettevaatlikult,
kuid siiski lootusrikkalt. Nimelt, mis oleks, kui
katsuks peale mõningast pausi taas
alustada koguduse noortetööga.
Vajadus noortega eraldi tegeleda on kasvanud ühelt poolt seetõttu, et pühapäevase
lastekiriku tegevusest välja kasvanud noortel
oleks jätkamise võimalus oma vanusekaaslastega ning teisalt on Viljandi Gümnaasiumis noori, kellele oleks mõistlik pakkuda
kiriku kaudu ühistegevuse võimalusi.
Noorteõhtud on mõeldud kõigile kristlikust
maailmavaatest huvitatud gümnaasiumi,
progümnaasiumi, kutsekeskkooli ja kultuuriakadeemia õpilastele, kes tahavad koos
arutleda noorte jaoks olulistel teemadel ning
leida selle kaudu uusi sõpru ja mõttekaaslasi.
Noorteõhtutel käsitletakse üheskoos noorte
endi jaoks olulisi teemasid. See tähendab, et
noored ise valivadki, milliseid teemasid ja
tegevusi nad noorteõhtutel teha sooviksid,
koos kuulatakse muusikat ja lauldakse.
Tulevikus on kavas ka kohtumised teiste

ema kuulata ja talletada, kuidas oli maal
pärit tütarlapse elu nõukaaegses Tallinnas
ning millised eluseigad on vorminud temast
selle inimese, keda ma praegu tunnen ja
austan.

koguduste noortega.
Tänaseks on toimunud kaks noorteõhtut.
Esimesel kohtumisel 17. oktoobril osales 8
noort Viljandi Gümnaasiumist ning ühises
arutelus said valitud teemad, mis võiksid
tulevikus olla noorteõhtute sisuks. Ühise
arutelu järel laulsime ja jäime õpetaja Marko
juhatusel mõttesse tänulikkuse üle.
21. novembril toimus teine noorteõhtu. Seekordne teema oli sõltuvusained ja nendest
hoidumine. Vaatasime koos noortele suunatud filmi „Mõtteaine“ ning arutlesime selle
üle, millele toetuda endaks jäämisel ja
enesekindluse saavutamisel. Teema oli
aktuaalne. Diskussiooni osalenud noortega
vedasid Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid
Elis Ramst ja Madli Must. Hea meel oli selle
üle, et osalejana oli lisandunud Viljandi
Jakobsoni kooli noor.
Tagasiside
noorteõhtutele
on
olnud
positiivne. Tänan südamest kõiki noorteõhtute käivitamisele ja toimumisele kaasa
aidanud koguduse liikmeid: Enna Audovat,
Kalmer Liimetsa, Marko ja Mirjam Tiitust.
Ülle Luisk,
Noorteõhtute eestvedaja

Palju õnne suure tunnustuse puhul!
ÜLLE LUISK — Aasta Haridusjuht 2013

Aasta Haridusjuhi 2013 nimetus antakse tunnustusena inimesele,
kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on aasta
jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt haridusasutuse arengut. Tiitlile esitati 29 kandidaati.
Meil on hea meel, et Ülle tegemisi Viljandi Gümnaasiumis ja
laiemaltki on pärjatud sellise auhinnaga. ÕNNITLEME!

