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“Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Mt 5:9)

7:47 põhimõte

Vaade Mount Everestile

Algus „Rahutegija“ eelmises numbris 
(nr 12, september 2009)

Kas võib olla, et meil on jäänud midagi 
tegemata? Kas võib olla, et esimene samm 
armastuse teel pole mitte nende, vaid Tema 
poole? Kas võib olla, et võti armastuse 
juurde on esmalt armastuse vastuvõtmine? 
„Me armastame, sest tema on meid enne 
armastanud.” (1 Jh 4:19)

Kas igatsed olla armastavam? Alusta 
sellest, et nõustud olema laps, keda süda-
mest armastatakse. „Võtke nüüd Jumal 
eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige 
armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud.“ (Ef 5:1-2)

Kas igatsed õppida andeks andma? Mõtle siis sellele, kuidas sulle on andeks antud. „Olge üksteise vastu lahked, halastajad, 
andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ (Ef 4:32).

Kas leiad, et on raske asetada teised esikohale? Mõtle sellele, kuidas Kristus on sind esikohale seadnud. „Kes, olles Jumala 
kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne.“ (Fl 2:6)

Kas vajad enam kannatlikkust? Ammuta Jumala kannatlikkusest. „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad 
seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele-
parandusele.”(2 Pt 3:9)

Kas suuremeelsus on saavutamatu voorus? Siis mõtle sellele, kui helde on olnud Jumal sinu vastu. „Ent Jumal teeb nähta-
vaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.” (Rm 5:8)

Kas sul on on raske sallida tänamatuid sugulasi või tujukaid naabreid? Aga Jumal sallib sind, kui oled samasugune. „Tema 
on helde tänamatute ja kurjade vastu!” (Lk. 6:35)

Kas meie ei suuda niiviisi armastada?
Ei suuda, ilma Jumala abita. Olgu, mõnda aega võib meid saata edu. Me suudame Siimona kombel avada ukse. Aga inim-

suhted vajavad enamat kui viisakaid kombeid. Mõned abikaasad vajavad jalgadepesu. Mõned meie sõbrad vajavad pisarate-
voolu. Meie lapsed vajavad ohtralt armastuse õli pea peale.

Ent kui me pole ise midagi sellist saanud, kuidas suudame siis anda seda teistele? Jumalast lahus on süda „petlikum kui 
kõik muu“. (Jr 17:9) Meis ei ole abielu päästvat armastust. Meie südames ei leidu sõprust säilitavat andumust. Me vajame abi 
väljaspool asuvast allikast. Vereülekannet. Kas tahaksime armastada nii, nagu Jumal armastab? Alustagem siis Jumala 
armastuse vastuvõtmisest.                                                                                                                                         è



2Rahutegija

Algus vt lk 1

Meie, jutlustajad, oleme süüdi esimese sammu astumata 
jätmises. “Armastage üksteist”, käsime kogudusi. “Olge kan-
natlikud, sõbralikud, andeksandvad,” innustame neid. Aga 
õpetada inimesi armastama neile rääkimata, et nad on 
armastatud, on sama, kui paluda neil raha arvelt võtta ilma 
neile omalt poolt rahaülekannet tegemata. Pole ime, et nii 
paljude suhete konto on miinuses. Südames pole piisavat 
armastust. Aga apostel Johannes seab õige järjekorra. Ta 
teeb ülekande enne, kui palub meil raha arvelt võtta. Esmalt 
ülekanne: 

“Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, 
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me 
tema läbi elaksime. Selles on armastus — ei, mitte selles, et 
meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armasta-
nud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pat-
tude eest.” (1 Jh 4:9-10)

Ja siis, olles teinud nii põhjapaneva, valgustava ülekande, 
pöördub Johannes sinu ja minu poole ja palub meil oma 
arvelt raha võtta: “Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on 
armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama 
üksteist.” (1 Jh 4:11)

Armastuse võti on elada armastatuna. See on esimene 
samm, mis inimsuhetes on astumata unustatud. Kas mäletad 
Pauluse palvet “et Kristus usu kaudu elaks teie südameis 
ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses”?  
(Ef. 3:17) Nii nagu puu saab oma toidu maapinnast, saame 
meie oma toidu Isalt. Aga mis siis, kui puu juured ei olegi 
mullapinnas?

