
Vanake 
EEÜÜ 2014 kevadpoolaasta on olnud täis huvitavaid ettevõtmisi ja uusi inimesi, seda nii EEÜÜ-siseselt kui ka 

inimeste teenimist väljaspool kirikuseinu. Kindlasti väärib mainimist, et Jumal on olnud eriti helde Tallinna grupi 

kasvataja ning meie rõõmuks on osalemas meie igal õhtul paarkümmend inimest ning pea alati ka tudengeid ja 

otsivaid hingi, kes oma otsust veel Jeesuse kasuks teinud ei ole. Palvetagem, et nad võiksid Jeesuses oma tõelise 

eluaegse sõbra leida. 

Vanake annab üldpildi toimunud üritustest, kuid tegelikkuses on neid olnud veelgi enam. Lisaks ametlikele 

kogunemistele on toimunud ohtralt mitteametlikke pallimänge, grillimisõhtuid ja sünnipäevade tähistamisi. On 

juhtunud see, et EEÜÜ-kad on saavutanud ühishingamise ning kujunenud perekonnaks, kes igal võimalusel, 

suuremate või väiksemate gruppidena koguneb, et isekeskis õhutada lõkkele Jumala tuld.  

Tartus on olnud pereheitmisaeg, kus paljud kauaaegsed ustavad töötegijad on astunud tegevliikmete hulgast 

toetajate ridadesse. Seega palume teie eestpalvet, et Jumal annaks meile tarkust, kuidas läheneda uutele tudengitele, 

ja oma suunamist ning armu kõigile otsijatele jõudmaks EEÜÜ ridadesse. 

Rõõm on tõdeda, et tänu IFES toetusele on võimalikuks saanud ka reisid Euroopasse, kust oleme saanud nii 

vaimulikku toetust kui ka ideid organisatsioonina edasi kasvamiseks. 

Allolev pilt on tehtud Tallinna EEÜÜ lõpupeol, kus kõik need, kes veel kodulinnadesse lennanud polnud, said 

tunnustatud CUM LAUDE tunnistustega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen Aleksandr Kravtšuk. Hakkasin eelmise aasta detsembris käima Tallinna Metodisti 

Kirikus EEÜÜ õhtutel. Need meeldisid mulle väga. Tahtmise alati tagasi tulla lõid 

sõbralikud inimesed. Teiseks paelusid huvitavad ja elulised teemad, mis panid mõtlema 

nii elu kui ka minu suhte üle Jumalaga. Ühel korral kutsusin kaasa ka mittekristlasest 

kursusekaaslase, ka temale hakkasid need üritused meeldima ja panid teda mõtisklema 

Jumala olemasolu üle. Nii hakkaski ta neid koos minuga külastama. Arvan, et need 

üritused on hea koht, kus tutvuda kristlastega ja  saada teada rohkem Jumala kohta. Üritused olid tihti mingite 

üllatustega. Siinkohal peaksin korraldajatele kiitust avaldama – üritused ei olnud üksluised, iga kord oli alati 

midagi uut nt. sõbrapäevaõhtu, iseseisvuspäeva õhtu, jumalateenistuse õhtu jms. Õhtute nö formaat vahetus tihti ja 

alati ootasin huviga järgmist kokkusaamist. Meie sekulaarne ühiskond muutub üha liberaalsemaks ja nö 

„tolerantsemaks” igasuguste pahede suhtes. Praktika näitab, et antud õhtute läbi mitteusklikud tudengid õpivad 

tundma, mis on patt, mis on tõde, kuidas saada lunastatuks, ja leiavad teed Jumala juurde. Kindlasti jätkake oma 

tööd, sest selle eest te saate tasu! 
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KEVIN KIRS 

Olen Kevin Kirs ja õpin Tartu Ülikooli Usuteaduskonna I kursusel. Astusin ülikooli kohe 

pärast keskkooli lõpetamist. Peamiselt kulus aeg õpingutele ning vabast ajast aktiivselt 

veedetud osa kulus EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse vabatahtliku töö tegemisele. 

Kuulun EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudusse. Olen kristlane olnud 2,5 aastat. Enda 

juures hindan kõige enam kohusetunnet ja tolerantsust. EEÜÜ osadustes olen käinud alates 

ülikooli astumisest, kui nägin Facebooki keskkonnas kutset EEÜÜ tutvumisõhtule. Edasisi 

plaane eluks on hetkel keeruline kirjeldada, sest need muutuvad pidevalt erinevate seikade ja 

juhtumite tõttu. Näiteks mõte usuteadust õppima tulla tekkis mul kristliku religiooni juurde 

jõudes, mis juhtus alles 3 aastat tagasi. 

