SALEMI KUUKIRI
DETSEMBER AD 2012

UNISTUSTE TÄITUMISE AEG
Jõulukuu on unistuste aeg. Üksteise kõrval elavad lapselike ja
täisealiste unistuste maailmad.
Ühtaegu unistatakse asisemaid
ja vaimsemaid väärtusi. Üle kõige ja kõigi unistame siiski õnnelikest suhetest. Jõulude aegu
leidub rohkelt nii õnnelikke kui
õnnetuid – kelle unistused olenevalt suhetest kas täitunud või
täitumata jäänud. Üksteise unistusi tähele pannes võime muuta
maailma õnnelikumaks. Jõuludest võiks saada unistuste täitumise aeg.
Loojalgi on unistus. Tema unistab inimesest. Unistab, et ükski
inimene ei jääks üksi. Inimmaa-

ilma loomisel ta tõdes: “Inimesel
ei ole hea üksi olla.” Üksteisest
võõrandumine on läbi aegade siiski palju üksildust põhjustanud. Inimlik õnnelikkuse
unistus on asendnud õnnetuse
kogemusega. Õnnetus pole niivõrd juhtuv, kuivõrd kujunev
kogemus. Kõige õnnetumaks
teeb suhete puudulikkus. Jumalgi võib õnnetu olla.
Siiski ta unistab edasi. Mitte
unelmate muinaslugu, vaid meid
puudutavat õndsuslugu. Jõululooja mõttemaailmas sünnib see
reaalse ajaloona. Selle järgi tekib
uus ajaarvamine. Jõuluööl saab
tõeks jumalik unistusplaan kogu

inimkonna jaoks: “Ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks
kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes
on Issand Kristus. Ja see on teile
tunnustäheks: te leiate lapsukese
mähitud ja sõimes magavat.”
Jumal-last tunnustähena usus
vastu võttes pole me enam üksi.
See kehtib nii minu kui Sinu
jaoks! „Kõigile, kes tema vastu
võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,“ ütleb Piibel,
„neile, kes usuvad tema nimesse.“
Kogudus on nende inimeste

kogukond, kes elavad usus olevaks jumalikult õnnistavaid ja
inimlikult õnnestavaid suhteid.
Advendi- ja jõulupühade ajal
kogudusega kokku saades tunnistame, et unistuste täitumise
aeg on käes. Jumala- ja inimesearmastuses leitavad suhted
omandavad ülima tähenduse.
Jeesuse nimel elatud elu saab
jõulupühadest
kestlikumaks.
Meid on kutsutud elama igavesti
õnnelikes püsisuhetes.
Meego Remmel

JÕULUPROJEKT VÕNNUS
Piret Talv panustab meie koguduse sotsiaaltöösse. Selle
eestvedajana on tal tähelepanelikkust puudustkannatajate
suhtes, täpselt nagu oma ametiski, peakokana Pääsupesa
lasteaias, kus iga tühi kõht on
justkui tegemata töö.

ligikaudu 30 nime. Iga nime taga
on paljuliikmeline pere või pensionär, kusjuures kõik nendest
pole meie koguduse liikmed.
Jõulude aeg on aga sotsiaaltöö
mõttes ehk kõige kiirem. Seevastu aasta esimeses pooles selliseid
suuri projekte pole olnud.

Piret, millised on olnud meie
koguduse suuremad sotsiaaltöö-alased tegevused alates
möödunud jõuludest?

Kust on abi, mis meie koguduse kaudu jõuab puudustkannatajateni, pärit?

