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KUS ON MINU KOHT VÄLJAKUL?

Koguduse toimimist võib võrrelda jalgpallimänguga, kus igaühel on oma roll. Hea tulemus
saab tulla vaid koostöös. Nagu
jalgpalliväljakul, nii on ka koguduses mitmeid erinevaid rolle.
Ehk oled mõelnud ja küsinud:
Kus võiks olla minu koht?
Mõeldes Salemi koguduse arengutele ja tulevikuplaanidele,
kutsun sind oma kaastööd ja panustamist taaskord täpsustama.
Mõtle oma sisemisele kutsumusele, andidele ja senistele teenimiskogemustele ja küsi: Äkki
kutsub Jumal mind just siin, selles valdkonnas teenima? Võetud
ülesanne ei pruugi olla terveks

eluks. Mõnikord jõuab palju ära
teha üheainsa aastaga. Aga võib
juhtuda, et niiviisi proovides ja
katsetades leiad pikemaajalise
kutsumuse.
Meie koguduse uksel võiks igal
pühapäeval olla tervitajad. Tervitajate roll on aidata inimestel
tunda ennast oodatuna. Vajadusel saab väiksemate lastega tulijatele soovitada lastetuba, kus
hoolitseb laste eest lapsehoidja.
Suurematele lastele võib öelda,
et peale lühikest algust koos täiskasvanutega saavad nad minna pühapäevakooli tundidesse.
Tervitajad võivad aidata tulijatel
kontakti leida eestpalvetajatega

või näidata, kus ruumis pakutakse hiljem kirikukohvi.
Jumalateenistusel on mitmeid
rolle, milles juhatajat ja jutlustajat aidata saab. Et jumalateenistusel oleks pikem ülistusosa
– selleks on vaja nii lauljaid kui
pillimängijaid. Piibli lugemises,
palvetamises ja tunnistamises on
samuti võimalik kaasa teenida.
Eestpalvetajate suurem hulk võimaldaks rohkematel inimestel
saada palveabi.
Meie koguduses töötavad väikerühmad ehk kodugrupid ja toimuvad erinevad kursused. Selle
aasta novembris soovime alustada nii Alfa- kui Beeta-kursusega
ehk piibliõppega, lisaks veel
noorte paaride abielukoolitusega.
On olemas materjalid ja enamik
koolitajaid, kuid vaja oleks vestlusjuhte ja korraldusmeeskonna
liikmeid, kes aitavad reklaamida,
kohvijoomist korraldada ja inimestega kontakti hoida. Keegi ei
pea kandma liiga suurt vastutust,
tegemist on ühe vastutusala võtmisega meeskonnas. Igal sügisel
otsime inimesi appi väikerühmi
ehk kodugruppe juhtima. Kui Sa
ei taha üksi alustada, siis proovi
alguses kellegi kõrval ja omanda

kogemusi.
Salemi kogudus soovib ümbruskonda ja abivajajaid praktiliselt
teenida. Meie koguduses on
hulk vanemaid inimesi, kes oma
tervise tõttu ei saa kodust välja
ega kirikusse. Ehk õnnestuks
sinul üht inimest kord kuus külastada? On uskumatu, kui palju
sellised külastused võivad meile endile anda! Otsime inimesi
ka sotsiaaltöö meeskonda. Eriti
hea oleks, kui keegi võtaks enda
peale suhtlemise linnavalitsusega sotsiaalküsimustes ja leiaks
abivajajaid koguduse suhtevõrgustikus. Sotsiaaltöö võib
tähendada lihtsat toidupakkide
kokkupanekut või kohaletoimetamist, aga siin on võimalik projektide koostamise ning koostöö
abil ka palju suuremaid unistusi
ellu viia.
Heli- ja videomeeskond otsib
uusi tegijaid. Veljo on valmis
juhendama, kuidas töö käib. Ja
muidugi on rolle, kus on alati
abi vaja: pühapäevakooli õpetaja abilised, kohvikumeeskonna
liikmed või koorilauljad.
Kutsumus selgub tegutsedes,
mitte oodates. Aga kui tahad
enne nõu pidada, siis pakume