On sul välja tuua mõni ehe kogemus oma elust, mil oled tundnud Jumala kaitset, 

juhtimist või erilist ligiolu? Meenub eestpalve oma onu eest, kes vaevles pikka aega 

alkoholismi küüsis ning on seeläbi kaks korda kinnipidamisasutusse sattunud. Tol korral oli ta äsja teist korda 

kinnipidamisasutusest vabanenud ning sai viimase võimaluse ennast tõestada, asudes pereliikme juurde tööle. 

Pärast eespalvet on ta püsinud senimaani õigel teel. 

MARTIN KIVIRAND 

1. Kuidas sattusid EEÜÜ-sse? 

Eelmisel suvel käisin sõbraga Käsmus puhkamas ja seal tutvusime Veronika ning Kristina 

Lepikuga. Küsimusele, et millal nad uuesti Tallinna satuvad, et võiks kokku saada, vastasid 

nad, et sügise alguses tulevad ja kutsusid meid EEÜÜ õhtule. Ja kui nii kenad tüdrukud 

kuhugi kutsuvad, siis ei saa "ei" öelda, ja me sõbraga muidugi tulime. Ja nagu öeldakse, the 

rest is history... 

2. Kas oled kristlane? Ei ole. 

3. Mida oled õppinud ja kus töötad? Olen õppinud Tallinna Transpordikoolis 

infotehnoloogiat, kuid minu kirg ja hobi on kirjandus ja õnneks on elu seadnud nii, et saan 

nüüd oma töö ja hobi kokku viia. Töötan kirjastuses Ajakirjade Kirjastus, projektijuhina. :) 

4. Miks sa EEÜÜ- s käid? Käin EEÜÜ`s, sest tahan saada paremaks inimeseks. 

5. Mis sulle EEÜÜ-s kõige rohkem meeldib? Inimesed. EEÜÜ`s on kõik väga sõbralikud, omakasupüüdmatud ja 

siirad inimesed koos, kes armastavad elu ja naudivad seda täiel rinnal. Kui kedagi on vaja aidata, siis aidatakse. Kui 

kellegil raske hetk, siis ollakse toeks. Kui vaja, siis kuulatakse. Ja see headus on nakkav. Mulle meeldib olla osa 

sellest. 

 

PALVEHOMMIKUD 

Ilma palveta võime olla head planeerijad ja muidu targad, aga oleme 

ilma Vaimu väeta. Meie EEÜÜ ei oleks see, mis ta täna on, kui ei oleks 

olnud palveid. Sellepärast mu süda rõõmustuski kui kuulsin, et algatati eraldi 

palveaeg—teisipäeva hommikuti. Selle pisku põhjal, mis mul õnnestus 

sellest osa võtta, saan tunnistada, et see oli tõeliselt eriline aeg. Aeg Jumala 

Sõnaga ja eestpalvetes, läbipõimunud armastuse osadusest ja 

julgustustest. See on osadus, mis tõeliselt toidab meie vaimu sügavusi ja õpetab Teda tundma, kes on oma 

palvetavate laste keskel.  

Joonas Jõesaar 

Saame tuttavaks... 
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EEÜÜ KOHVIKUD 

Katmaks EEÜÜ üüridega seotud finantskulutusi, korraldasime märtsis 

EEÜÜ aktiivgrupiga kaks kirikukohvikut: EMK Tallinna koguduses ja 

EEKBL Viimsi vabakoguduses. Anne-Mai Nau räägib viimasest 

põhjalikumalt: Ühel ilusal päiksepaistelise pühapäeva hommikul  läksime 

EEÜÜ-katega Viimsi Vabakogudusse kohvikut tegema. Eelnevalt olime 

üheskoos valmistanud maitsvaid küpsetisi. Varakult sinna jõudes tegime 

ettevalmistusi. Tutvustasime end kirikus ja saime osa teenistusest, kus 

räägiti, kuidas Jumal muudab meie elusid. Pärast teenistust kutsusime 

koguduse liikmeid kohvikusse, kus me üheskoos rõõmsalt laulsime 

söögilaulu ja jagasime seejärel salatit, küpsisetorti, muffineid ja kõike 

muud paremat. Südantsoojendav oli näha inimeste rahulolevaid ja 

tänulikke pilke. Mõned tulid isiklikult tänama. See oli üks imeliselt tore 

päev, olla osa Jumala riigi teenimisest, õnnistada teisi saades samas ka ise 

õnnistatud. 
 