JUHATUSEST
Viljandi
Jaani
koguduse
juhatuse
oktoobrikuu koosolekul olid arutamiseks
ikka ja jälle koguduse majandustegevus ja
annetused.
Juhatus otsib lahendusi kikriku paremaks
soojustamiseks ja küttekulude kokkuhoiuks. Üle tuleb vaadata kogu ventilatsiooni- ja küttesüsteem. Soojasõlme
saime tänu Viljandi kutsekoolile korda. Ka
käärkamber on pärast remonti tunduvalt
soojem. Konkreetsete soojustuslahendusteni me veel ei jõudnud, vajalik on pidada
ventilatsioonispetsialistidega nõu. Juhatus
otsustas teha ka akende puhastamisetoppimise talgud (tänaseks tehtud, tänud
osalejatele!).
Arutasime annetuste kogumist. Püsiannetajate hulk võiks olla suurem, juhiabil ja
õpetajal tuleb inimesi innustada, et nad
hakkaksid püsiaanetajateks. Kindlasti tuleb kirikus üle vaadata ja korrastada annetuste kogumise viisid. Jumalateenistus- ja
muusikaelu toimkonnalt ootame ettepanekut palveküünalde mõistlikumaks paigutuseks. Küünalde alus tuleb tellida.
Kinnitasime kiriklike talituste ja kontsertide
annetuste määrad. Need peab heaks kiitma koguduse nõukogu.
Arutasime ka Viljandi Jaani ja Pauluse
koguduste juhatuste ühiskoosoleku kokkukutsumist. Tänaseks on see toimunud ja
koostöö planeerimine jätkub uuel aastal.
Arutasime ka majandustoimkonna moodustamise põhimõtteid. Loodame, et uuel
aastal me sellegi toimkonna sisuliselt
käima saame.
Tarmo Loodus,
juhatuse esimees
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Tänapäeva liberaalses ja pidetus
maailmas igatseb inimene millegi
kindla järele…
Intervjuu Marko Mägiga
Aja Lehet jätkab persoonilugude sarja koguduse liikmetega. Tänavu on ilmunud intervjuud Mirjam Tiituse, Karl Luhti
ja Marko Tiitusega. Aja Lehe
jõulunumbris
räägib endast
muusik ja pedagoog Marko
Mägi, kes valiti 2013. aasta
jaanuaris koguduse nõukogu ja
juhatuse liikmeks.
Marko Mägi, kes Sa oled?
Ennekõike olen ma pereisa – kõige
puhul, mis ma teen või tegemata
jätan, on mõõdupuuks selle mõju
perele. Mul on tore abikaasa ja
kolm sama toredat last.
Järgmiseks olen pedagoog. Töötan
Viljandi muusikakoolis õppealajuhatajana ja
Kultuuriakadeemias
õpetan
muusikateooriat. Alles seejärel tunnen ennast
muusikuna,
kes
mängib
mõnes
erinevas ansamblis
ja projektis saksofoni. Aga tegelikult on
kõik
need
kolm
identiteeti läbipõimunud, sest kuna
mu abikaasa Cätlin Mägi (Jaago)
on samuti muusik ja akadeemia
õppejõud, siis meie peres ei kehti
reegel: hoida töö ja eraelu lahus.
Meile endile meeldib see — kogu
aeg on huvitav.

11/203

OLEN PEREISA,
SIIS ÕPETAJA
JA PILLIMEES

pühenduvad, elavad väga kenasti.
Minu kirg on rohkem õpetamine,
eriti veel õpetajate õpetamine.
Öeldakse ka ju, et kes asja ennast
ei oska, see hakkab õpetama ja
kui seda ka ei oska, siis õpetad
õpetajaid.
Aga kui tõsisemalt
rääkida, siis oleme
Eestis muusikaharidusega jõudnud
väga
keerulisse
seisu. Pikemalt selgitamata võib öelda, et ainuke tõenäoline tee, mis
meid ees ootab, on
sarnane Lääne-Euroopa riikidele.
Seal õpetab muusikakooli õpetaja
nädalas 40-60 last pilli mängima ja
teenib selle eest 3000 eurot, mitte
nagu meil Eestis, et õpetad 12 õpilast ja palk on alla 600 euro. Aga
kuidas need reformid kõik niimoodi
Mida tähendab Sinu jaoks ellu viia, et inimesed hammasmuusika - pillimäng, õpeta- rataste vahele ei jääks – need ongi
mine, muusikahariduse korral- teemad, millega ma tegelen.
damine?
Selle üle juurdlen ise
tihti – tänapäeval on nii
enesestmõistetav,
et
muusikalise kõrgharidusega ehk siis professionaalne muusik peab
saama riigilt sellist toetust, et ta saaks muusikat teha ja selle eest
veel leiva lauale ka. Kui
nii ei lähe, siis kuulen
kolleegidelt, et riik ei
hinda kultuuriinimesi.
Kuidas Sa puhkad? Mida teed
Tegelikult ju ei ole kunagi varem vabal ajal?
Eestis kultuurivaldkonna inimesed Puhkan koos raamatuga pikali voonii hästi elanud kui praegu, aga dis või siis joostes. Tuleb tunnistasellist asja ei tohi kõva häälega da, et tihti ka diivanil teleka ees.
ütelda. Kes jäägitult muusikale Mulle meeldib pikemaid otsi joosta,