Ma mõtlesin selle üle eile, kui viisin välja meie jõulu-
kuuske. See on mu traditsiooniline vaev uue aasta esimesel 
päeval. Ehted maha võtta, puu välja viia ja okkad kokku püh-
kida. Neid on ju tuhandeid! Puu on närtsimas. Tal pole ju juuri. 
Kahe nädala eest istutati see puu metallnõusse. Ja mis sel-
lest nõust välja võetakse...?!

Vanal Siimonal oli sama probleem. Pealtnäha muljetaval-
dav, hästi kaunistatud. Aga kui korra või paar raputad, siis 
närtsib.

Kas tuleb tuttav ette? Kas kokkupuude mõne inimesega 
teeb su hapraks, nõrgaks, viljatuks? Kas sa närtsid kergesti? 
Kui nii, siis ehk on su armastus valel pinnasel? See on ehk 
juurdunud teiste armastusse (mis on muutlik) või sinu 
otsusesse armastada (mis on nõder). Johannes innustab 
meid jääma armastusse, “mis J u m a l a l  on meie vastu”.  
(1 Jh 4:16, autori sõrendus) Tema üksi on meie jõuallikas.

7:47 põhimõte
Paljud käsivad meil armastada. Ainult Jumal annab meile 

selleks jõu.
Me teame, mida Jumal tahab, et me teeksime: “Ja see on 

tema käsk, et me... armastaksime üksteist.” (1 Jh 3:23) Aga 
kuidas me suudame? Kuidas suudame olla sõbralikud sõna-
murdjate vastu? Kuidas suudame olla kannatlikud inimes-
tega, kel on raisakotka leebus ja okassea õrnus? Kuidas 
suudame andestada rahaahneile ja reetureile, keda me 
kohtame, armastame ja kellega abiellume? Kuidas suudame 
armastada nii, nagu armastab Jumal? Me tahame seda. Me 
igatseme seda. Aga kuidas me suudame?

Elades armastatutena. Järgides 7:47 põhimõtet: esmalt 
võta vastu, siis armasta. Kas tahad proovida? Kanname sel-
le põhimõtte “armastuskirjade Mount Everesti” tippu. Roh-
kem kui üks inimene on kiitnud 1. Korintose kirja 13. peatükki 
Piibli parimaks peatükiks. Pole sõnu, mis tabaksid paremini 
armastava inimese südant kui need. Ja pole salme, mis 
tabaksid paremini selle kirjutise südant kui salmid 4-8:

“Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole 
kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei 
otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole 
rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõi-
gega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armas-
tus ei hääbu kunagi.”

Aastaid tagasi soovitas keegi mul ennast proovile panna 
ja asendada selles lõigus sõna “armastus” minu nimega. Nii 
ma tegin ja minust sai valelik. “Max on pika meelega, Max 
hellitab. Max ei ole kade, ei kelgi ega hoople...” Oh, aitab küll! 
Mitte ridagi rohkem! See ei vasta tõele. Max ei hellita. Küsige 
mu naiselt ja lastelt. Max võib olla täielik mühakas. Vaat 
selline on minu probleem. 

Ja aastateks jäigi see minu jaoks selle kirjakoha puhul 
probleemiks. Asetasin lati nii kõrgele, et polnud võimeline 
seda ületama. Mitte keegi pole selleks võimeline. Mitte keegi, 
muidugi välja arvatud Kristus. Kas ei kirjelda see katkend 
hoopis Jumala mõõtmatut armastust? Asendame sõna 
“armastus” Kristuse nimega ja vaatame, kas kõlab 
tõepäraselt.

Jeesus on pika meelega, Jeesus hellitab, Ta ei ole kade, 
ta ei kelgi ega hoople, Ta ei käitu näotult, Ta ei otsi omakasu, 
Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu üle-
kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub 
kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Jeesus ei loobu  
kunagi.

Selle asemel, et lasta sellel kirjakohal meenutada meile 
armastust, mida meie ei suuda sünnitada, las see meenutab 
meile armastust, millele me ei suuda vastu seista — Jumala 
armastust.
               è



Koguduse kroonika asemel avaldab "Rahutegija" seekord 
koguduse õpetaja Mart Jaansoni kui kroonikakirjutaja enda 
kroonika — lühikokkuvõtte tema viibimisest Münsteris 2009. 
aasta sügisel.