TUDENGILAAT 

3. mail toimus Tartus TUDENGILAAT. Käisime  EEÜÜ lauaga endid 

tutvustamas. Kosutasime tudengite hinge, ihu ja vaimu. Möödujad said riputada 

oma palved palvepuule, võtta Piibli kirjakohtadega komme, mängida 

mängu: “Kas oled targem kui 5A” ja tasuta kehakinnitust. Tänusõnad 

EEÜÜ meeskonnale koosseisus: Kristina Lepik, Veronika Lepik, Riine 

Tiirik, Carmen Karabelnik, Triin Pöör ja Kalev Normak. 
 

PROJEKT: LEIB LAUALE 

EEÜÜ noortel oli võimalus selle aasta aprillist maini jagada Tallinna Ülikooli 

Karu tn 17 ühiselamu ees igal teisipäeval tasuta leiba, saia ja pirukaid. Eelnevalt, 

09:30 oli võimalus saia-leiva jagajatel koguneda TLÜ Mare maja III korruse 

aatriumisse palvekoosolekule. Peale rõõmustavat ja ülesehitavat hommikuosadust 

liiguti edasi Karu tn ühiselamu suunas. Jagamisega alustati 11:45 ja see kestis kuni 

leivad, saiad ja pirukad otsa said. Asjad lahti pakitud, võis tudengipüüdmine alata: 

„Tere! Kas te tasuta leiba-saia soovite?” Mööduvate tudengite seas oli neid, kes 

ütlesid: ”Oi, tänan, ma tõesti ei soovi” ja neid, kes peale suurt imestust  koti 

suurest rõõmust leiba-saia täis ladusid. Vahva oli, kui meie püsiklient, Mati, igal 

hommikul ühika uksest välja hüppas ja rõõmsa näoga meid tervitas, sest ta oligi meid juba oodanud! “Kas te 

kringlit ka mulle tõite?” küsis ta rõõmsalt. Tore oli noori tundma õppida. Paljud tudengid küsisid, et miks me tasuta 

leiba-saia jagame. Siis saime selgitada, et see on projekti “Leib lauale” raames ning et kui me neid saiu-leibu ära ei 

jagaks, läheksid need otse purustajasse! Vahva oli, et üsna tihti said tudengid 

Egle Hollmani käest vastuseks oma küsimusele, et miks me seda siiski teeme: 

„Me jagame sellepärast, et me A-R-M-A-S-T-A-M-E tudengeid!”. Tore oli, et 

saime mitmete tudengite pärast palvetada, neid julgustada ning oma üritustele 

kutsuda. Leivast-saiast said osa nii TLÜ Karu ühiselamu noored kui ka TTÜ 

tudengid. Me olime ja oleme veel edasi inimesepüüdjad. Ei olnud meil ritva 

ega konksu vaid leib-sai ja põlev süda.    Triin Pöör 
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EEÜÜ tegemistest Tartus 

Paar nädalat tagasi tähistasime 

Tartus EEÜÜ vilistlasõhtut. 

Istusime piduliku laua taga, sõime 

maitsvat toitu ning meenutasime 

möödunud aasta eredaimaid 

sündmusi. Üheskoos mängisime 

ka humoorikat viktoriini ja olime 

toredas ning õnnistatud osaduses üksteise ja 

Jumalaga. Õhtult lahkudes, teel kodu poole, oli 

südames eriline rõõm ja tänu Jumalale kõige selle 

eest, mida ta on  EEÜÜ kaudu minu elus teinud. Ma 

usun, et selleks, et kogeda Jumala armastust, omada 

erilisi sõpru, kasvada Jumala tundmises, ei ole just 

tingimata vajalik kuuluda EEÜÜ-sse. Jumalal on 

väga palju erinevaid võimalusi ja variante, kuidas ta 

kellelegi läheneb ning inimesel on vaba tahe valida, 

kas ja kui palju ta Jumalat endale lähedale tahab 

lasta. Minul endal on aga nii hea meel, et 5 aastat 

tagasi juhtis Jumal mind EEÜÜ-sse ja viis kokku 

toredate 

kristlastega. 