poolmaraton on praegu minu tase.
Käime koos abikaasaga erinevatel
rahvajooksudel ja paneme ennast
proovile. Loodan kunagi ka täispika
maratoni ära joosta.
Sinu tee Jumala ja kiriku
juurde?
See tee on olnud keeruline, nagu
tõenäoliselt paljudel meist. Sattusin sellises õrnas eas – 15 aastasena Pärnu Eliisabeti koguduse kammerkoori laulma ja seal saime
suurteks sõpradeks tollase õpetaja
Andres Põdra poja ThomasAndreasega. Olime sellised hipid ja
ujusime teiste noortega võrreldes
pisut vastuvoolu. Lugesime Andres
Põdra riiulilt käsitsi trükitud Uku
Masingu esseid, käisime külas
Gunnar Aarmal ja Elmar Salumaal.
Eks me olime endast heal arvamusel ka. Tegime isegi Genialistide Ühingu – ilmselt tundsime, et
meis on geeniused peidus. Päris
naljakas on sellele tagantjärgi
mõelda.
Aga ometi midagi olulist sai sel ajal
juba selgeks. Vähemalt see,
et siin ilmas on midagi enamat kui see, mida me silmaga näeme. Ja siis hakkas see
keeruline tõusude ja mõõnadega teekond, otsides tõde ja
siis vahel ka tõele lähemale
jõudes püüdes jällegi tõde
unustada, et see ei segaks
noore inimese uljast elu.
Mingi rahu olen tänaseks
eneses leidnud.
Olen aru saanud, et paljudele
küsimustele ei olegi üheseid vastuseid – need küsimused ongi selleks, et me usuks, mitte ei teaks.
Ja usk on palju olulisem, kui
teadmine, sest ta jätab ruumi
vabale tahtele.
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Kes on Sinu eeskujud ja
õpetajad – muusikas, kirikus,
elus üldse?
Ma olen inimene, kes vajab iidoleid ja eeskujusid, kelle järgi on
ki n dl am j a j u l g e m mi n n a .
Õpetajatest tahan mainida Mart
Jaansoni, kes
oli mu õpetaja Elleri-kooli
päevil Tartus.
Tema distsiplineeritus ja
intellektuaalsus olid muljetavaldavad,
nii et tundsin
ennast sellise
pehme
ja
tahtejõuetuna. Palju mõju on avaldanud ka Einar Laigna, keda ma
15 aastat tagasi kriitikavabalt kuulasin ja lugesin. Siiani on ta oma
kirglikkuses ja vastuolulisuses
väga huvitav, aga mõned seisukohad tunduvad muidugi rohkem kui
kahtlased, liiga mustvalged.

Viimasel ajal kuulan ja loen palju
Toomas Pauli. Eeskujusid on olnud
erinevatel aegadel erinevaid ja
palju. Huvitav on aga see, et kõik
mu eeskujud on religioossed inimesed. Ju siis on minus mingi tung
religiooni ja Jumala poole.
Millisena näed Viljandi Jaani
kogudust, mis on meie tugevused ja nõrkused? Mida tahad
arendada või muuta?
Kuigi
olen
endalegi ootamatult juba
Jaani
koguduse juhatusse sattunud,
siis
tunnen
ennast
veel
uue ja natuke
võõrana.
Suurima tugevusena
tunduvad koguduse
ak-