Kuidas ma sinna Münsterisse üldse sattusin?
Astusin 2005. aastal Tartu ülikooli Usuteaduskonna dok-

toriõppesse ja jõudsin sealsete nõuete täitmisega 2009. 
aastaks niikaugele, et oli hädasti vaja hakata doktoritöö kir-
jutamisele keskenduma. Töö teema on mul järgmine: "Nikaia-
Konstantinoopoli usutunnistus muusikas Arvo Pärdi loomingu 
näitel". Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus on teaduslik 
nimetus sellelesamale pikemale usutunnistusele ("Meie 
usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva 
ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse..."), mida loeme 
oma kirikus suurtel pühadel. Ladina keeles algab see sõnaga 
Credo ("mina usun") ja ladinakeelsena on seda usutunnistust 
kasutatud sadades missades alates 2. aastatuhande algu-
sest kuni tänapäevani. Seda usutunnistust on kolmes oma 
teoses kasutanud ka eesti kuulsaim helilooja Arvo Pärt. Mina 
kavatsen oma doktoritöös vaadelda esmalt seda, kuidas see 
ladinakeelne tekst sai just selliseks, nagu ta on, ja teiseks 
seda, kuidas seda kasutab Arvo Pärt.

Pärdi muusikast doktoritöö kirjutamiseks pole tarvis 
Eestist kuhugile minna, sest siia on kogunenud piisavalt 
materjali. Aga Credo teksti sünni kohta pole Eestis palju 
olemas. Seepärast otsustasin leida ühe sobiva võimaluse ja 
koha, et keskenduda mõned kuud ainuüksi oma doktoritöö 
kirjutamisele — ehk saab hoo sisse? Taotlesin Sihtasutuse 
Archimedes stipendiumi semestripikkuseks viibimiseks 
Münsteri ülikoolis ja saingi selle.

Nõnda lendasin 28. septembril 2009 Münsteri poole teele 
ja umbes 10 tundi pärast koduukse sulgemist avasin oma 
Münsteri ühiselamu ukse.

KRooniKa
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Algus vt lk 1
Mõned teist janunevad väga sedasorti armastuse järele. 

Need, kes oleksid pidanud teid armastama,  ei teinud seda. 
Need, kes oleksid võinud teid armastada, ei teinud seda. Teid 
jäeti haig-lasse. Jäeti altari ette. Teile jäeti tühi voodi. Jäeti 
murtud süda. Jäeti küsimus: kas keegi mind üldse 
armastab?

Palun kuula taeva vastust. Jumal armastab sind. Isiklikult. 

7:47 põhimõte
Palavalt. Kirglikult. Teised on lubanud,  kuid loobunud. Aga 
Jumal on lubanud ja oma sõna pidanud. Ta armastab sind 
vankumatu armastusega. Ja tema armastus — kui ainult 
lubad — võib täita sind armastusega, mis on andmist väärt.

Tule siis. Tule janusena ja joo seda ülirohkesti.

Max Lucado raamatu “Andmisväärne armastus: elades 
Jumala armastuse tulvas” (A Love Worth Giving: Living in the 
Overflow of God's Love, 2002) soomekeelsest väljaandest 
Antamisen arvoista (Jyväskylä, 2005) tõlkinud Liidia 
Aruväli.

Keskturg ja Püha Lambertuse kirik. 
Foto: LIINA KANGER

Münster on Põhja-Rheini-Westfaali liidumaa keskus ja 
asub Saksamaa lääneküljes, mitte kaugel Hollandi piirist. 
Asutatud on ta juba aastal 793 ja elanud läbi värvika ajaloo. 
Kahe sündmuse poolest on Münster omandanud kindla koha 
lausa kooliõpikutes: esiteks Taasristijate ülestõusu kes-
kusena aastatel 1534–1535 ja teiseks 30-aastase sõja 
lõpetanud Westfaali rahu sõlmimispaigana 1648. aastal. Vana 
hansalinn sai küll II maailmasõjas tugevasti kannatada, kuid 
palju on jõutud ka taastada ning linn näeb oma lugematute 
(peamiselt katoliku) kirikute ja keskaegse keskturuga väga 
ilus välja.                                                                      è
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Rahvusvaheline doktorantide klubi. Foto: LIINA KANGER

Münsteri ülikool, mis määrab suures osas Münsteri täna-
päevase näo, on asutatud palju hiljem kui Tartu ülikool, nimelt 
1780. aastal. Aga täna õpib selles umbes 45000 üliõpilast üle 
kogu maailma ja see ülikool kuulub Saksamaa kolme suurema 
ülikooli hulka.

Linnapildis torkab eelkõige silma jalgrataste eriline roh-
kus, seda kõigil aastaaegadel. Münsterit nimetataksegi 
Saksamaa jalgrattapealinnaks. Akadeemiline õhkkond, jalg-
rataste võim sisepõlemismootorite üle, arvukad pargid ja 
vähene tööstus on muutnud Münsteri väga atraktiivseks 
elukeskkonnaks.