Võin ka  kindlalt 

öelda, et kõik 

see, mida olen 

kogenud ja 

õppinud EEÜÜ-

s, on olnud suuresti minu usulise kasvu aluseks.  

Usun, et kõikidest EEÜÜ õhtutest on olnud nii 

mõndagi meelde jätta. Sellel poolaastal käis meil 

kõnelemas Einike Pilli, kes rääkis nõustamisest, Isa 

Miguel rääkis abielust ning seksuaalsusest. Mart 

Metsala kõneles vaimsest maailmast. Viisime läbi ka 

aruteluõhtuid, ülistusõhtuid, piibligruppe ning 

vaatasime GLS-i videoid. 

Sellel poolaastal on 

olnud uute tudengite 

osakaal Tartus 

suhteliselt väike. 

Samas usun, et Jumala silmis on suured need, kes 

teenivad Issandat ka kehvemal ajal kogu südamest 

ega vaata enda väiksuse peale, vaid näevad seda, et 

meil on suur Jumal. Tahaksin väga tänada Eglet, kes 

sõitis aprillikuu iga kolmapäeva õhtul Tallinnast 

Tartusse  EEÜÜ-sse abiks. Seejuures oli tal kaasas 

mitmeid tudengeid Tallinnast, suur kohvritäis leiba 

ning palju julgustavaid lugusid Jumala tööst. 

Lõpetuseks tahaksin võtta EEÜÜ tegemised kokku 

Timo Lige laulu sõnadega: “....See on see, mis Jeesus 

teeb.....”. Usun, et see fraas iseloomustab hästi EEÜÜ 

tööd.  Jumal on olnud selle taga, kui keegi on tulnud 

EEÜÜ osadusse kurvalt ning lahkunud sealt rõõmsa 

südamega, Temal on olnud varukõneleja valmis, kui 

keegi alt ära hüppab.  

Kõige olulisem on aga see, et Jumal on avanud meie 

südamed, et võiksime Teda üha paremini tundma 

õppida. 

Siiri Talv 
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Vilistlaspäev Tallinnas 

22. mail toimus EEÜÜ Tallinna vilistlaste 

kokkutulek. Kohanäitajad, Olle ja Krister, olid juba 

varakult enne algust pidulikult kõiki vilistlasti uksel 

tervitamas ja sisse juhatamas. Ruum oli tüdrukute 

poolt  sinivalgetes toonides väga hubaseks seatud. 

Valmistatud oli ka väga maitsev õhtusöök.  

Vilistlkasi kokku oli umbes 15, neile lisandus umbes 

10 EEÜÜ praegust liiget. Alustasime palve ja 

ülistusega, misjärel tutvustasid praegused eeüükad 

EEÜÜ tegemisi: kasvava osalejaskonnaga 

neljapäevased osadusõhtud, mis igal neljapäeval 

toimuvad ja iganädalased palvehommikud ülikoolis, 

kus tavaliselt osalemas 6 inimest (seal me jagame 

oma tunnistusi, oleme nähtavad ja palvetame  

südamel olevate asjade pärast); esmaspäevased 

Schnelli staadionil toimuvad korvpalliõhtud, kus 

kaasame alati ka mittekristlastest sõpru;  skype-

palvused, mis on mõeldud neile, kes suurte 

vahemaade tõttu või muudel põhjustel ei saa 

osadusõhtutel kohal käia ja uue projektina 

mittekristlastest tudengiteni jõudmiseks kevadel 

käivitunud projekt “Leib lauale”.  

Seejärel rääkis Raido Oras EEÜÜ finantsilisest 

olukorrast, kus rõhutas, et EEÜÜ püsib ainult tänu 

vilistlaste ja tegevliikmete toetustele.  

Lõpetuseks mängiti vahvat ja kaasahaaravat “Kas 

tunned Eestit?”  mängu, kus pandi proovile nii 

vilistlaste kui ka Veronika Lepik 

 

SPORDIÕHTUD TALLINNAS 

Nii kui vallatu kevad viimse lumepiisa asfaldilt limpsis, alustas Olle taas spordiõhtutega. Regulaarseks on saanud 

esmaspäeval 18.00  ja laupäeval kell 12.00 toimuvad korvpallimängud Schnelli staadionil. Seda ka suvisel ajal. 