tiivsed liikmed ja töötegijad – tagasihoidlik,
aga
jäägitult
pühendunud Mirjam Tiitus, jõuline
ja aktiivne juhatuse esimees Tarmo Loodus, meeletult kirglik improvisaator Kalev Rajangu jne...
Oluline tugevus on ka see, et meie
kogudusel on õpetaja, kes näib
mulle väga targa ja autoriteetse
tegijana mitte ainult meie
koguduses, vaid kogu EELK-s.
Nõrkuseks on samuti inimesed,
õigemini nende puudumine. Aktiivseid keskealisi või noori inimesi on vähe. Inimestele
väljaspool kirikut, kellega ma
igapäevaselt suhtlen, tundub
luterlik kirik igav. Kõik räägivad
joogast ja meditatsioonist, aga
samas on iseendaga väga puntras.
Seoses koguduse eluga tahaksin
arendada ja muuta alustuseks
iseennast. Teine unistus olekski, et
suudaks oma sõpru või ka
tudengeid natuke rohkem kiriku
tegemiste vastu huvi tundma panna. Siis laheneks paljud muud
probleemid ka – nende inimeste
endiga ja ka kirikuga. Moodsalt
öeldes – win-win projekt.
Mis on Sinu arvates kiriku ja
koguduse
kõige
olulisemad
ülesanded praeguses ajas?
Kiriku jaoks oleks olulisim
ülesanne ennast ühiskonnas rohkem positsioneerida. Võibolla
peaks EELK olema palju konservatiivsem kui praegu, nii oma seisukohavõttudes ühiskondlikel
teemadel kui
ka teoloogilistes
küsmustes. Äkki tänapäeva liberaalses ja pidetus maailmas on inimestel
igatsus
millegi
traditsioonilise ja kindla
järgi. Aga kes
seda
täpselt
teab.

Sinu
jõulusoov
Aja
Lehe
lugejatele?
Soovin kõigile, ennekõike iseendale, et suudaksime olla üle
erimeelsustest…
Et hoolimata erisustest ei kaoks
austus ja lugupidamine üksteise
vastu. Siis jääb ruumi ka armastusele.

Mina usun …
Piibli- ja palvering Jaani kirikus
kaks korda kuus
teisipäeviti kell 18.30-20
10.12
14.01
28.01
11.02
25.02
11.03

25.03
8.04
Konkreetsemalt meie koguduse 22.04
jaoks oleks oluline püüda jätkuvalt 6.05
teha aktiivsemat koostööd Pauluse 20.05

kogudusega. See on eestlaste puhul tüüpiline ka väljaspool kirikut –
igaüks ajab oma asja ja ühtekokku
ajavad kõik väikest asja. Selles
osas on meil palju juutidelt õppida.

Jumal, maailma Looja
Jumal, meie Isa
Jeesus, Jumal ja inimene
Neitsi Maarja ja Jumalaema
Jeesuse kannatus ja surm
Jeesuse ülestõusmine ja
taevassevõtmine
Jeesuse taastulek
Püha Vaim
Kirik ja pühade osadus
Pattude andeksand
Ülestõusmine ja igavene elu

Kell 18 on kirikus vesper (õhtupalvus), piibli
- ja palveringi tulijad on kutsutud osalema.
Piibli- ja palveringi ülesehitus: tee-kohv ja
suupisted, laulmine, teemakäsitlus, arutelu,
palveosadus.

Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
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RISTITUD
06.10.2013
‘

MARTA ANDRESEN
Ene ja Andrese tütar.
Ristivanemad Karolina ja
Kaarel Antons
Ajast igavikku on lahkunud
ja maetud kristlikult

HELVI SAUGA
(29.06.1930-03.10.2013)

Maetud 12.oktoobril
Viljandi Vanale kalmistule

KANTSELEI ON
LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45

ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
T ja N kell 13-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 17-18
või kokkuleppel
õpetajaga
Kantselei on pühade ajal
suletud ja õpetaja kõnetunde ei toimu:
24., 25., 26. detsembril ja
1., 2. jaanuaril
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
a/a 100 220 503 960 04 SEB,
a/a 221 057 689 936 Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õpetaja Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam
Tiitus, Karl Mihkel Loodus
Kaastööd palume saata juhiabile