Sotsiaaltöös on aasta lõikes kaks
suuremat sündmust: lõikustänupüha ja jõulud. Möödunud
lõikustänupühaks tõid paljud
koguduseliikmed aiasaadusi ja
annetusi, mis sai laiali jagatud
nimekirja alusel. Info, kellele
kokkutoodud heategevuslik annetus jagada, tuli valdavalt koguduseliikmetelt endilt. Paljud
tõid oma anniga palve, kellele
see toimetada. Lisaks jagasime
ande nendele inimestele, kes on
abivajajate andmebaasis, mille
koostamist alustasin möödunud
aastal. Selles andmebaasis leidub

Abi, mida jagame vajajatele laiali, pärineb valdavalt meie kogudusest. Mõnikord tuleb ette, et
abi saabub ka väljastpoolt, näiteks viimati meie Rootsi sõpruskogudusest Norrköpingist, kust
tuli suur kogus riideid. Järgmiseks aastaks on taotlus esitatud
toiduabi saamiseks ja jagamiseks, mis pärineb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametist (PRIA).
Mida kujutab endast Salemi
selleaastane jõuluprojekt?

Laias laastus võiks seda nimetada koguperejumalateenistuseks,
mis toimub Võnnus, umbes
500-liikmelise elanikuga alevikus, eeldatavalt 4. jaanuaril.
Teenistus, mis on veel planeerimisel, võiks sisaldada midagi
lastele (näidend, mäng vms) ja
vaimulikku osa täiskasvanutele.
See paaritunnine üritus pakuks
laste koolivaheajal neile midagi uut ja põnevat. Lisaks sellele
soovime koguda annetusi sealsetele abivajajatele.
Mina ise näen abivajajatena seal
eelkõige lapsi, kellele võiks projekti käigus jõuda nii praktilise
kui arendava eesmärgiga tarbeid:
lauamänge,
värviraamatuid,
viltpliiatseid,
juturaamatuid,
puslesid, pesemisvahendeid jne.
Usun, et mitmed nendest kingitustest teeksid rõõmu tervele perele ja annaksid vanematele lisavõimaluse midagi toredat koos
lastega teha. Need asjad võivad,
kuid ei pea olema viimase peal
uusimad. Näiteks lauamängudena pakuksid lastele elamuse ka
need, mis on iseenesest müügil
juba aastaid ja aastakümneid –
kas või Tsirkus või Reis ümber
maailma.
Kõik kokkutoodavad asjad
peaksid olema praktilised, mit-

te lihtsalt iluasjad, aga samas
võiksid need olla mingisuguse
väikese lisandi või kaunistusega,
erilised. Sellised, mille ostmist
paljulapselise pere ema ei saa sageli lubada. Kui kingime villased
sokid – need ei pea ju olema
lambavilla värvi hallikad, vaid
võivad olla hoopiski värvilised,
sissekootud mustri või ingliga.
Kui kingime lapsele šampooni
ja dušigeeli, võib poisile mõeldes seal peal olla ju näiteks auto
pilt ja tüdrukule kinkides midagi tüdrukulikku. Lastele on
see väike detail oluline, majanduslikes raskustes perede laste
jaoks samas nii harv. Suure pere
ema ostab poest ikka tavaliselt
kõige odavama suure pudeli
šampooni, mida jagavad kõik
pereliikmed. Kui aga lapsel on
kas või oma pesemisvahend, on
see hoopis midagi muud.
Kui mõne koguduseliikme südames on toetada mõnd abivajajat
meie kogudusest või koguduse
sõprusringkonnast, siis muidugi
on ka see võimalus olemas.
Mida sooviksid näha koguduse
sotsiaaltöös enam arenemas?
Kõige enam tugeva sotsiaal-

töögrupi moodustumist. Praegu
tunnen ennast töö eestvedajana
pisut üksikuna. Sellest tulenevalt
ka üleskutse koguduseliikmetele: kellel tuleb palvetades ja oma
andidele mõeldes tunne, et ta
tahaks kaasa aidata, võtke minuga või pastor Toivo Pilliga ühendust. Siiamaani on leidunud
kiirematel aegadel õnneks paar
inimest, kes on aidanud pakid
valmistada, aga oleks hea, kui
keegi oleks sotsiaaltööga seotud
püsivalt. Siis on hea omavahel
arutada ideid, mis seoses selle
tööga tekivad. Mitu pead on ikka
mitu pead. Tööd ei ole iganädalaselt, aga suuremate projektide
ettevalmistamine vajab siiski
paar-kolm inimest lisaks.
Oma abikäe abivajavatele võnnulastele saad ulatada, tuues annetuse kiriku väikeses saalis 2.
detsembrist kuni 16. detsembrini olevatesse kogumiskastidesse!