Seega, teretulemast kõigile vilistlastele. Lisaks oleme suvel kogunenud pea igapäevaselt kas korv- või võrkpalli 

mängima. Õhtud algavad palvega ja seal osalevad ka meie mittekristlastest sõbrad. 
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Kesk-Euroopa tegijate koolitus 

Käisime Riine Tiirikuga 6.-10. veebruaril Wislas, Poolas, IFES töötegijate 

koolitusel. Kuna jõudsime kohale päev varem, oli meil võimalus minna koos Poola 

IFES liikmetega Wisla mägedesse matkama. Olen alati unistanud, et võiksin seista 

mäe otsas ja imetleda sealt avanevat vaadet - see reis oli minu unistuse täitumine, 

tänu Jumalale. Tema näeb meie igatsusi ja tahab neid omal ajal rõõmuga täita. 

Vaated olid imelised, päike paistis, linnud laulsid -  saime nautida varajast kevadet. 

Tulin Poolast tagasi uue värskusega. Kogu reis andis võimaluse näha EEÜÜs 

toimuvat kõrvalseisja pilguga ning saime teistelt IFES organisatsioonidelt uusi 

ideid. Kiire muutus, mille Riinega ka sisse viisime, oli palvetamine vahetult enne 

ürituste algust. See on kandnud ka vilja – näiteks Aare Kimmel ütles meil 

jutlustamas käies, et ta tunneb, et siin on enne palvetatud! Jumal on vägev! Tahaks 

kõigile lugejatele öelda, et julgege unistada, Jumal igatseb neid täita! igatseb neid 

täita! Osad ideed jäid aga järgmiseks aastaks ootele. 

 

Uute IFES peasekretäride koolitus Oxfordis 

IFES on korraldamas ajavahemikus 2013-2015 

Euroopa eri riikide uutele peasekretäridele 

koolituste programmi, kus koosolekud toimuvad 

erinevates riikides, peamiselt peasekretäride 

kodumaades. Seekordne koolitus toimus aga 24.02-

27.02 Inglismaal, 

Oxfordis, kus koos 

Hollandi, Poola, 

Iirimaa, Kreeka, Makedoonia, Rootsi ja Horvaatia uute peasekretäridega tutvusime 

IFES peakontori töötajatega ning õppisime, kuidas planeerida aega, kasvatada 

sissetulekuid, seada organisatsioonile eesmärke ja hoiduda ületöötamisest. Arutleti 

ka teemakohase kristliku kirjanduse üle. Koolitust korraldasid Igors Rautmanis ja 

Mirek Piecka. 

 

Euroopa peasekretäride kogunemine Bischofsheimis 

12.05-16.05 toimus Saksamaal Bischofsheimis iga-aastane Euroopa 

peasekretäride koolitus. Kokku oli tulnud sekretäre pea 60 riigist. 

Üheskoos uuriti Jumala Sõna, osaleti töötubades ja vahetati kogemusi, 

kuidas oma organisatsioonis lahendada murepunkte ja veelgi 

produktiivsem olla. Samuti tutvustati erinevaid koolitusi, mida oma 

tudengitele pakkuda, et nad võiksid olla ülikoolides ning töökohtadel 

veelgi efektiivsemad tunnistajad. Peakõnelejaks oli Las Newman 

Havailt. 
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TALVELAAGER 2014 

Jaanuari viimane nädalavahetus jääb mulle 

meelde kahe sündmuse poolest. Esiteks 

sõitsin ma siis esimest korda uue Elroni 

diiselrongiga Tartust Tallinnasse. Ja teiseks 

see, et toimus järjekordne mõnus EEÜÜ 

talvelaager (tõtt-öelda sellepärast ka see 

rongisõit ette võetud sai). Kõik ebameeldiv, mida uute rongide 

kohta kuulnud olin, vastaski kahjuks tõele. Aga, kui ma 

ülerahvastatud ja külmast rongist vabanesin (ja taaskohtusin 

teiste rongi pakitud tartlastega), oli selle nädala ainus tõrvatilk 

üle elatud ja edasine juba imeline. Laager toimus Viimsis, 

saime nautida Viimsi Vabakoguduse (kus pastoriks EEÜÜ 

juhatuse esimees Raido Oras) külalislahkust. Laagri teemaks 

oli „Mina ja maailm“. Selle teema alla mahtus mitmeid 

huvitavaid ettekandeid. Näiteks kõneles Eesti Metodisti Kiriku 

superintendent, Taavi Hollman, minapildist, EEÜÜ vilistlane, 

jurist Ranno Tingas, rääkis ning pani meid arutlema piiride ja 

seaduskuulekuse üle; samuti EEÜÜ vilistlane, Ave Roots, aitas 

meil pead murda kristlasi alati puudutaval teemal – kuidas olla 

efektiivne Kristuse tunnistaja oma igapäevaelus. Miguel ja 

Mai Zayas kõnelesid teemal „Suhted ja seks“.  