oktoobrikuu jooksul mitmeid
võimalusi seda teha:
1. võta ühendust Toivoga või
Kristiniga, et täita annitest;
2. võta ühendust Toivo või
Einikesega, et vestelda, milline
ülesanne Sulle võiks sobida ja
kuidas Sinu annid, võimalused
ja jumalariigi vajadused võiks
kokku saada;
3. mine tööharujuhtide juurde
ning küsi, kuidas saad aidata:
Toivoga räägi jumalateenistusest või sotsiaaltööst, Einikesega
koolitustest, Moonikaga pühapäevakoolist, Inesega kodugruppidest, Kristiniga tervitamisest
või eestpalvest, Kadriga kohvikust, Veljoga tehnikateemadel,
Leaga muusikatööst, Meegoga
hingehoiutööst.
Einike Pilli

SÜGISESELT KIRJU LASTETÖÖ

Sügise saabudes on laste näol
tekkinud pühapäeviti juurde
enam elevust ning rõõmsat siginat-saginat. Aga mitte ainult
pühapäeviti. Moonika Raja, meie
koguduse lastetöö juht, räägib
jätkatavast tööst ja uutest ettevõtmistest.
Mis on meie koguduse lastetöös
teisiti kui eelmisel hooajal?
Alustasime sel sügisel lastelaupäevadega (toimuvad kord
kuus), millest nüüdseks on toimunud üks septembris. Lastelaupäevale on oodatud eriti
lapsed väljastpoolt kirikut, aga
ka lapsed pühapäevakoolist. See
on eriti heaks võimaluseks meie
koguduse lastele kutsuda oma
sõpru kaasa. Programm on suunatud lastele vanuses 7-12 aastat,
aga vanusepiirang pole range.
Umbes kolmetunnisel üritusel
saavad lapsed kuulda kristlikku
sõnumit, aga ka laulda ja mängida ning vaadata näidendit, mis
kõik sõnumit toetavad. Laste-

laupäevi läbiv teema on „Nähtamatu sõber“, igal üritusel veel
alateema, milleks esimene kord
oli „Minu parim sõber, keda
ma veel ei tea“. Möödunud kord
ei olnud küll nii palju lapsi, kui
ootasime – umbes viisteist – aga
nendest mitmed polnud varem
pühapäevakoolis käinud ja tulid üritusele flaieri peale. Neile
meeldis lastelaupäev nii väga, et
järgmisel päeval tulid osa neist
juba pühapäevakooli.
Ühe uue suunana lastetöös võib
mainida lastehoidu, mis toimub
pühapäeval
jumalateenistuse
ajal ning mis on mõeldud kõige pisematele vanuses 2-3. Selle
eesmärk on, et lapsevanemad,
kelle lapsed ei ole veel pühapäevakooli ikka jõudnud, saaksid teenistusest enam osa võtta ja jätta
lapsed lapsehoidjaga suure saali
kõrval olevasse mängutuppa.
Pühapäevakooli vanuserühmad
on jaotunud järgmiselt: 4-6 aastat (õpetajad Ines Kerikmäe ja
Käti Kikerpill), 7-9 aastat (Külli