Küsitles Hannes Keernik

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
2.12. Meego Remmel avab Viljandi Baptistikoguduse uue
kirikuhoone keldrisaali ja jutlustab samas esimese advendipüha
jumalateenistusel ning pärastlõunal 3D koguduses
4.12. M. Remmel liidu vanematekogu koosolekul Tallinnas
5.12. M. Remmel Eesti palvushommikusöögil riigikogu
konverentsisaalis Tallinnas
6.12. M. Remmel ja Toivo Pilli Kõrgema Usuteadusliku
Seminari jõuluõhtul Tartus
7.12. M. Remmel kõneleb kaasaegset meediapoliitikat
analüüsival konverentsil Tallinnas, T. Pilli õpetab
seminaris Eesti kiriku- ja kultuurilugu
14.12. M. Remmel liidu majandusüksuse Valduste OÜ
jõuluõhtul Tartus
15.12. M. Remmel liidu venekeelsete koguduste vaimulike
töötegijate kokkusaamisel Kohtla-Järvel
16.12. Diakon Adu Saar jutlustab Tõrvas ja Valgas
27.-28.12. M. Remmel kõneleb 3D koguduse
talvelaagris Kõrvekülas
29.12. M. Remmel kõneleb Salemi koguduse noorte
talvelaagris Nuutsakul

LASTENURK
KOOSTAJA: KADRI HUUGEN

LAHENDA RISTSÕNA JA ANNA VASTUSELEHT OMA NIMEGA PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJALE 16. DETSEMBRIKS. AUHINNAKS ON SELLINE
KINGITUS, MIDA EI OSKAKS ÜHESTKI KINGIPAKIST OODATA.

ALLA:
1.
2.
3.
4.
5.

KES ILMUS KARJASTELE, KUI JEESUS OLI SÜNDINUD?
KINGITUS, MIDA TÄHETARGAD TÕID KINGIKS JEESUSELE
GALILEA KÜLA, KUST OLI JEESUS PÄRIT
MIS NÄITAS TEED TARKADELE, KES LÄKSID JEESUST KUMMARDAMA?
JEESUSE EMA

PAREMALE:
6.
KES LÄKSID JEESUST KUMMARDAMA, KUI TA OLI SÜNDINUD?
7.
NII KUTSUTAKSE JEESUST
8.
TEINE KINK, MILLE TARGAD JEESUSELE TÕID
9.
KOLMAS KINK, MILLE TARGAD JEESUSELE TÕID
10.
KUNINGAS, KES OLI VÕIMUL JUUDAMAAL JEESUSE SÜNNI AJAL
(MATTEUSE 2:1)
NIMI:..................................................................

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2012:
VAATA, JUMAL TEEB UUT!
Sündmused detsembris 2012
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)
Pühapäeval, 02.12 kell 11
esimese advendi
jumalateenistus
juhatab: Einike Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlus: Hannes Keernik:
„Purunenud unistus“
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 06.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Gennadi
Aarna
Pühapäeval, 09.12 kell 11
teise advendi jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: noortekoosseis
jutlus: Greg Jones: „Kosmiline
unistus“
Neljapäeval, 13.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri Jürgenson

Pühapäeval, 16.12 kell 11
kolmanda advendi jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: ülistuskoor
jutlus: Meego Remmel:
„Armastuse unistus“
Neljapäeval, 20.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Sulev Kivastik
Pühapäeval, 23.12 kell 11
neljanda advendi jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Tiina Kivastik ja
projektikoor
jutlus: Einike Pilli:
„Elluviidav unistus“
Esmaspäeval, 24.12 kell 17
jõululaupäeva jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: erinevad koosseisud
jutlus: Toivo Pilli: „Täitunud
unistus“