Mina töötasin enamjaolt Münsteri rikkalikes raamatu-
kogudes ja arhiivides, kogudes materjale ja teadmisi nii 
Credo teksti kujunemise kui ka avaldumisvormide kohta. 
Nõnda sattusin ma näiteks Münsteri piiskopkonna arhiivi, kus 
sain umbes kuu aja jooksul oma käega katsuda käsikirjalisi 
kirikuraamatuid ajavahemikust 15.–18. sajand. Raamatu-
kogude ning igasuguste andmepankade rikkust ei jõudnud ma 
ära imestada.

Olulise lisaväärtuse andis mu Münsteri-nädalaile ka 
seltsielu, millesse sattusin üsna ootamatult. Nimelt kohtusin 
naaberühiselamus elava eestlannaga, samuti doktorandiga 
nagu mina, kes organiseeris tasapisi enda ümber rahvus-

Jalgrattauputus pearaamatukogu ees. 
Foto: LIINA KANGER

vahelise doktorantide klubi. Sinna kuulus umbes 5–7 inimest 
— Eestist, Venemaalt, Slovakkiast, Iisraelist, Itaaliast, 
Taiwanilt, vahel ka Hiinast ja Aafrikast. Koos võtsime ette 
igasuguseid toredaid asju ja nõnda kujunes mu Münsteris 
viibimine töö ja vaba aja sünergia tõttu tõeliselt ilusaks ja 
loominguliseks ajaks. Nii et kui ma 22. detsembri õhtul koju 
Märjale jõudsin, olin kindlasti teine inimene — astunud Usu- 
ja inimeseksolemise teel jälle väikese sammu edasi.
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 12. jaanuaril 2010 kell 19.00 toimub Nõo kirikus Aleksander 
Läte 150. sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Esinevad koorid 
Nõost ja Puhjast.
 05.–10. veebruaril 2010 viibib Eestis vend Matthew rahvus-

vaheliselt tuntud oikumeenilisest Taizé kloostrist Prantsusmaal ja 
külastab ka Nõo kogudust. Nimetatud perioodil toimub meie kirikus 
üks Taizé-palvus, millest võtab osa vend Matthew ja meie koguduse 
segakoor ning oodatud on kõik huvilised. Jälgige reklaami ja uurige 
lähemalt meie koguduse organistilt ja koorijuhilt Katre Kruuselt.
 Liikmeannetust 2010. aasta eest (summa vastavalt annetaja 

soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käär-
kambris kui ka pangaülekandega (a/a nr 101 520 060 910 03 SEB 

teated 

Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo 
Valla Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

jumalateenistused ja muud Koguduse üRitused

JAANUAR  2010
Uusaasta jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. 
Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 07. kl 11.00 
P, 14. kl 11.00 
K, 17. kl 18.00 
P, 21. kl 11.00 
K, 24. kl 12.00 
P, 28. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
Jumalateenistus.

VEEBRUAR  2010
R, 01. kl 11.00 
P, 03. kl 11.00 
K, 06. kl 18.00 

P, 10. kl 11.00 
P, 17. kl 11.00 
P, 24. kl 11.00 
P, 31. kl 11.00 

TAIZE-PALVUSED teisipäeval, 05. ja 19. jaanuaril ning 02. ja 16. veebruaril 2010 kell 19.30 kirikus.
Koguduse SEGAKOORI HARJUTUSED neljapäeviti kell 18.00 kiriku käärkambris.
RAAMATURING NÕOS reedeti kell 12.00 kiriku käärkambris.
RAAMATURING MEERI SELTSIMAJAS kuu esimesel reedel kl 14.00.
PIIBLITUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal kolmapäeval kell 12.00.
PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel teisipäeval kell 15.30 (jaanuaris erandina 19. kuupäeval).
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel reedel kell 13.00.
PÜHAPÄEVAKOOL reedeti kell 17.00 Luke külas (Tamsa tee 4–5).
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30.