Kivitalo ja Ester Sula) ja 10-13
aastat (Ülle Aarna ja Renata Volkov). Kõige nooremas rühmas
aga leidub 3-aastaseid lapsigi.
Mis on eelmisel hooajal nii hästi
toiminud, et lastetöötegijatega
tahate kindlasti selgi aastal jätkata?
Pühapäeviti oleme jätkanud
eelmisel hooajal alguse saanud
ideed, et lapsed osalevad teenistuse esimeses pooles. See mõte
läheb hästi kokku Salemi koguduse ühe eesmärgiga, et tahame
olla kogudus, kus oleks tuntav
perele omane osadus ja põlvkondadevaheline ühtsus. Kui
pühapäeval on nö pereteenistus,
milleks kujuneb oktoobris lõikustänupüha jumalateenistus,
on laste jaoks eraldi osa – näiteks mõtteterad, lastejutt või
näidend.
Hästi on toiminud meie koguduse lastetöötegijate kohtumisedarutelud, mis on aset leidnud
paari nädala järel. Saame kokku,
arutame järgnevate ürituste sisu
ja korralduslikku poolt. Samuti
räägime rõõmudest ja muredest
ning toetame üksteist palves.
On hea meel, et igaühel on võimalus ja julgus väljendada oma
mõtteid ning ideid seoses laste-

tööga.
Kuuldavasti on oktoobrikuu nii
pühapäevakooli lastele kui –õpetajatele üritusterohke.
Tõsi. 13. oktoobril toimub Salemis koolituspäev õpetajatele
pealkirjaga
„Väärtustepõhine
lastetöö: eesmärgist teostuseni“.
Koolitus on oikumeeniline ja
mõeldud mitte ainult meie koguduse lastetöötegijatele. Seda
viivad läbi inimesed, kes koostasid raamatu „Jätkusuutlik lastetöö koguduses: oikumeeniline
lastetöö käsiraamat“. Nimetatud
raamat sai kingitud kõikidele
meie koguduse pühapäevakooli õpetajatele kevadel, hooaja
lõppedes. Usun, et nüüdseks on
õpetajad jõudnud käsiraamatuga tutvuda ning koolitusele tulles on võimalik kõiki neid teemasid põhjalikumalt käsitleda.
Koolitusele järgneb seminar, mis
on mõeldud meie koguduse lastetöötegijatele – siis saame rääkida sellest, mida koolituspäeval
õppisime ja kuidas seda Salemi
koguduses rakendada.
Lastetöötegijatel on sel kuul veel
üks hea võimalus täiendada oma
teadmisi. Nimelt, Salemisse saabub Bryani baptistikogudusest
grupp ameeriklasi, kelle seast

mõned on teinud lastetööd aastaid. Nad jagavad 19. oktoobril
oma kogemusi ning aitavad sellele järgneval pühapäeval läbi
viia ka pühapäevakooli tunde.
Suurematest sündmustest võib
mainida 20. oktoobril toimuvat
lastelaupäeva ning 27. oktoobril
Jõgeval meie koguduste liidu
korraldatavat lastepäeva „Ilmaime“. Viimasega oleme seotud
niipalju, et aitame üles seada ühe
mitmetest õpikodadest, kus lapsed saavad meisterdada teemal
„kalapüüdmine“ ning kuulata
juttu imest.
Milles võiks väljenduda koguduse toetus lastetööle?
Koguduse toetus lastetööle ja

lastele ilmneb kõige märgatavamalt siis, kui täiskasvanud võtavad lapsed enda keskel jumalateenistusel rõõmuga vastu, kui
neid pannakse tähele ette kutsudes või nende eest palvetades
enne pühapäevakooli klassidesse
suundumist. Seda on viimasel
aastal tõdenud kõik pühapäevakooli õpetajad. Ma usun, et pühapäevakooli õpetajatele endile
on suureks toeks see, kui nad
teavad, et kogudus toetab lastetööd ja palvetab selle eest.
On Sul endal mõni näide, kuidas
keegi on Sind selles töös viimasel
ajal innustanud?
Üks kogemus tuleb meelde just
möödunud lastelaupäevast. Üri-