Teisipäeval, 25.12 kell 11
esimese jõulupüha jumalateenistus
(Vikerraadio ülekanne)
juhatab: Toivo Pilli
muusika: keelpillikoor
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 27.12 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Harli Jürgenson
Pühapäeval, 30.12 kell 11
muusikaline jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
jõululaulude ühislaulmine
sõnavõtud: Ines Kerikmäe,
Aime Järv, Risto Nigol
Esmaspäeval, 31.12 kell 17
vana-aasta jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Annikki Aruväli ja
Edoardo Narbona
jutlus: Aarne Põder
Esmaspäeval, 31.12 kell 23.30
vana-aasta õhtupalvus
muusika: Ilmar ja Lea Sirkel
ning Co
Teisipäeval, 01.01.2013 kell 12
uusaasta jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli

muusika: Merle Kangur
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 03.01 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri Jürgenson
Pühapäeval, 06.01 kell 11
kolmekuningapäeva
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Tiina Kivastik ja
lauljad
kaasa teenivad sõbrad USA-st
jutlus: Greg Jones
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 10.01 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Adu Saar
Pühapäeval, 13.01 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Margus Padar
muusika: noortekoosseis
jutlustab: Hannes Keernik
Neljapäeval, 17.01 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum:
Sulev Kivastik

TEATED
ANSAMBEL ROBIROHI
KONTSERT 2. DETSEMBRIL
Ansambel Robirohi annab kontserdi Salemi kirikus pühapäeval,
2. detsembril kell 18. See kontsert
on eriliselt pühendatud tänutäheks kõigile Salemi kiriku vabatahtlikele kaastöölistele, kes läbi
aasta on võtnud pikemaajalist
vastutust või aidanud kaasa mõnes töölõigus lühemat aega. Meie
tööharusid, mis sõltuvad otseselt
vabatahtlike panustamisest, on
rohkem kui jõuaks üles lugeda:
lastetöö, noortetöö, väikerühmad,
kirikukohvik, heli- ja videotugi,
külaliste vastuvõtmine, sotsiaaltöö, diakoonia ja palju muud.
Kontsert on avatud kõigile huvilistele, aga aukülalisteks on seal
meie koguduse vabatahtlikud
kaastöölised ja abilised. Ansambel
Robirohi on saanud tuntuks nii
Eestis kui rahvusvaheliselt oma
kantrilaadse muusikastiiliga bluegrass, mille abil elustatakse nii
mõnigi vana kirikulauluviis.
SALEMI SEMINAR
Esmaspäeval, 3. detsembril kell 18
toimub rõdusaalis ehk roosas toas

aruteluõhtu Salemi koguduse misjonitöö ja evangeelse tegevuse üle.
Ettekande peab pastor Toivo Pilli.
Tule kohale palvemeelsuses ja
avatud südamega, et küsida koguduse võimaluste kohta jõuda uute
inimesteni, kes evangeeliumiga
veel tuttavaks saanud pole. Ole
valmis lugupidavalt kuulama ka
teiste vendade-õdede seisukohti.
Küsi endalt: milles saan mina kaasa aidata? Salemi seminar kestab
orienteeruvalt 2 tundi.
INGLIPÄEV 8. DETSEMBRIL
Laupäeval, 8. detsembril on meie
kirikus rohkesti tegevust. Hommikul kell 10 võib suures saalis
kuulda, kuidas lapsed erinevates
maades koolis käivad. See on
otseses seoses kell 11 algava töötoaga, kus on võimalik kaunistada
riidest koolikotte, mis saadetakse
Aafrika koolilastele Keenias. Seal
on koolikott nii suur varandus, et
paljud lapsed ei saa seda endale
üldse lubada. Aga koolis tahaks
käia! Samal ajal, algusega kell 11,
avatakse ka teised töötoad inglipäeva raames – jõuluteemaliste
kaartide ja inglite valmistamine
ja muud. Tule inglipäevale ja

valmista endale tore jõulumeene
või aita koolikotte kaunistada.
Töötoas, milles on otsest materjalikulu, tuleb tasuda osalusmaks
1 EUR, teised töötoad, kus otsest
materjalikulu pole, on tasuta.
Inglipäev lõppeb hiljemalt kell 14.