TÄNAME NOVEMBRIKUU
LIIKMEANNETAJAID
Raili Meri, Andra ja Keir Tetsmann, Made Kello, Helve
Hunt, Alvar Lepp, Eva ja Tarmo Loodus, Anneli, Mati
ja Liis Männamaa, Vaiki Talts, Tiina Leiaru, Tiina
Vilberg, Salme Annus, Vaike Zalõbina, Evija LeiaruKuldsaar ja Marko Kuldsaar, Hevel Sarv, Tiia Sülla,
Heli Saamer, Kätlin Juuram, Irma Väre, Janek Kink,
Jelena Pärle, Kaidi ja Enn Kullama, Maie Tavaste,
Jaanika Hund, Kristi Kerner, Maido ja Garmen
Martsik, Kea Lätte, Malle Pisarev, Angela LeiaruIndriko ja Inno Indriko, Raul Alliksaar, Irina Vares,
Marge Salujärv, Raina Luhakooder, Käty Zujev,
Kristel Oha, Kadri Kessa, Eda Aas, Katrin ja Heino
Thomson, Tiiu Luht, Heldi ja Külli Soobik, Hele-Mall
Kiviste, Kalju Mirka, Kalev Kotsar, Annely Vaarik,
Timo Kallas, Keida ja Indrek Tirmaste, Marko Tiitus,
Kalle Küttis, Margus Põldsepp, Enna ja Uku Audova,
Külli ja Viktor Joonson, Sailo Lamsoo, Tiiu Soesoo,
Heino Laagus, Leili Visnap, Marko Mägi, Linda Aru,
Ene Kirotar, Eda Meidla, Hilda Kaljula, Mikk Kard, IiviReet Männik, Kalle ja Tiia Kadalipp, Laine, Evi ja Avo
Tamm, Malle Liivak, Anneli Vassar, Tiiu Lätte, Aare
Ansmitt, Marje Kask.

Õnnistust teile, head annetajad!

TÄNUD VABATAHTLIKELE!

Isadepäeva ja advendi peremissa: Minna Ilmaniemi, Hevel Sarv, Tiina Vilberg, Merilyn Mets, Mirjam
Tiitus, Silvia Soro, Malle Pisarev, Kalmer Liimets, Ülle
Luisk, Enna ja Uku Audova
Päikeselaulu konkurss: Ülle Luisk, Hevel Sarv,
Minna Ilmaniemi, Marko Mägi, Silvia Soro, Malle
Pisarev, Kaie Orgo, Maie Kasvandik, Marko ja Mirjam
Tiitus
Eakate pärastlõuna: Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo,
Aino Mäemees, Ebe Meiesaar
Leeriaastapäeva lõunasöögilaud: Kaie Orgo, Enna
Audova, Tiina Vilberg, Raja Aardevälja, Maie
Kasvandik, Ilmi Kard, Maarika Sibrits, Ebe Meiesaar
Kiriku koristamine: Hele-Mall Kiviste, Kairi Kajo,
Fatme Kleban, Raja Aardevälja
Suur tänu hoole ja armastuse eest!

Täname jumalateenistustel annetanuid:
3.11 missal osales 34 inimest, tolmuimeja
soetamiseks annetati 31,07€
10.11 missal osales 46 inimest, koguduse töö
heaks annetati 57,43€
17.11 missal osales 78 inimest, leeritöö heaks
annetati 124,54€
24.11 missal osales 46 inimest, advendi- ja
jõuluaja jumalateenistuste heaks
annetati 44,02€
Tänud lahke südame eest!

Ajaleht Eesti Kirik

Kuni 15. detsembrini saab
ajalehte Eesti Kirik tellida
koguduse kaudu
soodsamalt:
Kui on vähemalt 5 aastatellimust,
on hind ühe tellimuse kohta 27€.
Palume soovist teada anda
juhiabile kuni 12. detsembrini

LASTEHOID TÖÖTUTE
PEREDELE
Projekti „Lapsed hoitud, töö leitud“
raames on töötutel vanematel
võimalus aasta lõpuni tuua
oma laps(ed)

Jaani koguduse tasuta
lastehoidu.
Lastehoid võimaldab vanematel käia
koolitustel ning tööd otsida.
Kui teate peresid, kellele võiks abi olla
lastehoiust, võtke julgelt ühendust
projektijuhi Anne-Ly Ütsikuga
tel 502 8617, e-post: annely@vykk.vil.ee