Lastelaupäev septembris. Foto: Käti Kikerpill

tusele olid koos isaga tulnud
kaks õde. Ma olin veendunud, et
need kaks tüdrukut olid tulnud
kellegi kutse kaudu pühapäevakoolist. Pärast tuli välja, et nad
olid tulnud hoopis flaieri peale.
Kui nad lahkusid, voolasid ühel
tüdrukul pisarad. Ta ütles, et
koos oli nii tore ja ta ei taha ära
minna. Alati on julgustav, kui
see, mida teeme, lastele meeldib.
Õpid logopeediks. On Sinu õpitav eriala tulnud kiriku lastetöö
tegemisel kasuks?
Mul on eripedagoogidega palju aineid ja praktikume koos.
Seetõttu õpime tundma paljusid
erinevusi inimeste, eriti laste,
juures. Õpime, kuidas tegeleda
lapsega nõnda, et ta saab sinust
aru ja tekib side, kuidas näitlikustada ja muuta seeläbi jutt
elavaks. See haakub kiriku lastetööga. Igal lapsel on oma viis,
kuidas sõnad ja mõte jõuavad
temani kõige paremini. Sageli on
veel olulisem sellest, mida räägid, see, kes sa oled ja kuidas
käitud.

Järgmine lastelaupäev toimub
20. oktoobril kell 12 Salemi kirikus. Rohkem teavet saad Käti Kikerpillilt (kati.kikerpill@gmail.
com) või Moonika Rajalt
(moonikaraja@gmail.com).
Küsitles Hannes Keernik

PALVETA!
Palveta koguduse pastorite ja kaastööliste eest
3.10. M. Remmel ja T. Pilli kohtuvad Tartus Converge
Worldwide sõprusliidu esindajatega liidu pastorite
mentorlusprogrammi arendamise teemal
4.10. M. Remmel Eesti Kirikute Nõukogu eetika ja
eluväärtuste töörühma koosolekul Tallinnas
7.10. M. Remmel Nõmme Baptistikoguduses Tallinnas
16.-18.10. M. Remmel ja T. Pilli Converge Worldwide
sõprusliidu esindajate ja liidu pastorite kokkusaamisel
Tallinnas, samuti Eesti Kirikute Nõukogu kokkusaamistel
19.-20.10. M. Remmel ja T. Pilli Lõuna-Eesti vaimulike
töötegijate kokkusaamisel koos pastor Tim Owensiga
Tartus
21.10. M. Remmel Paide Baptistikoguduse aastapäeval
22.–29.10. T. Pilli õppereisil Istanbulis
22.10.–1.11. M. Remmel õpetab kristlikku eetikat
TCMII õppekeskuses Austrias
2.11. M. Remmel kõneleb surma teemal hingedepäeva
eetikaseminaril Tartu Ülikooli eetikakeskuses
4.11. M. Remmel Koeru Vabakoguduse pastori ordineerimisel ja Tamsalu Vabakoguduse juubeliaastapäeval

LASTENURK
KOOSTAJA: KADRI HUUGEN

OKTOOBER
PÄIKE EI PAISTA, PÄIKE EI SÄRA,
KÕIK LINNUD VÄIKESED LENDAVAD ÄRA.
ÕUES ON KÜLM, SÄÄL LAPSED EI MÄNGI –
VARA LÄHEB PIMEDAKS,VARA POEVAD SÄNGI.
VIHMA SAJAB RABINAL,VIHMA NII PALJU,
TUUL ON NII KURI, TUUL ON NII VALJU,
REBIB KÕIK LEHED JA ULUB: „UHHUU!“
KÄES ON OKTOOBER, SEE SÜGISEKUU.
J. ORO (JULIUS OENGO)
NII NAGU EELMISEL KUUL, ON KA OKTOOBRIS
VÕIMALUS KIRJUTADA OMA SUVEST.VÕTA
LEHT PABERIT, KIRJUTA OMA LOO JUURDE
NIMI NING ULATA SEE PÜHAPÄEVAKOOLI
ÕPETAJALE 28. OKTOOBRIKS. KUI OLED
JULGE KIRJANIK,VÕIB SINU LUGU ILMUDA
JÄRGMISES KUUKIRJAS.

SALEMI KOGUDUSE MOTO 2012:
VAATA, JUMAL TEEB UUT!
Sündmused oktoobris 2012
(NB! Võimalikud muudatused kavas!)