MAETUD
Uno Kuningas  06.11.09  Rõngu kalmistu
Eduard Luts  01.12.09 Nõo kalmistu
Karl Ülo Kuusik  03.12.09 Tartu Pauluse kalmistu
Aurelie Teder  09.12.09  Nõo kalmistu
Olga Rõugumees  13.12.09 Nõo kalmistu

RISTITUD
Anni Marie Püttsepp 27.12.09 Nõo P. Laurentsiuse kirik

KOGUDUSEGA LIITUNUD     KOGUDUSEST LAHKUNUD
Juhani Püttsepp                  Nele Reial
Aila Utsu-Püttsepp

Ristitud, maetud, Kogudusega liitunud, Kogudusest lahKunud 

pangas, selgitus: “(Nimi) liikmeannetus 2010. aasta eest.”). Neil, kes 
soovivad oma liikmeannetuselt 2011. aastal tulumaksu tagasi saada, 
palume pangaülekande juurde märkida ka oma isikukood, mille 
teatame vajalikul ajal maksuametile. Kes ülekandega annetajaist 
soovib tavapärast maksedokumenti, palun võtke kaasa oma pangaül-
ekande väljavõte ja tulge koguduse kantseleisse.

Eelmises „Rahutegijas“ (nr 12, september 2009) nimetatud 
sünnipäevalaste hulgast on kahjuks välja jäänud Ellen Sööt, kes 
sai 05. oktoobril 85-aastaseks. Soovime Ellenile selle tähtpäeva 
puhul tagantjärgi rohket õnne ja õnnistust!

palume vabandust!
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

JAANUAR
Riina Luik  Nõo  02.01. 61
Aare Ööpik  Tartu  02.01. 52
Markus Pau  Voika  03.01. 22
Armand Jürgenson  Kolga  04.01. 34
Leida Sepp  Nõo  04.01. 83
Reelika Soidla  Meeri  08.01. 24
Rosine-Elfride Unt Vahesaare  09.01. 79
Oliver Orrin  Tartu  13.01. 35
Agnes Laasimer  Nõo  14.01. 60
Katrin Sööt  Elva  15.01. 26
Erna Koger  Luke  18.01. 85
Juhan Valdmaa  Pärnu  18.01. 56
Silver Alttoa  Tartu  21.01. 37
Jane Bigler  Šveits  22.01. 37
Eda Raitar  Tartu  22.01. 76
Aime Ubaleht  Aiamaa  23.01. 89
Margit Keeman  Voika  24.01. 42
Greta Koppel  Tallinn  27.01. 32
Elle Mägi   Elva  27.01. 60
Kärri Toomeos-Orglaan  Tartu   30.01. 35

VEEBRUAR
Marek Toom        Vahesaare 01.02. 34
Ave Sugul  Elva  02.02. 34
Evi Toomits  Nõo  02.02. 74
Valentina Kallas  Luke  04.02. 72

Ehaleid Liivola  Luke  04.02. 79
Salme Ainso  Nõo  05.02. 72
Sirje Kangro  Luke  06.02. 35
Ingmar Laasimer  Nõo  07.02. 60
Elmar Liivak  Luke  07.02. 76
Kadri Koppel  Paide  08.02. 25
Liivia Valgerist  Nõo  08.02. 70
Kadri Jürgenson  Kolga  10.02. 28
Endla Soidla  Meeri  11.02. 88
Endla Laius  Meeri  13.02. 72
Jaanos Malm  Tartu  13.02. 38
Katrin Kask  Nõo  14.02. 35
Heleni Mäe  Põlva  14.02. 26
Aino Rääbis  Luke  16.02. 33
Juhani Püttsepp  Peedu  17.02. 46
Marek Tiits  Tallinn  17.02. 30
Hilja Kits   Luke  18.02. 91
Linda Kopp  Elva  19.02. 82
Helga Oksfort  Kolga  19.02. 76
Koidu Avi  Nõo  21.02. 67
Elmar Mets  Nõo  22.02. 90
Kristina Räkk       Hellenurme 22.02. 37
Indrek Mäe  Põlva  23.02. 28
Malle Sild  Tartu  23.02. 62
Aime Zirk  Nõo  24.02. 77
Merle-Kairit Toom  Vahesaare  24.02. 29
Indrek Soidla  Meeri  27.02. 27
Astrid Luts  Tartu  28.02. 76

palju õnne ja jumala õnnistust teile Kõigile!

sünnipäevad

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus 
Reg nr 80210421, a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Tartu mnt 2, 61601 Nõo, Tartumaa. Tel 745 5195.
Veebilehekülg http://www.eelk.ee/noo

juhatuse esimees  Madis Kanarbik, tel 504  6570

Koguduse õpetaja  Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus), 
5661  1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee 

KontaKt KiRiKuvanem  Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus) 

oRganistid

Katre Kruuse (koorijuht), tel 5560 6678
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

pühapäevaKooli õpetajad

Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550, 745 0797 (kodus)