Talvelaager ei toitnud mitte ainult mõistust/arutlevat meelt, 

vaid kosutust said ka ihu ja hing. Ihu poole pealt – sai 

mõnusasti end saunas puhtaks küürida ning kogeda ülimalt 

lahke ja abivalmis kokatädi teenimisvalmidust, kes ei lasknud 

mu hommikusöögil piirduda võileivaga, vaid omal algatusel 

valmistas mulle mõlemal hommikul eraldi portsu ilma piimata 

tehtud putru. Kui järele mõelda, siis tegelikult ei kosutanud 

selline märkamine ja hoolimine mitte ainult ihu, vaid ka hinge 

jäi soe mälestus.  

Aga hing sai kosutust ka mitme erilise palveaja kaudu. 

Laupäevase palveteekonna kaudu sai Jumal mind väga 

isiklikult ja sügavalt puudutada; samuti jäid sellest laagrist 

meelde mõned mõnusad spontaansed koospalvetamised 

teistega ning see, kuidas laagri lõpus igaüks isikliku 

eestpalvega teele saadeti.  

Pühapäeva õhtuks olime osa tartlastega taas Elroni rongis. Seekord oli ruumi 

parasjagu, saime üheskoos nii meist endist kui ka maailmast rääkida ning nõnda 

laagriosadust pikendada.  

 

Carmen Karabelnik 
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Vabatahtlikuna väljas 

Kargel 15. jaanuari hommikul seadis entusiastlik EEÜÜ seltskond koosseisus: Triin, Kristina, Veronika, Kadri M ja 

Egle, kellele Jumal oli andnud südamesse mõtte külastada Iru vanadekodu, sammud vanadekodu poole ja leidis 

sooja vastuvõtu. Eakatele pakuti kontsertprogrammi mõtisklusega  ja Triinu poolt väga näitlikult esitatud 

sõnumiga. Hiljem jaguneti vestlusringidesse, kus vanuritega tunde juteldi ja komme ning Jumala Sõnaga meenekesi 

jagati. Oldi imestunud, kui kuuldi, et me ei külasta neid projekti korras vaid Jumala õhutusel. Tekkis mitmeid 

sügavaid vestlusi nii eakate kui ka nende hooldajatega. 

 

Tähetorni jõulupidu 

Kui õpiabi käivad EEÜÜ-kad Tähetornis andmas iganädalaselt ja reedeti korraldatakse piiblitunde, siis 

12.12.2013.a. vuras lõbus EEÜÜ näitetrupp koosseisus: Anne-Mai, Joosua, Marko, Kristina, Veronika, Triin, 

Riine, Egle läbi krudiseva lume lastekesus TÄHETORN hoovi, et seal sisustada lõbus jõulupidu. Üheskoos lauldi, 

söödi ja tunti rõõmu Jõululapse sünnist. Sõnumit jagas Joosua Raave. 

KALAMAJA päevad 

Kalamaja päevade raames korraldas ka TÄHETORNI lastekeskus 

oma hoovis kohviku, kus ühe päeva programmi sisustas EEÜÜ 

astudes üles näidentite ja sõnumiga ning pakkudes lastele ja suurtele 

mänge ning meeleolumuusikat. 

 

 

 

Täname südamest lahkeid annetajaid ja kutsume üles kõiki osalema projektis 

1 lõunasöök kuus EEÜÜ-le. 

Mõtle, kas võiksid igakuiselt annetada 5€ EEÜÜ- le. Loobudes ühest 

lõunasöögist, aitad meil jõuda uute tudengiteni ja tuua nad tõe tundmisele. 

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad: 

Üldkonto (toetused töötegijatele): EE352200001120215897 

Tallinna konto (osakonna tegevuse toetus): EE122200001120215923 

Tartu konto (osakonna tegevuse toetus): EE102200001120203252 

 

KODULEHT: http://eeyy.ee/         

FACEBOOKi leht: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

Kinnine grupp: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

 

 

 

 

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

Kaarli 9-3, Tallinn 

 