Pühapäeval, 07.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: Rasmus Rajando
& co
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg
Neljapäeval, 11.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Jüri
Jürgenson
Pühapäeval, 14.10 kell 11
lõikustänupüha jumalateenistus
juhatab: Meego Remmel
muusika: lapsed – Mihkel,
Jekaterina jt
jutlus: Meego Remmel
Neljapäeval, 18.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Tim Owens

ja sõbrad
(tõlgib Sulev Kivastik)
Pühapäeval, 21.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: ülistuskoor
jutlus: külaline Tim Owens
(tõlgib Toivo Pilli)
Neljapäeval, 25.10 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Harli
Jürgenson
Pühapäeval, 28.10 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Margus Padar
muusika: keelpillikoor
jutlus: Peeter Roosimaa
Neljapäeval, 01.11 kell 18
õhtupalvus
vaimulik sõnum: Kalev
Meitern

Pühapäeval, 04.11 kell 11
jumalateenistus
juhatab: Toivo Pilli
muusika: noortekoosseis
jutlus: Toivo Pilli
järgneb koguduslik
pühaõhtusöömaaeg

NAISTEKONVERENTSIL SÕNASTATUD
PÕHIPUNKTID
Kuigi Salemi ja Bryani koguduste koostööna korraldatud
naistekonverents toimus meie
koguduses juba suvel, on seal
kolme grupi arutelu tulemusena sõnastatud ja kirjapandud
mõtted aegumatud. Järgnevad
punktid vastavad küsimusele:
Mida saame teha oma kogukonnas, et muuta Jumala
armastus nähtavaks?
1. Palvetada inimestega, kes
on hädas
2. Praktiline aitamine:
aiatööd, akende pesemine,
lastehoid, toiduabi
3. Võtta inimeste jaoks aega:

helistada, külastada
4. Püüda konfliktide keskel
olla lepitaja
5. Regulaarne eestpalve konkreetsete inimeste eest
6. Märgata inimesi enda ümber: olla tundlik nende vajaduste suhtes
7. Suhelda avatult võõrastega
enda ümber: naabrid, poemüüjad, teenindajad
8. Olla kuulaja ja julgustaja
9. Osata abi ise vastu võtta
10. Olla andestav ja armuline
11. Kuulutada Jumalat oma
eluga
12. Kuulata Püha Vaimu juhtimist inimestega suhtlemisel
13. Jagada evangeeliumi

SÜNNIPÄEVALAPSED
8.
12.
12.
12.
19.
20.
20.
22.
24.
26.
30.
2.
3.
5.
5.
9.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.

Jaan Muuga
Toivo Roose
Merle Bunescu
Ilmar Sirkel
Uno Tari
Helga Kask
Mihail Tšaškin
Marten Kauküla
Maarja Kaasik
Jüri Jürgenson
Eva Lembinen
Mare Hainsoo
Kaili Orav
Inga Varul
Maie Erin
Harri Saar

TEATED
LÕIKUSPÜHA
14. OKTOOBRIL

Nagu meie koguduses tavaks,
tähistame selgi aastal lõikustänupüha, mis toimub 14.
oktoobril. Sel päeval toome
kirikusse aiasaadusi ja põlluande, mille asetame altari
ette. Et elame üha rohkem linnastunud ajal, on tänuandide
hulgas suurenenud kauplusest
ostetud toiduainete osakaal:
kohv ja tee, kuivained, konservid. Kõik annid on teretulnud!
Pärast lõikuspüha jagame need
abi vajavatele vanuritele, suurperedele või teistele, kelle toidulauda need õnnistavad. Nii
jutustavad armastusega kingitud aiasaadusedki nähtaval
viisil lugu Jumala headusest ja
lahkusest. Too oma annid pool
tundi enne teenistuse algust
kohale, või kui võimalik, siis
juba eelmisel päeval.
KÜLALISED USA-ST