ajal aasta vältel. Lastekoor Juhhei
aitab selleks omalt poolt kontserdiga kaasa. Kontserdil osaleb
muusik ja helilooja Timo Lige.
Palveta ka ürituse ühe peakorraldaja Tähti Lehtsaare eest, et kõik
korralduslikud üksikasjad läheks
hästi paika.
VÄIKERÜHMAJUHTIDE
OSADUSÕHTU

JUHHEI
HEATEGEVUSKONTSERT
Lastekoor Juhhei koos partneritega korraldab Salemi kirikus
8. detsembril kell 16 heategevuskontserdi Tartu Lastekaitse
Ühingu toetuseks. Kui sinu
tutvuskonnas on majandusraskustes või hingekitsikuses inimesi,
eriti peresid lastega, siis kutsu nad
kindlasti kontserdile. Anna kutsututest teada pastor Toivo Pillile,
sest siis on võimalik arvestada
suupistete pakkumisega ja lastega
peredele lastepiiblite kinkimisega.
Jeesus ütles, et pidulauda tuleb
kutsuda just kõige viletsamas ja
kaitsetumas olukorras olevad
inimesed. Harjutame seda jõuluajal, et see ei ununeks ka muul

Kõik kodugrupi- ja väikegrupijuhid on oodatud osadusõhtule,
mis toimub 10. detsembril kell
18-20 kiriku rõdusaalis. Möödunud korral, 12. novembril arutasime väikerühma ülesannete ja
selle juhi omaduste teemadel ning
õppisime Jeesuse nägemusest
koguduse kohta. Seekord mõtiskle enne osalemist, milline peaks
olema juht koguduses ja kuidas
selleks areneda. Osadusõhtut viib
läbi pastor Meego Remmel.
JÕULUPROJEKT
„VÕNNU SÕBRAD“
Nagu sügisel otsustasime, ütleme
Salemi kogudusena teretulemast
Võnnu väikesele kogudusele, kes
soovib meiega liituda ja saada
Salemi osakonnaks. See aga toob
kaasa ka vastutust. Koguduse
sotsiaaltöörühm Piret Talvega

eesotsas on teinud ettepaneku, et
suunaksime sel aastal koguduse
jõuluprojekti Võnnus ja sealses
lähiümbruses elavate perede ja
eriti kitsamates oludes olevate
laste toetuseks ning jõulurõõmu
valmistamiseks. Selleks on kiriku
väikeses saalis 2. detsembrist kuni
16. detsembrini kogumiskastid,
kuhu võib tuua lastetarbeid, aga
ka kuivaineid, konserve, teed,
kohvi, säilivaid maiustusi, sokke,
käpikuid, põhilisi köögi- ja majapidamistarbeid. Nendest asjadest
teeb sotsiaaltöörühm sobivad
kingipakid. Kui kõik läheb kavade kohaselt, soovime korraldada
väljasõidu Võndu 4. jaanuaril –
jõulude lõpetamise tähe all.
SALEMI
PÜHAPÄEVAKOOLI
JÕULUPIDU
Salemi pühapäevakooli jõulupidu
toimub 16. detsembril kell 16.
Meie pühapäevakoolis on praegu
ligikaudu 50 last. Mõned lapsed
on pühapäevakooliga liitunud
tänu lastepäevadele „Nähtamatu
sõber“, mida algatusmeeskond
hakkas korraldama alates septembrist. Suur tänu kõigile, kes
tõid meie pühapäevakooli lastele
jõuluks maiustusi, millest õpetajad valmistavad kenad kingipakid.
Kui aga keegi soovib veel lastele