Tartus on 15.-23. oktoobril

külas Tim Owens ja tema
meeskond. Tim Owens oli varem Bryani baptistikoguduse
pastor, ja sellest ajast tunnevad
mitmed Salemi inimesed seda
avatud ja misjonimeelset vaimulikku. Külaliste meeskond
teenib kaasa 18. oktoobril
palvetunnis. Laupäeval, 20.
oktoobril kell 11, osalevad
külalised Salemi kiriku naistehommikul. Tim Owens jutlustab 21. oktoobril hommikusel
jumalateenistusel ja pärastlõunasel TIF kogunemisel. Külalised kohtuvad Salemi pühapäevakooli töötajatega
19. oktoobril kell 18.30 ja osalevad noorte täiskasvanute 19+
õhtul 22. oktoobril.
LASTEPÄEV JÕGEVAL

28. oktoobril toimub järjekordne EKB liidu lastepäev
Jõgeval. Seekord on teemaks
„Ilmaime“. Salemi koguduse
lapsed ja õpetajad jutustavad
lastepäeval ühe imelise loo ja

aitavad meisterdada teemal
„kalapüüdmine“. Olgu sa suur
või väike – tule ja osale! Kogudus korraldab lastepäevale sõiduks transpordi („piletihind“
5 EUR). Täiskasvanud on
oodatud lastega kaasa tulema.
See on suurepärane võimalus
meie koguduse pühapäevakooli lapsi paremini tundma
õppida. Lisaküsimuste korral
pöördu pühapäevakooli juhi
Moonika Raja poole.

päevakooli klassis. See on
kasulik kõigile neile, kes juba
mõnda väikerühma juhivad
(kodugrupid, palveringid jms),
aga ka neile, kes kavatsevad
mõne rühma juhtimisel tulevikus suuremat vastutust võtta.
Koolitus räägib väikerühmade
vaimulikust tähtsusest ja annab metoodilisi näpunäiteid,
mis tulevad rühma juhtimisel
kasuks. Tule ise ja võta kaasa
keegi, kellest võiks kujuneda
väikerühmas eestvedaja!
ABIKS TÕRVAS JA VALGAS

VÄIKERÜHMAJUHTIDE
KOOLITUS

Pastor Meego Remmel viib
läbi koolituse väikerühmajuhtidele – esmaspäeval 5. novembril
kell 18, Salemi alumises püha-

Lõuna-Eesti EKB koguduste
piirkonna juht Peeter Lemats
pöördus Salemi koguduse
poole, et aitaksime Tõrvas ja
Valgas jumalateenistusi läbi
viia 16. detsembril 2012 ja 21.
aprillil 2013. Juba 26. augustil
käis Merle Kangur muusikaliselt neid kogudusi teenimas.
Aga nüüd, detsembris, on
tarvis ka jutlustada ja jumalateenistust juhatada. Vend Adu
Saar on lubanud enda peale
võtta 16. detsembri jumalateenistuste juhatamise ja jutluse.
Suurema Lõuna-Eesti kogu-

dusena on meil hea meel, kui
saame toetada teiste koguduste
tööd.
PÜHAPÄEVAKOOLI

tunnid leiavad aset
pühapäeviti kell 11

LASTEPÄEV
„NÄHTAMATU SÕBER“

toimub koos USA abilistega
20. oktoobril kell 12-15 – tule
ise ja kutsu kolmetunnisele
lasteprogrammile oma tuttavaid lapsi vanuses 7-12 aastat
SALEMI NOORTEKAD

12. ja 26. oktoobril – teretulnud kõik, kes enam-vähem
13-19-aastased
SALEMI NOORTE TÄISKASVANUTE RÜHM EHK 19+

korraldab 22. oktoobril ühisürituse koos USA külalistega
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
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

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@kus.tartu.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, Maria Keernik
Kuukirja kujundaja: Elina Sildre
Järgmiste Salemi kuukirjade ettepanekud ja arvamused saata
aadressil hkeernik@gmail.com või võtta ühendust tel 5804 7724.