rõõmu valmistada, on võimalik tuua komme enne jõulupidu
pühapäevakooli õpetajate kätte.
Kui võimalik, too palun paberisse
pakitud komme – nii on õpetajatel kergem need pakkidesse
jagada. Aitäh Moonika ja Andres
Rajale, kes pühapäevakooli tööd
juhivad! Aitäh kõigile õpetajatele
ja abilistele, kes nii õppetundide,
ühisürituste kui lastepäevade
korraldamisel on panustanud ja
tulevikuski panustavad!
NB! Lisaks pühapäevakooli lastele
on jõulupeost oodatud osa võtma
ka kõik koguduseliikmete selles
eas olevad lapsed ja lapselapsed.
Anna aga tema tulekust kindlasti
teada Üllele (ylle.aarna@gmail.
com, tel 5563 1347) või Küllile
(kylli.kivitalo@mail.ee,
tel 5803 7783).
PÜHAPÄEVAKOOLI
tunnid toimuvad pühapäeviti kell
11 kuni 16. detsembrini. Pärast
jõuluvaheaega saavad lapsed uuel
aastal esimest korda pühapäevakoolis kokku kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril kell 11.
NOORTE PALVETUND
toimub kolmapäeviti kell 18
kiriku käärkambris. Erika Aarna,
tel 5908 7827

EMADE PALVERING
kolmapäeviti kell 10 Salemi lastetoas. Palvetame oma laste ja tuttavate perede eest! Janice Viinalass,
tel 507 6612
30+ NAISTE
PIIBLIÕPPEGRUPI
kohtumised iga kuu teisel ja
neljandal teisipäeval kell 18
Salemi kiriku noortetoas.
Janice Viinalass, tel 507 6612
TARKADE NAISTE
OSADUSGRUPP
koguneb teisipäeval, 4. detsembril
kell 13 Salemi kiriku keldrisaalis.
Kõik naised on väga teretulnud!
Lähem info: Liidia Pärn
tel 747 0296
MEESTE
PALVUSHOMMIKUSÖÖK
igal reedel kell 7 allkorruse
klassis
EESTPALVERING
igal laupäeval kell 10 kiriku
käärkambris
TARTU INTERNATIONAL
FELLOWSHIP
Every Sunday at 16
in the youth room

SÜNNIPÄEVAD
4.12.

Külli Kivitalo

4.12.

Margit Padar

5.12.

Dee Jones

10.12.

Violetta Rohtla

11.12.

Reili Auling

11.12.

Aino Orav

13.12.

Helgi Pauts

14.12.

Kadi Üksik

19.12.

Ruth Elizabeth James

21.12.

Eduard Mardo

23.12.

Maarja Lepamets

24.12.

Eelika Remmel

25.12.

Sirje Saar

27.12.

Liis Talvik

29.12.

Margit Roose

30.12.

Merle Linda Kangur

31.12.

Silver Aarna

1.1.

Priit Milius

1.1.

Silvi Püss

4.1.

Aino Siimo

5.1.

Vaike Sarapuu

7.1.

Marian Kund

7.1.

Eliisa Urbel

8.1.

Risto Nigol

9.1.

Priit Tannik

10.1.

Liia Kilp

11.1.

Adu Saar

TARTU SALEMI BAPTISTIKOGUDUS
Kalevi 76 Tartu 50104
tel 734 3664
www.salem.ee

Pastor Meego Remmel
meego@ekklesia.ee
tel 552 5854
Pastor Toivo Pilli
toivo@kolmtalenti.ee tel 511 8691
Administraator Kristin Klesmann
kristin@salem.ee tel 734 3664
Annetused Eestist:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Arve number: SEB pank a/a 10152001809009
Selgituseks märkida: annetus
Annetused välismaalt:
Saaja: EEKBKL Tartu Salemi Baptistikogudus
Pank: SWEDBANK, Liivalaia 8, Estonia,
Tallinn 15040
Rahvusvaheline arve number IBAN:
EE832200221005109196
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Salemi Kuukirja koostajad: Hannes Keernik, Kadri Huugen
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

